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Ġslamoğlu Tef. Ders. HADÎD SURESĠ (01-29)(171) 
 
 
"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. Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, 
Rabbi yessir ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil hayr. Rabbim Kur‟an ı 
bize aç, bizi Kur‟an a aç. Kur‟an ın abı hayatını susuz gönüllere 
ellerimizle saç. Çünkü insanlık bu suya muhtaç ya rabbi. Amin. 

 
Değerli Kur‟an dostları bugün stüdyo da çekilen tefsir derslerimizin 

tam 171. sini çekiyoruz. Bu 8.5 yılı doldurup 9. yılına girmiĢ olan, 8.5 yılı 
dolduran uzun bir maraton. Gerçekten yorucu ve yer yerde insanın 
bazen enerjisini tüketici bir faaliyet, bir çaba, bir çalıĢma. Ama rabbimize 
hamd ediyoruz, Ģükrediyoruz ki bizi Kur‟an a kurban etti. Hayatımızı 
Kur‟an a adamayı lutfetti. ĠĢte bu çerçeve de 171. derse kadar getirdiği 
için ona sonsuz hamd ederek ben bugünkü tefsirime baĢlamak istiyorum. 
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Bugünkü dersimizin konusu Hadiyd suresi. Hadiyd suresi 57. sure 
tedvinde. Adını 25. ayetinden alıyor, ki 25. ayet aynı zamanda bu surenin 
taç ayeti. Özellikle kitap, mizan ve Hadiyd. Vahiy, adalet ve güç. Ġlim, 
hikmet ve hüküm üçlüsünü yan yana dizen bu ayetin sureye adını vermiĢ 
olması gayet anlamlı. Bu adı daha sahabe zamanında almıĢ olmalı ki 
bazı kaynaklar da  sahabeden gelen rivayetler için de sure Hadiyd olarak 
anılıyor. 

 
[Ek bilgi; Hadiyd; demir demektir. 25. ayetinde demirin yararlarına 

iĢaret edildiği için Hadiyd adını alan bu surede…. (Prof Dr. Süleyman 
AteĢ-Yüce Kur‟an ın çağdaĢ tefsiri)] 

 
Surenin iniĢ zamanı hiç tereddüt yok, muhtevasına baktığımızda ki 

bence surelerin iniĢ zamanını tespitte rivayetlerden önce muhtevaya 
bakmalı, muhteva en güvenilir tespit ölçüsü olmalı. Bu çerçeve de 
düĢündüğümüzde, gördüğümüzde sure Medeni bir sure. Aksine bazı 
rivayetler bulunsa da. Kendisi gibi Sebbeha ile baĢlayan, HaĢr ve Saff 
sureleri yine; Yüsebbihu, sebbeha nın muzari formu olan, YusebbiĢhu ile 
baĢlayan Cumu‟a ve Teğabün sureleri de Medeni. Yani aslında sebbeha 
ve Yusebbihu ile baĢlayan surelerin tamamının Medeni olduğunu 
görüyoruz.  

 
10. ayetinde ki Fetih; Aslında yüreklerin Ġslam‟a ısındırılmaya  

baĢlandığı, yüreklerin Ġslam‟a açıldığı, düĢünelim Fetih suresi Hudeybiye 
AntlaĢmasının arkasından inmiĢti. Kur‟an fetih derken yüreklerin fethini, 
yüreklerin Ġslam‟a açılmasını ima eder, ihsas eder, kasteder hatta. ĠĢte 
bu çerçeve de bu surenin 10. ayeti de surenin iniĢ zamanına iliĢkin bize 
bir bilgi veriyor. Fetihten söz ediyor, demek ki sure 6. yılda, ya da 
yaklaĢık 5. veya 7. yıllar arasında inmiĢ olmalı hicretten sonraki 6. yıl 
civarında inmiĢ olmalı. Muhtemelen bu surenin iniĢ zamanı Hicretten 
sonrasının ortalarına tekabül etmiĢ oluyor böylece. 

 
Surenin konusuna gelince, eğer bu sureye kendi adının dıĢında 

konusuna bakarak bir isim bulmak durumunda olsaydık bu isim infak 
suresi olurdu. Gerçekten de Hadiyd suresi bir infak suresidir. Mülkiyet 
tasavvurunu inĢa ederek girer söze onun için. Muhatabının zihninde bir 
mülkiyet tasavvuru inĢa eder. Mülkiyet nedir, mülk kime aittir, varlık 
kimindir, benim dediğimiz Ģeyler gerçekten benim mi, bizim dediğimiz 
Ģeyler gerçekten bizim mi. Bizim değilse kimin, bize nispeti ne kadardır 
sahicimidir, mecazi midir, yoksa gerçekte varlığın maliki Allah mıdır. ĠĢte 
bu suallerin cevabını verir surenin giriĢi.  

 



Nifak, infak karĢıtlığını buluruz bu surede. Gerçekten de infakın, 
karĢılıksız yardım yapmanın, paylaĢmanın, Allah‟ın bize sınama 
maksadıyla verdiği serveti, ona muhtaç olanlarla paylaĢmanın nifakın 
karĢıtı olduğunu, nifak hastalığını yenmenin ilacının infak olduğunu bu 
sure de görürüz. Açık ve net bir biçimde. Ki infakla ilgili bir pasajın tam 
göbeğine, yani 13. ayete neden nifakın ve münafıkların yerleĢtirildiğini de 
buradan yola çıkarak anlayabiliriz. 

 
Ġnfaktan kaçıĢla ilgili ayetler içerir müteakiben sure. Ki YahudileĢme 

alameti adını verdiğim bir tavır bu. DünyevileĢmenin en tipik tarihsel 
örneği YahudileĢmedir, Ġsrail oğullarının YahudileĢmesi. ĠĢte bu çerçeve 
de bize onları ibreti alem olarak sunar sure ve surenin baĢta da 
söylediğim gibi taç ayeti 25. ayetidir. Ki kitap, mizan ve Hadiyd. Yani 
vahiy, adalet, adil yargılayabilecek bir muhakeme, dengeli bir 
muhakeme. Ġnsanda baktığına doğru bir ölçüyle, doğru bir kiloyla, doğru 
bir metreyle bakacak, tartacak, alacak, satacak bir doğru muhakeme, 
mizan. Bu aslında ve demir. 

 
Aslında surede mizanın söz edilmesiyle, Hıristiyanlar la ilgili ayetler 

arasında ruhbanlıktan söz edilmesi ince bir imadır. Arasında bir 
bakıĢımlılık var. Nedir bu? Ruhbanlık mizanı olmayan bir dindarlık. 
Kantarın topuzu kaçmıĢ bir dindarlık. ĠĢte böyle bir göndermesi de var 
surenin sonunda yer alan ruhbanlıkla ilgili ayetlerin. Onun için taç ayeti 
olan 25. ayeti kitaptan, mizandan ve Hadiyd den yani demirden söz eder. 
Bu ilim, hikmet, hüküm, ya da tevhid, adalet ve cihada tekabül eder. Ki 
Ġslam‟ın 3 esasıdır bunlar. Ġnsandan Allah‟a ulaĢan ilginin merkezinde 
tevhid, insandan insana ulaĢan iliĢkinin merkezinde adalet ve bu ikisinin 
yer yüzünde hakimiyetini sağlayan da cihattır. ĠĢte kitap mizan ve Hadiyd 
üçlemesi bunu ifade eder. Bu kısa özet giriĢten sonra Ģimdi suremizi 
tefsire geçebiliriz.  

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Sebbeha Lillâhi ma fiysSemâvati velArd* ve 

"HU"vel'AziyzülHakiym; 
 
Semâlarda ve arzda olan her Ģey Allâh'ı (iĢlevleriyle) tespih 

etmektedir! "HÛ" Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A. Hulusi) 
 
01 - Tesbih etmekte Allah ı Göklerde ve yerdeki, o öyle azîz, öyle 

hakîmdir. (Elmalı) 
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Sebbeha Lillâhi ma fiysSemâvati velArd* ve 

"HU"vel'AziyzülHakiym göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah‟ın 
yüceliğini dillendirmektedir. Bu ibarenin, bu ayetin bir baĢka çevirisi de 
Ģöyle yapılabilir; Göklerde ve yerde ne varsa, yani bu varlık alemi içinde, 
bütün bir varlık siferi içinde, bu alemde ne varsa her biri, her Ģey Allah 
adına hareket eder. Çünkü Sebbeha, sebeha kökünden türetilmiĢ, 
hareket etti, merkezinden hedefine doğru yol aldı, bağından sıyrıldı, 
tutulduğu yerden bırakıldı anlamlarına gelir. Zaten kelimenin kendisini 
ters çevirdiğimizde manayı da ters çevirebiliriz. Sebeha yı ters 
çevirdiğimizde habese çıkar. Yani kelimenin Ģeklini ters çevirelim, 
manayı da ters çevirmemiz lazım. Sebeha hareket ettirdi, Abese, 
hareketsiz bıraktı, hapsetti, tuttu, mahkum etti manasına gelir. Onun için 
hareket etti manasından yola çıkarak Sebbeha Lillâhi ma fiysSemâvati 
velArd ifadesini göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah adına 
hareket eder diye anlayabiliriz, çevirebiliriz.  

 
Aslında bu insanoğluna bir uyarı. Ey insan akılsız, yani Ģuur dıĢı 

varlıklar Allah adına hareket ederler. ġu cansız gibi gördüğün tüm 
varlıklar da Allah adına hareket eder. Onların içine yerleĢtirilmiĢ atomlar 
bile Allah adına hareket eder. yani her Ģey kendi Kâbe‟sini dönmekte, 
kendi Kâbe sini tavaf etmektedir. Bir tek sen, sen akıllı varlık, sen iradeli 
varlık, sen Ģuurlu varlık, sen Allah akıl verdi, imtihan etmek için akıl verdi 
diye Allah‟a sırtını dönebiliyorsun. Allah adına hareket etmeyebiliyorsun, 
yani isyan edebiliyorsun. Gel ey insan Ģu varlık korosuna sende katıl. ġu 
varlığın ilahisine sem de gir. Bu koroda çatlak ses çıkarma. Sen de varlık 
korosuna katılırsan varlık gibi Allah adına hareket edersin. Sen de varlık 
korosuna katıl ki Ģu varlık içinde çatlak ses çıkaran biri konumuna 
düĢme. Aslında zımnen insana söylenen bu.  

 
ve in min Ģey'in illâ yüsebbihu Bi hamdiHĠ ve lâkin lâ 

tefkahune tesbiyhahüm. (Ġsra/44) ayetini hatırlayalım: ġu alem içinde 
her Ģey, ama her Ģey onu hamd ile tespih etmektedir. O‟nun adına 
hareket etmektedir. O‟nun kendisini koyduğu vazifeyi yapmaktadır. O‟nun 
kendisini koyduğu yerde durmaktadır. Fakat ey insanoğlu bunu sen 
anlamamaktasın. Onların tespihini anlamamaktasın. Bu tespihi biz 
duyulacak bir Ģey gibi anlamamamız için zaten iĢitmemektesin denmiyor 
ayette. Anlamamaktasın.ve lâkin lâ tefkahune tesbiyhahüm bu 
iĢitilecek bir ses değil, bir görev, bir vazife, bir eylem tipidir. Onun için 
tespih Allah adına hareket etmek diye çevrilirse daha doğru çeviri olur. 

 



Aynı zaman da tespih soyutlamayı da içerir. Çünkü; kaynağından 
uzaklaĢtı,i çıktığı yerden uzaklaĢarak yol aldı anlamına da gelir. Bu 
anlam çerçevesinde Aklın yüceltmesi, tespih yüceltme anlamına gelir. 
Aklın yüceltmesi nasıl olur? Soyutlayarak olur. Zaten soyutlayamayan 
akıl Ģirke düĢer. Tarihin en büyük sapması olan Ģirk, aslında aklın 
soyutlama yeteneğini kazanamamasıdır. Soyutlayamayınca alemlerin 
rabbini somutlaĢtırmaya kalkar. EĢyaya hapsetmeye kalkar. Zihni O‟na 
doğru yükseltemeyince onu kendi yaĢadığı dünyaya indirir. Ona eĢya 
içinde bir yer biçer. Ona zaman ve mekan içinde yer biçer.Ona boyut 
biçer. Dolayısıyla putçulukların, putların tamamı böyle ortaya çıkar. 
Soyutlayamayan zihin tanrıyı nesneleĢtirmeye kalkar. ĠĢte bu tespih aynı 
zamanda soyutlama anlamını da içerir. Eğer soyutlayamazsa Ģirk 
kaçınılmaz olur, ki soyutlayamayan aslında uzak tanrı inancına sapar. 
Uzak tanrı inancı da Ģirki doğurur. 

 
Tanrıya yaklaĢmak, Allah‟a yaklaĢmak için ne gerekir? Aracılar 

gerekir bu sefer haydi aracılar bulalım demeye kalkar insanoğlu. Onun 
için Sebbeha Lillâhi ma fiysSemâvati velArd ayeti kerimesi insanın 
zihninin Allah‟a yücelmesi, zihnin soyutlaması, aynı zamanda Allah‟ın 
insan zihnine nüzul etmesi anlamına da gelir. 

 
[Ek bilgi 1; "Bir rivayette; müezzinin sesinin ulaĢtığı her yerde ki 

kuru-yaĢ, (canlı-cansız) eĢyanın, onun lehinde tanıklık edeceği 
bildirilmiĢtir.  

Ayet ve hadisler bu tarz bilgilerle doludur Biz ise böyle rivayetlere 
inanmakla birlikte bu inanca keĢfi de ekledik. Bu meyanda gözümüzle 
görerek ve kulaklarımızla duyarak taĢların Allah‟ı dille zikrettiğini duyduk. 
TaĢlar Allah‟ın yüceliğini bilen kimselerin konuĢması olarak her insanın 
algılayamayacağı Ģekilde bize hitap etmiĢtir.  

O halde Allah‟ın yaratıklarından her cins belirli bir ümmettir. Allah 
onları kendilerine özgü bir ibadete göre yaratmıĢ nefislerinde bu ibadeti 
onlara bildirmiĢtir. (Ġbn. Arabi F.Mekkiye/1-426)] 

 
[Ek bilgi 2; ĠNSAN HAKKINDA ANTĠÇEKĠM YASASI 
ġayet beyinde, 120. günde "antiçekim" dalgaları üretim devresi 

açılmıĢ ise, bu kiĢinin ruhu dediğimiz taĢıyıcı dalgalar, "antiçekim" 
dalgaları ile yüklenmiĢ olarak beden örgüsünü oluĢturur. Yok, eğer 
"antiçekim" dalgaları devresi açılmaz ise, bu defa "ruh" dediğimiz 
"taĢıyıcı dalgalar" sadece kendi baĢlarına meydana gelirler. 

"Antiçekim" dalgalarının özelliği; yüklenmiĢ olduğu dalga bedeni, 
yüklenmiĢ olduğu ruhu, Dünya'nın ve GüneĢ'in çekim alanından 
bağımsız hâle kavuĢturmaktır. 
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Aynı zamanda "antiçekim" dalgalarının ikinci bir özelliği de, ruha 
"pozitif enerji" sağlayan dalgaları yüklenmektir. Yani, üçüncü tür 
dalgalar, bu ikinci tür dalgalara yüklenmektedir. ġayet beyin, ikinci tür 
dalgaları üretmiyorsa, bu takdirde, üçüncü tür dalgalar yüklenecek mahal 
bulamayacakları için, üreten birime hiçbir fayda sağlamayacaktır ölüm 
ötesi yaĢantısında!.. 
"Antiçekim" dalgalarının üretilmesi konusunda insanın kesinlikle hiçbir 
dahli yoktur!.... 

Bahsettiğimiz "antiçekim" dalgalarını üreten beyinler "SAÎD" 
kelimesiyle, yani "saadete ermiĢ" anlamında anlatılmaktadır!.. Buna 
karĢılık "antiçekim" dalgalarından mahrum olarak meydana gelen insan 
ruhlarına ise "ġAKÎ" denilmektedir!.. Yani, Ģekavet hâlinde olan! (A. 
Hulusi- ĠNSAN RUHU ÜZERĠNE AÇIKLAMALAR)] 

 
ve "HU"vel'AziyzülHakiym Zira O‟dur mutlak üstün ve güçlü olan, 

hikmetle edip eyleyen, her iĢinde hikmetli olan. Ayetin bu isimlerle bitmiĢ 
olması tesadüf değil hiç Ģüphesiz. El Aziyz ve El Hakiym tespih ile 
ilgilidir. Yani Allah‟ın izzetini yüceliğini anlamak için insanın tespih 
modunda olması lazım. Onun için zihnin yücelmesi lazım, zihnin mirac 
etmesi lazım ki Allah‟ın yüceliğini kavrayabilsin. En azından El aczü an 
derkil idraki, idrakün… Onu idrak etmek, O‟nu idrakten aciz olduğunu 
idrak etmektir. En azından bunu bilsin. ĠĢte bunu bildiğinde El Aziyz 
olduğunu bilir, yüceler yücesi, mutlak yüce. Ve El Hakiym olduğunu da 
bilir.  

 
Neden Allah kendisini yüceler yücesi kılmıĢ, neden insan idraki 

Allah‟ı anlamaktan, kavramaktan daha doğrusu acizdir? O‟nu tümüyle 
kavramaktan, özellikle zatıyla kavramaktan acizdir diye sorarsa insan El 
Hakiym ismi ile karĢılaĢır. Hikmeti vardır. Çünkü insan aklı yaratılmıĢtır, 
yaratılmıĢ olan mutlak olanı tam kavrayamaz. Mukayyet olan mutlak 
olanı kavrayamaz, kapsayamaz, kuĢatamaz. Akıl önce sınırlandırır, 
sonra anlar, göz gibidir. Göz de önce sınırlandırır sonra görür. Sınırsız 
olanı göremez, sınırsız olanı kavrayamaz, sınırsız olanı duyamaz. Onun 
için Ġnsanın Allah‟ı bilmesi Ģu manaya gelir; Kendi küçüklüğünü, O‟nun 
büyüklüğünü. Kendi sınırlılığını, O‟nun sınırsızlığını. Kendi 
mukayyetliğini, O‟nun mutlaklığını bilmek. Zaten büyüğü, sonsuzca 
büyüğü insan zihni kavrayamaz. Ġnsan zihninin kavraması kendi 
küçüklüğünü kavradığında O‟nun büyüklüğü kavranır. 

 
 
2-) LeHU mülküsSemâvati vel'Ard* yuhyiy ve yumiyt* ve HUve 

'alâ külli Ģey'in Kadiyr; 
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O'na aittir semâların ve arzın mülkü... Diriltir ve öldürür! O, her Ģeye 
Kaadir'dir. (A. Hulusi) 

 
02 - Göklerin ve yerin mülkü onun, hem diriltir hem öldürür, hem o 

her Ģey'e kadîrdir. (Elmalı) 
 
 
LeHU mülküsSemâvati vel'Ard O‟na aittir, göklerin ve yerin mülkü 

yuhyiy ve yumiyt* ve HUve 'alâ külli Ģey'in Kadiyr O yaĢatır ve o 
öldürür. Her Ģeye güç yetiren de Kadiyr olan da O‟dur. 

 
Vahyin mülkiyet tasavvurunu inĢası burada gözüküyor. 

Muhatabında bir mülkiyet tasavvuru inĢa eder. Varlık, servet emanettir. 
Benim dediğimiz Ģeyler aslında bizim değil, bize verilmiĢ bir emanettir. 
Ġnsan da dahil tüm varlık Allah‟ın mülküdür. Yani insan da Allah‟ın 
mülküdür. Bize verilenler de O‟nun mülküdür. Dolayısıyla Allah bize 
verdiği servetin mülkünü, mülküne vermiĢtir. Allah‟ın insana servet 
vermesi mülkünü, mülküne vermesidir. Gerçek malikin verince elinden 
çıkmaz. Ama sahte malikin verince elinden çıkar. Biz bir Ģeyi 
verdiğimizde o artık bizim değildir, verdiğimizindir. Fakat Allah bir Ģeyi 
verdiğinde onun elinden çıkmaz, çünkü verdiği de onun mülküdür. Bu bir 
cebinden öbür cebine, bir elinden diğer eline koymuĢ gibidir, koymak 
gibidir. Allah insana verdiği serveti mülkünü mülküne vermektir aslında. 
Böyle algılamak lazım. 

 
 
3-) "HU"vel'Evvelu vel'Âhıru vezZâhiru velBâtın* ve HUve Bi 

kulli Ģey'in 'Aliym; 
 
"HÛ"dur, Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın ("HÛ"dan gayrı olarak hiçbir Ģey 

yoktur)! O Bi-küllî Ģey'in (Esmâ'sıyla her Ģey'i yaratmıĢ olan olarak) 
Aliym'dir (Bilen'dir Ģeylerin tamamını)! (A. Hulusi) 

 
03 - Odur, evvel-ü âhir ve zâhir-ü bâtın, hem o her Ģey'e alîmdir. 

(Elmalı) 
 
 
"HU"vel'Evvelu vel'Âhıru vezZâhiru velBâtın O öncesiz öndür, 

El Evvel. Sonrasız sondur. Mutlak öndür, mutlak sondur. Mutlak ilktir, 
mutlak sondur. Vel Ahir.  

 
Mutlak ilki kavrayabilir miyiz? Kavrayamayız. Çünkü dedim ya 

insan zamanla merbuttur ve insan zihni zamanla mukayyet olarak 



düĢünür. Zamansız düĢünemez. Onun için Allah‟ın ilahi takdirini 
kavrayamıyoruz. Zamansız düĢünemiyoruz. Mutlaka ne zaman oldu diye 
düĢünüyoruz. Önce mi, sonramı, Ģundan evvel mi, Ģundan sonramı. 
Ġnsan zihni böyle kavrar. Ġnsan zihni zamanla mukayyettir. Ama Allah 
zamanla mukayyet değil, zamanın hâlıkıdır O. Zamanın mahkumu değil, 
zamanın hakimidir. Onun içinde öncesiz ilktir, sonrasız sondur. Biz 
bunun mahiyetini kavrayamayız. Çünkü zamansız düĢünemeyiz.  

 
VezZahiru, zahirdir. Yani her bir Ģeyin görünen illetidir, her bir 

varlığın. Zahir aslında bu Zahiri nasıl algılamak lazım sualine 
verilebilecek en güzel cevap; Allah‟ın Ģu gördüğümüz varlık tecellisidir. 
Yani O‟nu gösteren bir parmak hükmündedir. Tüm varlık Allah‟a referans 
veren bir parmak hükmündedir. Ġnsan varlığın gösterdiğini görünce varlık 
hakkında ki bilgisi ilme dönüĢür. Yoksa veridir, data dır, malumattır ama 
ilim değildir. Ġlim olması için varlığın alamet olduğunu bilmesi lazım. Ġlim 
de alamet mastarından türetilir. Nedir? ĠĢaret, nedir? Gösterge. Varlık, 
alem bir göstergedir. Alem bir alamettir. Alemin gösterdiği görüldüğünde 
o Ģey hakkında ki bilgimiz ilm olur. ĠĢlim zaten budur. O öyle zahirdir ki 
ariflerin dediği gibi; O‟nun görünmemesi zuhurunun Ģiddetindendir. 
Zuhurunun Ģiddetinden gaiptir O.  

 
[Ek bilgi; VARLIĞIN HAKĠKATĠ 
ĠNSAN, gerçeği itibarıyla bir ĠSĠMLER TERKĠBĠDĠR! 
Her insanda, Allâh ismiyle toplu olarak iĢaret edilen isimlerin tümü, 

yani bildiğimiz ve bilemediğimiz pek çok Allâh ismi bir terkip oluĢturur... 
ĠĢte bu terkibe, biz insan deriz!.. Allâh, bu Esmâ terkibine "insan" adını 
takmıĢtır. 

Ġnsanın Rabbi, kendi varlığını meydana getiren bu "Allâh" 
isimlerinin iĢaret ettiği ilâhî güçtür! 

Her insanın yapısının bir diğerinden farklı olması, her birinin 
terkibindeki "Allâh" isimlerinin farklı güçlerde olmasındandır. ( A. Hulusi- 
Dua ve zikir.)] 

 
Aynı zamanda Batındır, yani bunu nasıl anlayacağız? 

Görülemeyen içkin hakikat. Varlığın görülen aĢkın sebebi, varlığın 
görülemeyen içkin hakikati. Bu ikisi de çift kutupludur dikkat buyrulursa 
eğer. "HU"vel'Evvelu vel'Âhıru vel‟Evvel, vel‟Ahir. Öncesiz ilk, sonrasız 
son. Çift kutup. Bunların biri olmadan diğerini kavrayamayız. 2. çiftte 
vezZahiru, vel‟Bâtılu zahir ve batın. Çift kutuplu kavramlarla beĢer 
idrakine Allah nüzul ediyor adeta. Çünkü insan tek kutupla kavrayamıyor. 
Ancak böyle çift kutuplu kavramlarla kavrıyor. AĢkın hakikatleri 
kavramanın mümkin olan yolu budur insan için. 
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ve HUve Bi kulli Ģey'in 'Aliym ve O her Ģeyi en ince ayrıntısına 
kadar bilir. 

 
 
4-) "HU"velleziy halekasSemâvati vel'Arda fiy sitteti eyyamin 

sümmesteva 'alel'ArĢ* ya'lemu ma yelicu fiyl'Ardı ve ma yahrucu 
minha ve ma yenzilu minesSemâi ve ma ya'rucu fiyha* ve HUve 
me'akum eyne ma küntüm* vAllâhu Bima ta'melune Basıyr; 

 
O, semâları ve arzı altı süreçte yaratan, sonra da arĢa istiva 

edendir! Arza gireni ve ondan çıkanı; semâdan inzâl olanı ve onun içinde 
urûc edeni bilir... Nerede olursanız O sizinle (hakikatinizin Esmâ ül 
Hüsnâ'sıyla varolması sonucu) beraberdir! (Mâiyet sırrına iĢaret). Allâh 
yaptıklarınızı (yaratan olarak) Basıyr'dir. (A. Hulusi) 

 
04 - O odur ki Gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arĢ üzerine 

istiva buyurdu, Yere gireni ve ondan çıkanı, Gökten ineni ve ona 
yükseleni hepsini bilir ve her nerede olsanız sizinle beraberdir, hem Allah 
her ne yaparsanız görür. (Elmalı) 

 
 
"HU"velleziy halekasSemâvati vel'Arda fiy sitteti eyyamin 

sümmesteva 'alel'ArĢ O gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bu 6 gün 
aslında 6 sürece tekabül eder. Bizim bildiğimiz gün ile alakası elbette 
yoktur. Aslında gün bir süreçliliği, bir süreç içinde yapmayı ifade eder. 
Onun için bizim bildiğimiz gün izafidir, görecedir. Yer yüzünün kendi 
etrafında bir tur atması bizim için bir gündür. Ama bir baĢka gezegene 
gittiğimizde onun günü farklıdır. Daha baĢkasına gittiğimizde onun günü 
farklıdır. GüneĢin günü farklıdır, dünyanın günü farklıdır. Mars‟ın günü 
farklıdır Ayın günü farklıdır. Dolayısıyla gün izafidir. Belki makro planda 
galaksimizin günü farklıdır. Galaksimizin bir günü bizim belki milyarlarca 
yılımız a bedeldir. Dolayısıyla günü, nispi, rölativ, görece olarak 
algılamak be burada ki ifadesinin sürece tekabül ettiğini bilmek lazım. 6. 
aĢamada yarattı gökleri ve yeri. Bu aslında nedir? Ġlahi bir sünneti 
göstermektir. 

 
..izâ erade Ģey'en en yekule lehu kün feyekûn. (Yasin/82) Bir 

Ģeyi olmasını istediği zaman ona “ol” der. Kün fekân değil, iĢte bu Kin 
feyekûn yani fiil muzari fiil olarak gelmiĢ. Bu da süreç içinde, sürece 
delalet eder. o da olma sürecine girer. O “ol” der o da oluĢ sürecine girer. 
Adeta bu ilahi sünneti, ilahi adeti, ilahi geleneği ifade ediyor ki Allah 
eĢyaya böyle bir sünnet koymuĢtur. Ġsterse ol der ve o da hemen 
oluverirdi. Anında oluverirdi. Ama ol dedi o da oluĢ sürecine girdi. Bu 



sürece onun içine koyduğu yasalarla girdi. Allah yasalar koyar ve 
koyduğu yasanın elbette hakimidir, mahkumu değil. Fakat yasasına 
kendisi de ”saygı duyar” ve bizim de saygı göstermemizi ister. Nasıl ki 
kendisi için ilkeler koymuĢsa. Rabbimiz kendisine de ilkeler koyar. 
ketebe alâ nefsiHĠr rahme. (E‟nam/12) Allah kendi zatı için rahmeti ilke 
olarak koymuĢtur, rahmeti yazmıĢtır diyor bu ayette. Bu önemli. 
Söylediklerimle birlikte düĢünüldüğünde daha bir önem kazanıyor. 

 
Allah tasavvurumuz inĢa ediliyor burada. Hayata her an aktif ve 

aktüel olarak müdahil olan bir Allah inancı yerleĢtiriliyor. Yaratmakla 
kalmayıp yarattıklarını çekip çeviren, yöneten, düzene koyan onları 
terbiye eden, onları taĢıdıkları potansiyele doğru ulaĢtıran, onları 
yücelten, onların içindeki potansiyeli birer birer gerçekleĢtirmeleri için 
gerekli olan Ģeyleri de yaratan bir Allah tasavvuru veriliyor burada. 

 
sümmesteva 'alel'ArĢ sonra arĢa istiva etti. Yani bunları yaratıp, 

bunları yönetme makamına kuruldu. Yaratıp ta bırakmadı. Yaratıp ta 
bazılarının dediği gibi (haĢa) emekli olmadı. Yarattı ve yarattığı üstündeki 
hükümranlığını da devam ettirdi. Onları çekip çevirdi. Onları yönetti. Allah 
tasavvurumuz inĢa ediliyor. 

 
ya'lemu ma yelicu fiyl'Ardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu 

minesSemâi ve ma ya'rucu fiyha O hem toprağa giren ve orada çıkan 
her Ģeyi, hem de gökten inen ve orada yükselen her Ģeyi bilir. 

 
Ġnsanın mülkiyet iddiası mecazidir, bu ibarenin bize fısıldadığı Ģey 

bu. Mutlak mülkiyet iddiası Allah‟a aittir. Mutlak mülkiyet iddiasında eğer 
insan bulunursa Allah‟tan rol çalmıĢ olur. Çünkü sahip olduğunun mutlak 
maliki değildir ki. Seninse ölünce götür. Öldüğünde götüremediğin senin 
değildir. Aslında yaratanındır, yaratan sen değilsin, unutma sen de 
yaratılansın. Senin değilsin, sen O‟nunsun. Onun için bu ifade, ayetin bu 
cümlesi insanın mutlak mülkiyet iddiasının Allah‟tan rol çalmak demeye 
geldiğini ifade ediyor. 

 
ve HUve me'akum eyne ma küntüm siz, nerede olursanız olun O 

sizinle beraberdir. Zımnen ne diyor bu ifade? Yakın Allah tasavvurunu 
inĢa ediyor. Çünkü insanın tanrılık iddiası, insanın Allah‟tan uzaklaĢması, 
insanın Allah‟tan rol çalmaya kalkması, insanın Ģirke sapması hep uzak 
Allah inancının bir sonucu. Eğer bana Ģah damarımdan daha yakın bir 
Allah inancım varsa ben O‟na ulaĢmak için, putlar, aracılar ittihaz etmem. 
Aracılara ihtiyaç duymam. Ona ulaĢmak için torpil ihtiyacına da 
giriĢmem. Çünkü bana Ģah damarımdan yakındır. Bana Ģah damarımdan 
yakın olana ulaĢmak için benim kendime dönmem yeterli, kendime 



gelmem yeterli. Kendimden uzaklaĢmayayım yeter. Onun için Allah‟ın 
yakın olması, insana sen de kendine gel, kendine gelirsen Allah‟a gelmiĢ 
olursun anlamını verir.  

 
ĠĢte burada ve HUve me'akum eyne ma küntüm siz nerede 

olursanız olun O sizinle birliktedir, beraberdir ifadesi, yakın Allah 
tasavvurunu inĢa eder. 

 
[Ek bilgi; GÜZEL BĠR YORUM. 
 Soruyorsunuz adama, Allah ne derse doğru mu? Doğru. Kur‟-an 

ne derse doğru mu? Doğru. Peki o zaman “Allah sana Ģunu dedi! Hadi 
bakalım!” denince de oradan fırlarlarmıĢ. Yani tümden inandım dediği 
Kur‟an‟ın tek tek âyetleriyle karĢı karĢıya gelince yan çizerlermiĢ. Allah 
korusun, sanki bizim de zaman zaman bir kenara attığımız bir âyet bu…. 

Siz neredeyseniz Allah sizinle beraberdir. Siz neredeyseniz? Hangi 
ortamdaysanız, zamanın ve mekânın hangi bölümündeyseniz Allah sizin 
yanı baĢınızdadır, sizinle beraberdir. Gerçekten mi? Gerçekten öyle mi 
inanıyorsunuz? Yani her an, her zaman Allah‟ın sizinle beraber olduğuna 
gerçekten inanıyor musunuz? 
 Arabayla yolda giden kiĢiye arkanda trafikler var denince, tavrı 
nasıl hemen değiĢiyor değil mi? Veya dükkanında ticaretle meĢgul olan 
birine, “maliyeciler burada!” denince nasıl değiĢiyor değil mi? Veya “Ģu 
anda radar kontrolü altındasınız!” filân denince adamın hareketlerini nasıl 
kontrol altına aldığını bilirsiniz.  

Peki Ģu anda Allah yanında, yanı baĢında, seninle beraber denince 
de insan değiĢmeliydi değil mi? Besâiru‟l Kuran- Ali Küçük)] 

 
vAllâhu Bima ta'melune Basıyr  ve Allah yaptığınız her bir Ģeyi en 

ince ayrıntısına kadar görmektedir. 
 
 
5-) LeHU MülküsSemâvati vel'Ard* ve ilAllâhi turce'ul umûr; 
 
O'na aittir semâların ve arzın mülkü! ĠĢler Allâh'a rücu ettirilir. (A. 

Hulusi) 
 
05 - Bütün Göklerin ve Yerin mülkü onundur, ve bütün iĢler Allaha 

irca' olunur. (Elmalı) 
 
 
LeHU MülküsSemâvati vel'Ard göklerin ve yerin mülkü O‟na aittir, 

O‟na hastır, O‟na mahsustur. “Lâm” aynı zamanda tahsis içindir. O‟na 
mahsustur. Yani yine mülkiyet tasavvurumuz inĢa olunuyor. Ey insanoğlu 
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sana verilen servet, sana mahsus olsun diye verilmedi. Senin üzerinden 
ona ihtiyaç duyanlara da senden pay verildi. Bakalım verecek misin, 
vermeyecek misin. Servetle sınanıyorsun. Varlık ta sınanmaktır, yoklukta 
sınanmaktır. Yoklukla sınananlar bazen sınavı geçtikleri halde, varlıkla 
sınanmaya baĢladıklarında sınavda kalırlar. Aslında servetin bir imtihan 
aracı olduğunu beyan eden ve mülkiyet tasavvuru inĢa eden bir ayet bu. 

 
ve ilAllâhi turce'ul umûr ve her iĢ sonunda döner, dolaĢır Allah‟a 

varır. Yolların sonu Allah‟a çıkar diyor. Burada söylediği Ģey ayetin ilk 
cümlesinin aslında bir devamı mahiyetinde. Benim dediğim her Ģey, 
benim dediğin kendi varlığınla birlikte geldiği yere dönecektir. innâ 
Lillâhi ve innâ ileyhi râci'ûn. (Bakara/156) Biz Allah‟a aidiz ve sonunda 
yine O‟na döneceğiz. Bu dönüĢ elbette ki fiziki bir dönüĢ değil, bu dönüĢ 
tamamen mahiyetini bilmediğimiz ama ruhani bir dönüĢ. ĠĢte bu manada 
Allah varlığın merkezidir. Varlık Allah‟a aiddir. Allah dıĢında bir aidiyet 
reddedebilinmesi gereken bir aidiyettir. Zaten eğer insan mutlak mülkiyet 
iddia ederse, servetinin mutlak maliki olduğunu iddia ederse aslında 
aidiyetini Allah dıĢında bir kaynağa yaslamıĢ olur.  

 
Nedir bu? Mülkünün elinde esir olmak. Yani servetinin atı olmak, 

servetinin kölesi olmak. Allah‟tan kopardığınız her eĢya sizi esir alır. 
Allah‟tan kopardığınız her varlık sizi kendi karĢısında nesneleĢtirir. Siz 
onun karĢısında nesneleĢir, o sizin karĢınızda özneleĢir. Dolayısıyla 
burada aslında ve ilAllâhi turce'ul umûr derken her iĢ sonunda döner 
dolaĢır Allah‟a varır kaçamayacaksınız. Allah‟tan kaçırmaya kalkanlar, 
serveti Allah‟tan kaçırmaya kalkanlar, Allah‟tan rol çalmaya kalkanlar 
kaçamayacaksınız anlamını verir. 

 
 
6-) Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyl* ve HUve 

'Aliymun Bi zatissudur; 
 
Geceyi gündüze dönüĢtürür, gündüzü de geceye dönüĢtürür! O, 

sadırların zâtı olarak (içlerindekilerin Esmâ'sıyla hakikati olarak) Bilen'dir! 
(A. Hulusi) 

 
06 - Geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar ve bütün 

sînelerin künhünü bilir. (Elmalı) 
 
 
Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyl geceyi O 

kısaltıp, gündüzü O uzatıyor. Daha doğrusu geceyi gündüzün baĢına 
sarıyor. Belki literal bir, lafzi bir tercümeyleve yulicunnehare fiylleyl 



gündüzü de geçenin baĢına sarıyor. Gündüzü O kısaltıp geceyi de o 
uzatıyor. 

 
Evet, nedir bu aslında; Gündüz ve gece üzerinden bize verilen bir 

hisse var. Bu hisse karanlıkta aydınlık üzerinden yoksunluk ve aydınlık 
yani varlığın iki kutbu veriliyor. Aslında Allah‟ın zamana müdahil oluĢu 
dile getiriliyor. Allah zamana müdahildir, zaman için bile bir ölçü 
koymuĢtur. Bakın zamanın da iki kutbunu koymuĢtur, gece ve gündüz. 
Onlara verdiği görevi onlar yerine getiriyorlar. Kimi zaman gece uzuyor 
gündüz kısalıyor, kimi zaman gündüz uzuyor, gece kısalıyor.  

 
Buradan yola çıkarak servet insan iliĢkisinde bazen servetiniz 

artıyor. Bakıyorsunuz, bazen azalıyor. Toplumsal iliĢki de ise birilerinin 
serveti uzarken, birilerinin serveti kısalıyor. Allah bunu birbiri ile 
dengeliyor. Sizi de öyle imtihan ediyor, onu da öyle imtihan ediyor. ġimdi 
siz Allah‟ın gece ve gündüze müdahil olup ta servete müdahil olmadığını 
mı düĢünüyorsunuz. Yani size serveti verecek, ondan sonra hiç 
müdahale etmeyecek, hiç karıĢmayacak öyle mi? Ne yaparsam yaparım 
diyeceksiniz öyle mi?  

 
Hayır. Yere ve göğe, gece ve gündüze müdahil olan, yerin ve 

göğün rabbi olan, gece ve gündüzün rabbi olan Allah yoksulun ve 
zenginin de rabbidir, bunu unutmayın. 

 
ve HUve 'Aliymun Bi zatissudur O göğüslerin özünü, kalplerin en 

iç yerini, 40. odasını çok iyi bilir, bilendir. Böyle bir ayetin ardından böyle 
bir ibarenin gelmiĢ olması da biraz önce ki yorumlarımı destekler. 

 
Neden kalplerin özünü bilir, Niye böyle bitti ayeti kerime. Geceyi 

gündüze gündüzü geceye sarıyor diyen bir ayet niye böyle bitti, kalplerin 
özü ile ne alakası var derseniz iĢte bu Geceye ve gündüze müdahil olan 
Allah, varlığa ve yokluğa, zengine ve yoksula müdahil olmasın mı. Kendi 
baĢına mı bıraksın. Serveti dağıtsın da ondan sonra hesap sormasın mı. 

 
 
7-) Aminu Billâhi ve RasûliHĠ ve enfiku mimma ce'alekum 

mustahlefiyne fiyh* felleziyne amenû minküm ve enfeku lehüm 
ecrun kebiyr; 

 
Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh'a ve Rasûlüne iman edin... Sizi 

halife kıldığı Ģeylerden (O'nun namına) infak edin! Sizden iman eden ve 
infak eden kimseler var ya, onlar için çok büyük karĢılık vardır. (A. 
Hulusi) 



 
07 - Ġman edin Allaha ve Resulüne de sizi istıhlaf buyurduğu 

Ģeylerden infak eyleyin ki iman edip de infak eyleyenleriniz için azîm bir 
ecir vardır. (Elmalı) 

 
 
Aminu Billâhi ve RasûliHĠ Allah‟a ve O‟nun elçisine iman et. ve 

enfiku mimma ce'alekum mustahlefiyne fiyh sizi kendisine emanetçi 
kıldığı Ģeylerden infak edin. Bakınız, her bir ayeti ilk bakıĢta infakla, 
yardımla, karĢılıksız vermeyle, paylaĢmayla hiç alakası yokmuĢ gibi 
duran her bir ayeti infaka getirip getirip bağlamamın sebebi, servetle iliĢki 
kurmamın sebebi buydu iĢte. Bu ayet konunun merkezini teĢkil ediyor ve 
diyor ki; Allah‟a ve elçisine, Resulüne iman edin ve Allah‟ın sizi emanetçi 
kıldığı mallardan infak edin. Allah‟a iman, maldan infak. Ġmanla infak yan 
yana.  

 
Görüyorsunuz değerli Kur‟an dostları. Ġman – infak Bu ikili çok 

önemli. Ġmanla infakın ne alakası var diyen çıkmaz 
umarım.mustahlefiyne fiyh ayette ki bu ibare de çok dikkat edilmesi 
gereken bir ibare. Emanetçi kıldığı mustahlefiyne fiyh yani mülkiyetini 
size vermediği, sizi emanetçi kıldığı mallar. Demek ki servet emanetmiĢ. 
Servet mülkiyet değilmiĢ. Mülkiyet iddiamız mecazidir. Mecazendir, 
geçicidir. Aslında parayla satın aldığımız toprağı biz yaratmadık ki, 
toprağın gerçek sahibi toprağı yaratandır değil mi? Parayla alan değil. 
Onun aldığı kimden almıĢtı? Silsile olarak arkaya doğru gidin, hiç 
kimseden, Allah‟tan yani. Onun için suyun sahibi Allah, toprağın sahibi 
Allah, yeri göğü yaratan, onların sahibi Allah‟tır.  

 
Gerçek sahibini unuttuğunuzda insan Allah‟tan rol çalmaya kalkar, 

insan tanrılık iddiasına kalkıĢır. Ya da insan Ģirke düĢer. Allah ile arasına 
aracılar katmaya kalkar. Onun için burada servet tasavvurumuzun 
mihferi yerleĢtiriliyor ve servetin emanet olduğu dile getiriliyor. Servet 
emanettir. Emanete ya sadakat gösteririz, ya ihanet ederiz. Sadakat 
gösteren sıddıyklar ve sadıklarla beraber olur, ihanet edende hainlerle 
beraber olur. Hainlere layık bir hayat mı, sadıklara layık bir ahiret mi. 
Tercihimiz bu olmalı. Hangisini seçeceksek sonucuna katlanacağız. 

 
felleziyne amenû minküm ve enfeku lehüm ecrun Kebiyr sizden 

iman eden ve onun uğrunda infak eden kimselere büyük bir ecir, büyük 
bir ödül vardır. Ġman – Ġnfak. Yan yana. Neden iman ve infak, sanki biri, 
diğeri olmazsa olmaz gibi gelmiĢ? 

 



Ġmanın iki manası var değerli Kur‟an dostları. Akidevi manası 
inanmak, ahlaki manası güvenmektir. Ġnfakta güvenle ilgilidir zaten. Ġnfak 
güvenmekle alakalıdır. Allah‟a güvenen infak eder. Çünkü Allah yoluna 
vermek Allah‟a güvenle alakalıdır. Mülk Allah‟ındır. Ġman güvendir, 
servette emanettir. O zaman insana düĢlen Allah‟a güvenmek ve Allah‟ın 
kendisine güvenini harcamamaktır. Allah güvenmiĢ ve size kredi 
açmıĢtır. Aslında verdiği her Ģey ilahi bir kredidir. Hem de karĢılıksız. 
Gözünüz, eliniz, diliniz, dudağınız, eliniz, ayağınız, aklınız, hayatınız, 
aldığınız her nefes bunların hepsi bize açılmıĢ bir kredi.  

 
Ġnsanı eğer bozdursaydık, teker teker fiyatlandırmaya gitseydik, yer 

yüzünün tüm serveti bir insan alabilir mi. Bir aklın fiyatı kaça? Borsası var 
mı. Dolayısıyla Allah‟a insanın ne kadar borçlu olduğunu öğrenmek için 
uzağa gitmeye hacet yok, bunu düĢünse yeter. Aynaya baksa ve kendine 
fiyat biçmeye kalksa rakamların iflas ettiğini görecektir insan. ĠĢte din o 
zaman gündeme girer. Din; deyn dir, borçtur, din borçluluk bilincidir. 
Dindarlık borçluluk bilincidir. Allah‟a borçlu olduğunu bilmek, itiraf 
etmektir. 

 
Peki ödemek? Borç borçla ödenir mi? Ödemek için alacağınız her 

nefeste borçtur. Allah‟ımız ödememizi değil, itiraf etmemizi istiyor. Ġnkar 
etmememizi istiyor. Ġnkar edilmediği zaman ödenmiĢ sayacaktır biz buna 
inanıyoruz. 

 
Ġnfakta 3 tavsiye vardır, Kur‟an ın tavsiyesi bunlar.  
 
1 - Elleziyne yünfikune fiys serrai ved darrai. (A. Ġmran/134) 

Onlar ki bollukta da infak ederler darlıkta da. Sadece bollukta değil 
darlıkta da infak etmemizi ister Kur‟an. Ġnfak konusunda ki 3 tavsiye, 3 
edep. Bollukta da, darlıkta da. Hatta insanın eli sıkıĢınca infak eder. 
çünkü servetin sahibinin Allah olduğunu bilen Allah‟tan ilave kredi 
istiyorsa Allah için vermeyi bilmelidir. Çünkü Allah sizden bir Ģey istediği 
zaman almak için istemez, vermek için ister. Alıp ta ne yapacak, O‟nun 
ihtiyacı yok ki vermek için ister. Ġnfak aslında darlıkta yapılır, bollansın 
diye bolarsın diye. Birincisi bu. 

 
2 – Gizli ve açıktan da infak edilir. Gizli veya açık fark etmez Kur‟an 

ın ifadesiyle. 
 
3 – Verdiğini çok görmez insan. Kur‟an infakta bunu esas alır ki 

Müddessir suresinde; Ve lâ temnün testeksir. (Müddessir/6) Allah için 
yaptığını çok görme. Veyahutta; Allah için yaptığını geçim kapısı haline 
getirme. Bir baĢka ayeti kerime hatırlıyorum Ya eyyühelleziyne amenû 



lâ tubtılû sadekatiküm Bil menni vel ezâ. (Bakara/264) ey iman 
edenler sadakalarınızı baĢa kakarak, karĢıdakinin baĢına kakarak, onu 
minnet altına alarak, ona fatura çıkararak bir eziyete dönüĢtürmeyin, iptal 
etmeyin. Yani sevabını heba etmeyin, boĢa vermeyin. ĠĢte infakın adabı 
da bunlar. 

 
 
8-) Ve ma leküm lâ tu'minune Billâhi, verRasûlu yed'ukum 

litu'minu BiRabbiküm ve kad ehaze miysâkaküm in küntüm 
mu'miniyn; 

 
Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh'a niçin iman etmiyorsunuz? Rasûl, 

Esmâ'sıyla sizi yoktan var kılan Rabbinize iman etmeniz için davet 
ederken ve üstelik de sizin mîsakınızı almıĢken! Eğer iman edenlerseniz! 
(A. Hulusi) 

 
08 - Hem neye iman etmeyesiniz Allaha ki Peygamber sizi 

Rabbinize iman edesiniz diye davet edip duruyor, hal bu ise mîsakınızı 
da aldı? Gerçek mü'min olacaksınız? (Elmalı) 

 
 
Ve ma leküm lâ tu'minune Billâh neden siz Allah‟a inanıp 

güvenmeyesiniz ki? Hani imanın Ahlaki karĢılığı güven demiĢtim. Akidevi 
karĢılığı inanmak, ahlaki karĢılığı güvenmek. Siz neden Allah‟a 
güvenmeyesiniz ki ey insanoğlu. verRasûlu yed'ukum litu'minu 
BiRabbiküm ve kad ehaze miysâkaküm Resul sizi rabbinize imana sizi 
davet ederken ve kad ehaze miysâkaküm ve sizden o bir misak, bir 
söz, bir ahit almıĢken siz neden rabbinize güvenmeyesiniz? in küntüm 
mu'miniyn tabii ki eğer inanmaya gönüllü iseniz. Eğer inanmaya yani 
imanın ahlaki karĢılığının güven olduğuna bir daha dikkat çeken bir ibare 
bu. 

 
Ġnanıp güvenmemek nasıl bir Ģey? Allah‟a inanıyor, ben mü‟minin 

diyor ama Allah‟a güvenmiyor. Modern dünyada böyle bir Müslüman 
tipiyle karĢı karĢıyayız. Allah‟a iman ettiğini iddia ediyor, fakat Allah‟a 
güvenmiyor. Hali bunu gösteriyor, tavrı bunu gösteriyor. Güvenemiyor, 
güvenemediği belli. Onun için baĢka kapı arıyor. Ġman edip 
güvenememek. Bu yumurtasız omlet gibi bir Ģey. Kafeinsiz kahve gibi bir 
Ģey. Nasıl bir Ģey bu. Ġçinde güven olmayan bir iman. Böyle bir imandan 
sahibine hayır gelir mi?  

 
Unutmayalım Allah‟ın esmasından biri de El Mü‟min‟dir. El Mü‟min; 

siz Allah‟a iman ettiniz, biz Allah‟a iman ettik mü‟min olduk. Peki Allah 



neye iman etti de El Mü‟min oldu? Bunun karĢılığı güvendir. Allah kuluna 
güvendi ve kulunun da kendisine güvenmesini istedi. Onun için Allah 
güven veren ve güvenilmeyi isteyendir. El Mü‟min dir. 

 
 
9-) "HU"velleziy yünezzilu 'alâ 'abdiHĠ âyâtin beyyinatin 

liyuhriceküm minezzulümati ilenNûr* ve innAllâhe Biküm leRaûfun 
Rahıym; 

 
O, sizi (cehalet) karanlıklarından Nûr'a çıkarmak için apaçık 

iĢaretleri kuluna tenzîl edendir (tafsilen)... Muhakkak ki Allâh sizden 
Raûf'tur, Rahıym'dir. (A. Hulusi) 

 
09 - O odur ki sizi karanlıklardan nura çıkarsın diye kuluna parlak 

parlak âyetler indiriyor. Muhakkak ki Allah size çok re'fetli bir rahîmdir. 
(Elmalı) 

 
 
"HU"velleziy yünezzilu 'alâ 'abdiHĠ âyâtin beyyinatin 

liyuhriceküm minezzulümati ilenNûr O Allah ki kuluna apaçık ayetleri 
indirmiĢtir. Hakikatin apaçık belgesi olan ayetleri indirmiĢtir. Niçin 
indirmiĢtir biliyor musunuz ey muhataplar liyuhriceküm minezzulümati 
ilenNûr sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Sizi karanlık akıldan 
aydınlık akla, karanlık kalpten aydınlık kalbe, zihnin, fikrin, aklın, 
muhakemenin, müdebbirenin her ne ise insanın manevi ve akli fakülteleri 
onların karanlığından vahyin ıĢığının altına çıkarmak istemiĢtir. Vahyin 
maksadını ele veren bir ayet. Vahyin maksadı nedir? Ġnsanı 
karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Ġnsan eğer vahiysiz kalırsa, ıĢıksız 
kalmıĢ göz gibidir. IĢık göz için görmenin Ģartıdır. IĢık yoksa gözün 
görüyor olması iĢe yaramaz. Allah‟ın kılavuzluğu yoksa aklın çalıĢıyor 
olası da iĢe yaramaz. Onun için vahiy aklın ıĢığı, ıĢık gözün vahyidir. Bu 
böyle bilinmelidir. Konu ile alakası nedir bu ibarenin, bu ayetin? Serveti 
insanın sırtından indirip altına at diye vermek az Ģey midir. Aslında 
söylenen budur. Allah size bu yolla ikram etmiĢtir. ĠĢte bu ikramı da 
ayetin sonunda görüyoruz: 

 
ve innAllâhe Biküm leRaûfun Rahıym hiç Ģüpheniz olmasın ki 

Allah size çok Ģefkatli, çok merhametlidir. Servetinizin altında at 
olabilirsiniz. Eğer Allah yol göstermezse, Allah‟ın ıĢığı size eriĢmezse, 
servetiniz sırtınızda bir yük olur. Ama Allah‟ın ıĢığı eriĢirse servetiniz 
altınızda Burak olur, siz sırtına biner miraca çıkarsınız. Servetinizin 
sırtında cennet yolculuğuna çıkarsınız, bu az Ģey mi? 

 



 
10-) Ve maleküm ella tunfiku fiy sebiylillâhi ve Lillâhi 

miyrasüsSemâvati vel'Ard* lâ yesteviy minküm men enfeka min 
kablilfethı ve katel* ülaike a'zamu dereceten minelleziyne enfeku 
min ba'du ve katelu* ve küllen ve'adAllâhulHüsna* vAllâhu Bima 
ta'melune Habiyr; 

 
Ne oluyor size ki, semâların ve arzın mirası Allâh'a ait olduğu hâlde 

(sonunda her Ģeyinizi dünyada terk edeceğiniz hâlde), Allâh yolunda 
infak etmiyorsunuz? Sizden, fetihten önce infak etmiĢ ve savaĢmıĢ kimse 
(bunu yapmayanla) bir olmaz! Bunlar derece itibarıyla, (fetihten) sonra 
infak etmiĢ ve savaĢmıĢ kimselerden daha büyüktür! Allâh hepsine en 
güzeli vadetmiĢtir. Allâh yaptıklarınızda Habiyr'dir. (A. Hulusi) 

 
10 – Hem Allah yolunda neye infak etmeyesiniz ki. Göklerin, yerin 

mirası zaten Allah‟ın. (Hepsi O‟na kalacaktır.) Fethinden evvel infak edip 
çarpıĢanlarınız diğerlerine muüsavi olmaz. Onlar sonradan infak edip 
çarpıĢanlardan derece itibarıyla daha büyüktür. Bununla beraber hepsine 
de Allah Hüsna‟yı vaad buyurdu. Allah ne yaparsanız da habirdir. 
(Elmalı)  

 
 
Ve maleküm ella tunfiku fiy sebiylillâh yine size ne oluyor da 

Allah yolunda infak etmeyesiniz. Neden Allah yolunda infak 
etmeyecekmiĢsiniz ki?  

 
Kur‟an da Allah yoluna 3 Ģey nispet edilir. 
1 – Ġnfak, fiy sebilillah Allah yolunda infak. 
2 - Hicret. Fiy sebilillah Allah yolunda hicret. 
3 – Cihad. Fiy sebilillah Allah yolunda cihad. 
 
Neden Allah yolunda? Allah‟ın yolunda hicret, Allah‟ın yolunda 

infak, Allah‟a infak gibidir. Allah yolunda yürüyenlerle, yolunda yatanları, 
yolunda yürüyenlerle yolunda oturanları, hatta koĢanlarla yürüyenleri bile 
ayrı ayrı kaydetmektedir. Onun için dünya imtihan dünyasıdır ve hayatta 
bir yolculuktur. Eğer hayat bir koĢuysa ..festebikul hayrat. (Bakara/148) 
emri verilmiĢ hayırlarda yarıĢınız emri verilmiĢse insanlar bu yolda 
yarıĢmak durumundadır. ĠĢte bu yarıĢın unsurlarından biridir infak. 

 
ve Lillâhi miyrasüsSemâvati vel'Ard göklerin ve yerin mirası 

Allah‟a mahsustur, Allah‟a aittir. Öyle değil mi? Göklerin ve yerin mirası 
O‟na ait değil mi. Ġnsan öldükten sonra kime kalır, Ġnsan nesli yer 



yüzünden tümüyle çekildiğinde kime kalır bütün bu servet? Aslında 
varlığın mirası Allah‟a aittir. 

 
Burada zımnen söylenen açık, Allah kuluna bağ bağıĢlamıĢtır, 

kulundan yeni bağlar bağıĢlamak için bir salkımı bir baĢkasıyla 
paylaĢmasını istemektedir. Kendisi için, kendi rızası için. Kulu, kendisine 
bağlar bağıĢlayan Allah‟ın bir salkım istemesini çok görüyorsa eğer iĢte 
orada problem vardır demektir. Orada aslında kim kimin sahibi diye 
sormak lazım. Bağın sahibimi, bağ onun sahibimi. Veremediğinizin sahibi 
değilsiniz. Sahibi olsaydınız verirdiniz. Veren sahiptir veremeyen değil. 

 
lâ yesteviy minküm men enfeka min kablilfethı ve katel 

içinizden kalpleri Ġslam‟a açılmadan önce infak edenler ve savaĢanlar la 
bunu yapmayanlar asla bir olmaz. Zor zaman dostlarıyla kolay zaman 
dostları bir olmaz diyor yani. Zor zamanda infak eden, yoklukta infak 
eden, sıkıntılı dönemlerde infak eden, Ġslam‟ın iktidarında değil, 
muhalefetindeyken, Müslümanların acı çektiği dönemlerde infak edenin 
infakı elbette baĢka.  

 
Zor zaman dostlarını ayırt ediyor ayet. Sabikun dan olmak yani. 

Hani vakıa suresin baĢında vardı ya, üçe ayrılıyordu. Sağ ehli, yani iyilik 
severler. Fakat bir de Ves sabikunes sabikun, (Vakıa/10) öne geçenler 
deniliyordu. Öncülük yapanlar. Ġyilikte öne çıkanlar bile iyi taraftakilerden 
ayrılacak, onların ödülü çok daha farklı olacak. Bu onu gösteriyor. 

 
ülaike a'zamu dereceten minelleziyne enfeku min ba'du ve 

katelu iĢte onlar daha sonra infak eden ve Allah yolunda savaĢanlardan 
daha yüksek dereceler elde edecekler. Yani daha sonradan infak eden, 
daha sonra Allah yolunda mücadele eden kimselerden daha yüksek 
ödülü onlar hak edecekler. Önceden, zor zamanda, kıtlık zamanında 
yapanlar daha büyük ödül alacaklar. Hani halk arasında o güzel deyim 
vardır ya; “kıtlıkta verilen sokum unutulmaz.” Evet, zor zaman dostları 
unutulmaz. Onun için Bedr ehli özel olarak müjdelenmiĢti. Allah Resulü 
onun içindir ki sahabem dediklerine çok farklı muamele ederdi. 

 
ve küllen ve'adAllâhulHüsna ve böyle davranan herkese Allah en 

güzeli vaad etmiĢtir. vAllâhu Bima ta'melune Habiyr Allah yaptığınız 
her bir Ģeyden haberdardır. 

 
 
11-) Men zelleziy yukridullahe kardan hasenen feyuda'ıfehu 

lehu ve lehu ecrun keriym; 
 



Kim ki, Allâh'a karz-ı hasen (güzel bir ödünç) versin de, Allâh da 
onu, katlayarak ona artırsın! Onun için cömert bir ecir de vardır. (A. 
Hulusi) 

 
11 - Hani kim? o Allaha bir karzı hasen takdim edecek kimse ki 

Allah onu ona katlayıversin, hem onun için çok hoĢ bir ecir de var. 
(Elmalı) 

 
 
Men zelleziy yukridullahe kardan hasenen Allah‟a kim güzel bir 

borç verir? Evet öyle soruyor ayeti kerime kimdir Allah‟a güzel bir borç 
verecek olan. feyuda'ıfehu lehu onun kendisine kat kat fazlasıyla geri 
dönmesini kim ister. Yani Allah‟a güzel bir borç versin de, o borç 
kendisine kat kat fazlasıyla geri dönsün. ve lehu ecrun keriym ve iĢte 
böylelerini muhteĢem bir ödül beklemektedir. 

 
Allah‟a güzel bir borç vermek; Hemen insanın aklına Ģu geliyor 

değil mi HaĢa ya rabbi senin bir Ģeye ihtiyacın mı var, sen kendi kendine 
yeten, her Ģeye yetendir. Sen ganiysin, sen müsteansın. Ben 
yetmeyenim dolayısıyla insandan Allah niye borç ister. Aslında infak bu 
mecazla anlatılıyor. Yani Allah için birine bir Ģey vermek, Allah için 
servetini bir baĢkasıyla paylaĢmak, Allah için birinin ihtiyacını gidermek 
Allah‟a borç vermek gibidir demeye getiriyor ayet. Çünkü güvenirseniz 
verirsiniz değil mi.  

 
Ġnsan kime kredi açar? Kime kredi açılır? Güvenilene kredi açılır. 

Geri, ödeyeceğine inanırsanız borç verirsiniz. Aslında verdiğiniz borçtan 
yola çıkarak ona güvendiğinizi ispat edersiniz. Geri ödemeyecek olana 
borç vermezsiniz. Allah‟a güvenin ispatı böyle olur. Eğer Allah size kat 
kat fazlasıyla ödeyeceğine iman etmiĢseniz, bu imanınızı ifade etmenin 
yolu infaktır. Bunu söylüyor ayet. Allah‟a imanınızın içinde güven varsa 
infak edersiniz diyor. Ġnfak ederseniz bu Allah‟a güvendiğinizin delaleti 
olur, iĢareti olur. 

 
 
12-) Yevme teralmu'miniyne velmu'minati yes'a nuruhüm 

beyne eydiyhim ve Bieymanihim buĢrakümülyevme cennatun tecriy 
min tahtihel'enharu halidiyne fiyha* zâlike huvelfevzul 'azıym; 

 
O gün iman eden erkekleri ve iman eden kadınları, nûrları 

önlerinde ve sağlarında koĢarlarken görürsün... "Bu süreçte sizin 
müjdeniz, içinde sonsuz yaĢamak üzere, altlarından nehirler akan 



cennetlerdir! ĠĢte bu çok büyük kurtuluĢun ta kendisidir!" (denilir). (A. 
Hulusi) 

 
12 - O gün ki göreceksin o mü'minleri ve mümineleri, önlerinde ve 

sağlarında nûrları koĢuyor, müjde size diye bugün o Cennetler ki 
Altlarından ırmaklar akıyor, içlerinde muhalled kalacaksınız, iĢte fevzî 
azîm odur. (Elmalı) 

 
 
Yevme teralmu'miniyne velmu'minati yes'a nuruhüm beyne 

eydiyhim ve Bieymanihim bütün mü‟min erkekleri ve bütün mü‟min 
kadınları. Önlerini ve sağ taraflarını aydınlatan nûrlarıyla hızla ilerlerken 
gördüğün gün onlara; buĢrakümülyevm bugün size müjde var 
denilecek. Aslında orada eliptik bir ifade olduğu için denilecek bile 
denilmemiĢ. “gıyl” bile denilmemiĢ. Bugün size müjdeler olsun. 

 
ġu yalan dünyanın yalan starları var değil mi? sahte starlar. 

Ġnsanlar bazen ellerini onlara değebilmek için cahil insanlar, cahil kitleler 
birbirini eziyorlar değil mi? Ahiretin de starları olacak. Ahiretin de 
yıldızları. Ama onlar gerçek yıldız olacaklar. ĠĢte onlar ıĢık saçacaklar. 
Ahiret ehlinin, mahĢer ehlinin içinde ıĢık saçarak ilerleyecekler. 
KoĢarcasına cennete yürüyecekler.  

 
Burada ahiretten bir sahne açıldı gözümüzün önüne ve lâ 

yünebbiuke mislü Habiyr. (Fatır/14) her Ģeyden haberdar olanın verdiği 
haber gibi bir haberi kim verebilir diyor. Kim verebilir bize ahiretten bir 
haberi. Hangi muhabir, hangi medya verebilir. Ahiretten haberi ancak 
Allah verir. 

 
cennatun tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha o müjde 

neymiĢ? Tabanından ırmakların çağladığı ve içinde ebedi kalınacak olan 
cennetler. zâlike huvelfevzul 'azıym iĢte budur büyük baĢarı, büyük 
getiri, büyük kazanç.  

 
Kariyer planlaması yapan dostlar, Kariyer planlaması nasıl yapılır 

Allah‟tan öğrenelim. BaĢarı ne demektir, baĢarısızlık ne. Kâr nedir zarar 
ne. Rabbimizin tarifi farklı, bizim tarifler ona uymuyor. Onun için burada 
kariyer planlaması yapanlara dahi bir kılavuzluk yapılıyor, baĢarının tarifi 
yapılıyor. Büyük baĢarı budur. Onun için Solon doğru söylüyor. Ölmeden 
kimseyi mutlu diye adlandırma. Büyüyünce ne olacaksın diye soran 
büyüklere sormalı, ölünce ne olmayı düĢünüyorsunuz. Herkes aynaya 
bakarak bu soruyu kendine sormalı. Ey nefsim ölünce ne olmayı 
düĢünüyorsun. 



 
 
13-) Yevme yekulül münafikune velmünafikatu lilleziyne 

amenûnzuruna naktebis min nurikum kıylerci'u veraekum feltemisu 
nûra* feduribe beynehüm Bisurin lehu bab* batınuhu fiyhirrahmetu 
ve zahiruhu min kıbelihil 'azâb; 

 
O gün ikiyüzlü (münafık) erkekler ve ikiyüzlü kadınlar, iman 

edenlere: "Bizi bekleyin ki nûrunuzdan yararlanalım" der! "Geriye dönün 
de bir nûr araĢtırın" denildi. Derken aralarına kapısı olan bir sur 
(geçilmez perde) çekilir ki, onun bâtını (iç âlemi) içinde rahmet vardır, 
onun zâhiri azap tarafındandır. (A. Hulusi) 

 
13 -O gün ki o münafıklar ve münafıkalar o iman edenlere Ģöyle 

diyecek: Bize bakınız nurunuzdan iktibas edelim, denilecek ki dönün 
gerinize de bir nûr araĢtırın, derken aralarına bir sur çekilmiĢtir, bir kapısı 
vardır: Ġçi: rahmet onda, dıĢı ise o cihetten azâb, (Elmalı) 

 
 
Yevme yekulül münafikune velmünafikatu lilleziyne amenû iĢte 

o gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere diyecekler ki 
ûnzuruna naktebis min nurikum kıylerci'u veraekum feltemisu nûra 
bize bakın da, ıĢığınızdan biz de yararlanalım, bir pay alalım. IĢığınızdan 
istifade edelim diyecekler. 

 
Ġlginç değil mi? Ġnfak ile ilgili bir pasajın göbeğine, ortasına 

münafıklarla ilgili, nifak ile ilgili bir ayetin ne iĢi var. Evet, hemen 
söyleyelim; Formül. Kafiri müminden iman ayırır, münafığı mü‟minden 
infak ayırır Müminle münafık arasında ki ayrımın gerekçesi infaktır. 
Mü‟minle kafir arasında ki ayrım imandır. Mü‟minle münafık arasında ki 
ayrım infaktır. Neden derseniz, çünkü Allah‟a güvenmeyen infak etmez.  

 
Ġnfakla nifak arasında ki kelime benzerliği dikkatinizi çekmiĢtir, 

aslında aynı köktendir. Ġnfak adeta dünyadan verince ahi,rette sizin 
adınıza bir hesaba geçtiği için köstebek yuvasına verilen isimden 
türetilmiĢtir. Ġki deliği olan görünmez bir menfez. Metroya da enfak denir 
Arapça da onun için. Yani yer altından bir menfez var, bir metro var, bir 
tünel var; Bir ucundan veriyorsunuz öbür ucunda birikip sizi bekliyor. 
Yani gideceksiniz ve sizi bekleyen o servet sizin için birikim olacak, 
tasarruf olacak. 

 
Peki nifak, münafıklık anlamına gelen nifak niye aynı kökten? Ġki 

deliği var. Nereden çıkacağı belli olmaz, nereden gireceği belli olmaz. Ġki 



yüzlü onun için. Münafık; iki yüzlülük, iki yüzlü, nifakta iki yüzlülük 
anlamına geliyor. Peki bu ikisi arasında ki fark; Münafığın tek dünyası 
olduğu için çift yüzü vardır. Ama iki dünyalı olanlar infak ederler. Öbür 
dünyada geri alacağına iman etmeyen infak eder mi? Onun için 
münafığın tek dünyası vardır iki yüzü vardır. Mü‟minin ise iki dünyası 
vardır, tek yüzü vardır. Mü‟min imanını ve Allah‟a güvenini infakla ispat 
eder. ĠĢte mü‟minle münafık arasında ki fark bu yüzden infaktır. 

 
kıylerci'u veraekum feltemisu Nûran onlara denilecek ki dönün. 

Kimlere? Münafıklara denilecek. Dönün ardınıza, ardınıza bakın, yani 
onlardan medet ummayın. Dönün ardınıza, eğer ıĢık arayacaksanız 
arkanızda arayın. Bu ne demek? Bu Ģu demek; Hayattayken yaptığınız 
salih amellerin ıĢığını arayın. Varsa yaĢıyorken yaptıklarınızı, dünya 
hayatında yaptıklarınızı arayın. Arkanıza dönün derken, arkanızda 
bıraktığınız hayata, dünya hayatına dönün. Orada varsa ıĢık size orada 
yardımcı olacak. Onun için adeta infak bugünden yarın insanların 
karanlık içinden çıkmak için enerji biriktirmesine, aydınlığı saplayacak 
enerji biriktirmesinin bir vesilesi olarak ifade ediliyor. 

 
feduribe beynehüm Bisurin lehu bab derken onlarla mü‟minler 

arasına kapısı olan bir sur çekilecek. Dikkat buyurun lütfen. Münafıklarla 
mü‟minler arasına kapısı olan bir sur çekilecek. Sur da ki kapı ne iĢe 
yarıyor? Bu günahkarlar eğer içlerinde zerre kadar iman varsa bir gün 
günahları kadar yanıp daha sonra Allah resulünün yorumladığı gibi 
cennete girecekler mi sorusunun cevabını veriyor. Kalbinde hardal tanesi 
kadar iman olan günahı kadar yandıktan sonra cennete girecek diyen 
haberleri iĢte bu ayet doğruluyor. O haberler aslında bu gibi ayetlerin bir 
yorumu. 

 
Ġçinde kapı olan bir duvar, bir sur. Bu kapı ne iĢe yarayacak? 

Cehenneme giren bir daha çıkabilir mi sorusunun cevabı olduğunu 
düĢünmeliyiz bu ayeti. Cehennem darut terbiye mi, yoksa darül karar mı. 
Yani terbiye mekanı mı, yoksa karar mekanımı o sorunun da cevabı 
aslında burada. ĠĢte bu kapı açılmayacak olsaydı oraya konulmazdı. 
Demek ki Allah Resulünden gelen  yüreğinde hardal tanesi kadar iman 
olan yanıp, pırıl pırıl, tabir caizse temizlendikten ve ayıklandıktan, cevheri 
cürufundan ayrıĢtıktan sonra cevheriyle cennete girecek. Aslında cennet 
kirlilerin yeri değil, temizlerin yeri. Cennet güzelliğin merkezi. Cennet 
mutlak güzelliğin üretildiği merkez. Onun için cennete kirli girilmez tabii 
ki. ĠĢte bu ayet aynı zamanda bir müjdeyi de veriyor bize. 

 
batınuhu fiyhirrahmetu ve zahiruhu min kıbelihil 'azâbonun iç 

tarafında rahmet bulunacak dıĢ tarafında ise azab bulunacak. 



 
 
14-) Yunadunehüm elem nekün me'aküm* kalu bela ve 

lakinneküm fetentum enfüseküm ve terabbastüm vertebtüm ve 
ğarretkümül'emaniyyu hattâ câe emrullahi ve ğarreküm Billâhil 
ğarur; 

 
(Ġkiyüzlüler) onlara (iman edenlere): "Sizinle beraber değil miydik?" 

diye seslenirler. "Evet ama siz, Allâh'ın emri (ölüm) gelesiye kadarki 
süreçte, nefslerinizi fitneye düĢürdünüz (imanı yaĢamadınız), gözetleyip 
durdunuz, Ģüphe ettiniz, kuruntular da sizi aldattı ve o çok aldatıcı da 
(bilincinizdeki ĢartlanmıĢlık fikirleri) Allâh'la (siz O'ndan var oldunuz ne 
yapsanız bir Ģey olmaz size, kuruntusuyla) sizi aldattı!" (A. Hulusi) 

 
14 - Onlara Ģöyle bağrıĢırlar: Bizler sizinle beraber değil miydik? 

Evet, derler: Ve lâkin sizler kendilerinize fitne yaptınız, gözettiniz, 
iĢkillendiniz, o kuruntular sizi aldattı, tâ Allahın emri gelinciye kadar, hem 
sizi Allaha mağrurlandırdı o aldatıcı mağrur. (Elmalı) 

 
 
Yunadunehüm elem nekün me'aküm Münafıklar seslenecekler; 

Sizinle birlikte değil miydik biz dünyada. Hani öyle diyorlar ya bakara 
suresinde biz de sizdeniz diyorlar, biz de sizinleyiz. Onun için münafıklık 
yaparak yüzlerine mü‟min maskesi takarak biz de sizdeniz dediklerini 
hatırlatacaklar. Sizinle değil miydik diyecekler. 

 
kalu bela ve lakinneküm fetentum enfüseküm onlara diyecekler 

ki mü‟minler; Evet aksine bizimle değildiniz ve lakinneküm; yani bizimle 
birlikteyseniz de siz kendi, kendinizi tuzağa düĢürdünüz. Yani münafıklık 
yapmakla sureta bizimleydiniz, fakat yüreğiniz bizden farklıydı. DıĢınız 
bizimle görünüyordu, içini ise kafirlerle. Onun için kendi kendinizi tuzağa 
düĢürdünüz. Veya bura da belki de tam inkar etmiĢ değil, ikircikli. 
Müzebzebiyne beyne zâlike, lâ ila haülai ve lâ ila haüla'. (Nisa/143) 
yani müzebzipler, zıplayanlar, zıpır zıpır zıplayanlar. Ne oraya ait diyor 
Kur‟an, ne de oraya ait. Bir orada görünür, bir orada görünür. Yani çıkarı 
nerede görünürse orada olur. Bakarsınız çıkarı oradaysa Müslüman‟dır, 
çıkarı öbür taraftaysa değildir. ĠĢte böyle bir tipi çiziyor. 

 
Bencillik, ben idrakine manidir. Ġnsanın kendi kendisini aldatması, 

en kötü aldatma biçimidir. BaĢkası sizi aldatırsa bu katlanılabilir bir 
Ģeydir. O onun problemidir. Ama siz, sizi aldatırsanız bunu nasıl fark 
edersiniz. ĠĢte aldanmanın en ağırı, aldanmanın en kötüsü kiĢinin 
kendisini aldatmasıdır ve bu da ahirette ortaya çıkar. 



 
ve terabbastüm böylece güya kendinizi gözettiniz. Yani kendinizi 

gözettiğinizi, kendi menfaatinizi desteklediğinizi düĢündünüz ama, 
aslında nifak menfaat değil mazarrattır. Nifak aslında büsbütün 
kaybetmektir. Siz küçük çıkar için büyük faydayı feda ettiniz. Siz dünya 
da ki küçücük çıkarlarınız için ebedi hayatınızı feda ettiniz. 

 
vertebtüm ve ğarretkümül'emaniyyu hattâ câe emrullah 

kuĢkuya kapıldınız, Allah‟ın emri gelinceye kadar malum kuruntularla 
avundunuz durdunuz. ve ğarreküm Billâhil ğarur dahası o kafa, bu akıl 
sizi Allah ile aldatarak gurura sürükledi. Allah hakkında da yanlıĢ 
düĢündünüz. Yani içinizi görmez sandınız. Maskenize bakar sandınız, 
insanları aldattığınız gibi Allah‟ı da aldatacağınızı düĢündünüz. Allah‟ın; 
yüreklerin özünü görmeyeceğini düĢündünüz. Ġçinizin çok boyutlu filmini 
çekmeyeceğini düĢündünüz. Ama aldandınız. Allah ile aldatmaya 
kalktınız, Allah‟ı aldatmaya kalktınız, en büyük aldanıĢı siz yaĢadınız. 

 
 
15-) Felyevme lâ yu'hazu minküm fidyetun ve lâ minelleziyne 

keferu me'vakümünnar* hiye mevlaküm* ve bi'sel masıyr; 
 
Bugün artık ne sizden (münafıklar) ve ne de hakikat bilgisini inkâr 

edenlerden bir kurtuluĢ bedeli alınır! Sığınağınız Nâr'dır. O (Nâr) sizin 
mevlânızdır... Ne kötü dönüĢ yeridir o! (A. Hulusi) 

 
15 - Artık bugün ne sizden, ne de o küfredenlerden fidye kabul 

edilmez, sığınacağınız yer ateĢtir, layığınız odur, ona gidiĢ de ne fenadır! 
(Elmalı) 

 
 
Felyevme lâ yu'hazu minküm fidyetun ve lâ minelleziyne 

keferu artık bugün ne sizden, ne de küfürde ısrar edenlerden fidye 
alınmaz, kurtuluĢ akçesi istenmez, alınmaz. me'vakümünnar* hiye 
mevlaküm sizin varıp duracağınız yer ateĢtir. O ne kötü bir dosttur sizin 
için. Yani can dostunuz ateĢ olacak, can dostunuz cehennem olacak. 
Allah‟ı dost edinmediniz, Mevla edinmediniz ateĢ sizin mevlânız olacak. 
ve bi'sel masıyr o ne kötü varıĢ yeridir. 

 
 
16-) Elem ye'ni lilleziyne amenû en tahĢe'a kulubühüm 

lizikrillâhi ve ma nezele minelHakkı, vela yekûnu kelleziyne 
ûtülKitabe min kablu fetale 'aleyhimul'emedu fekaset kulûbühüm* 
ve kesiyrun minhüm fasikun; 



 
Ġman edenler için, Allâh'ın zikri (hatırlanıĢı) ve Hak'tan inzâl olana 

bilinçlerinin huĢû duyması vakti gelmedi mi? Ki daha önce kendilerine 
kitap verilenler gibi olmasınlar (ibadetleri âdete dönüĢmesin, 
çalıĢmalarını düĢünerek hissederek yapsınlar)! Onların (Ġsrailoğullarının) 
üzerlerinden uzun müddet geçmiĢti de (ibadetleri âdete dönüĢmüĢtü), bu 
yüzden kalpleri katılaĢmıĢtı (yaptıklarını düĢünüp hissedip yaĢamadan, 
âdet diye yapmaya baĢlamıĢlardı)! Onlardan (Yahudilerden) çoğunun 
inançları bozuktur! (A. Hulusi) 

 
16 - Ye o iman edenlere çağı gelmedi mi? ki kalpleri Allahın zikrine 

ve inen hak aĢkına huĢu' ile coĢsun ve bundan evvel kendilerine kitab 
verilmiĢ sonra üzerlerinden uzun zaman geçip de kalpleri katılaĢmıĢ ve 
ekserîsi fiska dalmıĢ bulunanlar gibi olmasınlar. (Elmalı) 

 
 
Elem ye'ni lilleziyne amenû en tahĢe'a kulubühüm lizikrillâhi 

ve ma nezele minelHakk iman edenlerin, Allah‟ı ve indirilen hakikati 
anınca ta kalplerinde, ta yüreklerinde ürperti duymalarının, ta içten 
titremelerinin vakti hala gelmedi mi? 

 
Ġbn. Ömer ne zaman bu ayeti okusa gözlerinden yaĢlar boĢanır; 

Geldi rabbim, geldi de geçiyor derdi. Kur‟an la diyaloga girerdi. Sanki o 
an rabbi kendisine soruyormuĢ gibi.  

 
Resulallah‟ta Kur‟an la diyaloga geçerdi. EleysAllâhu Bi kâfin 

abdeH. (Zümer/36) ayetini okuduğunda Allah kuluna yetmez mi, hiç 
yetmez olur mu diye cevap verirdi ve böyle diyaloga geçerdi. Kur‟an ı 
canlı olarak, Kur‟an a inĢa olunurlardı. Efendimiz ve sahabe Kur‟an la 
diyalog kurarlardı. Kur‟an la konuĢurlardı. Adeta rabbimiz kendilerine 
doğrudan konuĢuyormuĢ gibi sahabe Kur‟an ı okur ve cevap verirlerdi. 

 
vela yekûnu kelleziyne ûtülKitabe min kablu fetale 

'aleyhimul'emedu fekaset kulûbühüm ta ki kendilerine daha önce 
vahiy verilip te üzerinden uzun zaman geçtiği için kalpleri katılaĢan 
kimseler gibi olmasınlar. Böyle olmamak için ne lazım? Kalplerinde 
ürperti duyarak Kur‟an a muhatap olmaları lazım. 

 
YahudileĢme tehlikesine dikkat çekiyor bu ifade. Sümme kaset 

kulûbüküm min ba'di zâlike, fehiye kelhıcareti ev eĢeddü kasveh. 
(Bakara/74)daha sonra iĢte YahudileĢen Ġsrail oğullarıyla ilgili bir ayet bu. 
Daha sonra kalpleriniz katılaĢtı. Öyle katılaĢtı ki taĢ gibi katı oldu. 



Devamında taĢtan da daha katı oldu. Nice taĢlar vardır ki barından 
ırmaklar çağlar denilecektir bakara suresinin 74. ayetinde. 

 
ve kesiyrun minhüm fasikun ki onların bir çoğu yoldan sapmıĢtır. 

Dikkat buyurun ehli kitaptan bahsediyor ayet, onların bir çoğu yoldan 
sapmıĢtır. Yani mümeyyiz akıl inĢa ediyor. Bir çoğu yoldan sapmıĢ olsa 
da içlerinde az da olsa sapmamıĢ olanlar da olabilir, vardır. Onları ayırt 
ediyor ayet. Ehli kitabın tamamını dıĢlamıyor. Kategorik değil analitik 
düĢünmemizi istiyor ve biz de mümeyyiz akıl inĢa ediyor. 

 
 
17-) I'lemu ennAllâhe yuhyiyl'Arda ba'de mevtiha* kad 

beyyenna lekümül'âyâti le'alleküm ta'kılun; 
 
Ġyi bilin ki Allâh, ölümünden sonra arzı diriltir! Aklınızı kullanasınız 

diye size iĢaretleri açık - seçik beyan ettik. (A. Hulusi) 
 
17 - Ġyi biliniz ki Allah Arzı ölümünden sonra diriltir, iĢte sizi âyetleri 

beyan ettik gerek ki aklınız ersin. (Elmalı) 
 
 
I'lemu ennAllâhe yuhyiyl'Arda ba'de mevtiha iyi bilin ki Allah 

ölümünden sonra toprağa can verir. Neden böyle bir ayet geldi bu 
bağlam içinde? Bir önceki ayetle alakası ne bunun? Ölü toprağa can 
veren, ölü gibi olan ehli kitabın içinden bazılarına da can verebilir. Ban bu 
ima var gibi geldi bu ayette. kad beyyenna lekümül'âyâti le'alleküm 
ta'kılun doğrusu biz ayetleri böyle açıkladık ki ayrıntılı bir biçimde beyan 
ettik ki; le‟alleküm ta‟kılun akleder, üzerinde düĢünür yola gelir, kafanızı 
kullanırsınız diye. 

 
 
18-) Ġnnel mussaddikıyne velmussaddikati ve akredullahe 

kardan hasenen yuda'afu lehüm ve lehüm ecrun keriym; 
 
Muhakkak ki sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve 

Allâh'a güzel bir ödünç verenler var ya, onlara kat kat artırılır... Onlar için 
cömert bir bedel de vardır. (A. Hulusi) 

 
18 - ġüphesiz sadaka veren erkekler ve diĢiler ve Allaha öyle karzı 

hasen takdim edenler, verdikleri kendileri hesabına kat kat katlanır, bir de 
onlara pek hoĢ bir ecir vardır. (Elmalı) 

 
 



Ġnnel mussaddikıyne velmussaddikat imana sadakati bedelini 
ödeyen erkekler, ve imana sadakatin bedelini ödeyen kadınlar. Aslında 
bu ibare Ģöyle de okunmuĢĠnnel musaddikıyne; Ģeddesiz tahfifen de 
okunmuĢ. Böyle okunursa mana değiĢir. Musaddikıyn okunuĢuna 
dayanarak hakikati tasdik eden erkekler ve hakikati tasdik eden kadınlar. 

 
ve akredullahe kardan hasenen yuda'afu lehüm ve lehüm 

ecrun keriym ve Allah‟a güzel bir borç veren kimseler. Ne olacak 
bunlara? Yuda‟afu lehum onlara kat kat geri ödenecek. ve lehüm ecrun 
keriym ve onlar için ayrıca büyük bir ödül olacak. Onları büyük bir ödül 
bekleyecek. Ve saddeka BilHüsna Fesenüyessiruhu lilyüsra. (Leyl/6-
7)ayetini hatırlatıp geçiyorum. 

 
 
19-) Velleziyne amenû Billâhi ve RusuliHĠ ülaike 

hümussıddiykune, veĢĢühedau' 'ınde Rabbihim* lehüm ecruhüm ve 
nuruhüm* velleziyne keferu ve kezzebu BiâyâtiNA ülaike ashâbul 
cahıym; 

 
Esmâ'sıyla hakikatleri olan Allâh'a ve Rasûlüne iman edenlere 

gelince, iĢte onlar sıddıkların ve Rablerinin indînde Ģehîdlerin (Âl-u 
Ġmran: 18'de belirtilen Ģehâdet; halk anlayıĢına göre Ģehit değil. A.H.) ta 
kendileridirler! Onların mükâfatları ve nûrları vardır (hem Nebiye hem 
Rasûle iman etmiĢler)... Hakikat bilgisini inkâr edenler ve varlıklarındaki 
Esmâ iĢaretlerimizi yalanlayanlar var ya, iĢte onlar cahîm (cehennem)in 
ashabıdırlar. (A. Hulusi) 

 
19 - Hem Allaha ve Resulüne iman edenler hep onlar aynî sıddîkler 

ve Ģehitlerdir, Rablerinin indinde onlara onların ecirleri ve nurları vardır, 
âyetlerimizi tekzip edenlere gelince iĢte onlar hep Ashabı cahîmdir. 
(Elmalı) 

 
 
Velleziyne amenû Billâhi ve RusuliHĠ ülaike hümussıddiykun 

Allah‟a iman eden ve onun elçilerine iman eden kimseler var ya iĢte 
onlar, Allah‟a sadakatlerinin bedelini ödemiĢlerdir. Yani doğruluk ve 
dürüstlük sembolü olanlardır onlar. veĢĢühedau' 'ınde Rabbihim ve 
yine onlardır rableri katında tanıklığına değer verilecek olanlar. Burada ki 
Ģüheda; Model olanlar, ġehiyd olanlar, Hani ayeti kerimede de; 

 
Ve kezâlike cealnâküm ümmeten vesetan litekûnû Ģühedâe 

alenNâs. (Bakara/143) biz sizi böylece dengeli bir ümmet kıldık ki 
insanlığa model olasınız diye ayetinde olduğu gibi. 



 
lehüm ecruhüm ve nuruhüm ödül de onların ıĢıkta onların olacak. 

velleziyne keferu ve kezzebu BiâyâtiNA ülaike ashâbul cahıym 
inkarda direnen ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, iĢte onlar gözleri 
fal taĢı gibi açan bir ateĢin ehli olacaklar. 

 
 
20-) I'lemu ennemelhayatüddünya le'ıbun ve lehvun ve 

ziynetün ve tefahurun beyneküm ve tekasürun fiyl'emvali vel'evlad* 
kemeseli ğaysin a'cebelküffare nebatuhu sümme yehiycü feterahu 
musferren sümme yekûnu hutama* ve fiyl'ahıreti 'azâbün Ģediydun 
ve mağfiretun minAllâhi ve rıdvan* ve melhayatüddünya illâ 
meta'ulğurur; 

 
Ġyi bilin ki dünya hayatı sadece bir oyundur, bir eğlencedir, bir 

süstür; aranızda bir büyüklenme ve mallarda ve evlatta çoğalma 
yarıĢıdır! (Bunlar) Ģu misaldeki gibidir: Yağmurun yeĢerttiği ekinle mutlu 
olurlar ama sonra bakarsın ki o yeĢillikler kurur, sararır ve toprak olur 
hepsi! Sonsuz gelecek yaĢamda ise ya Ģiddetli bir azap veya Allâh'tan bir 
mağfiret ve Rıdvan vardır. Dünya hayatı nesneleri, kendini aldatmaktan 
baĢka bir Ģey değildir. (A. Hulusi) 

 
20 - Biliniz ki: Dünyâ hayât bir oyun, bir eğlence, bir süs ve 

aranızda bir tefahur ve mal-ü evlat da bir çokluk yarıĢından ibarettir, bir 
yağmur temsili gibi ki otu rençperleri imrendirmiĢtir, sonra heyecana gelir, 
bir de görürsün sararmıĢtır, sonra da olur bir çör çöp, âhirette ise Ģiddetli 
bir azâb bir de Allah dan bir mağfiret ve Rıdvan vardır. Dünya hayât bir 
aldanıĢ metâından baĢka bir Ģey değildir. (Elmalı) 

 
 
I'lemu ennemelhayatüddünya le'ıbun ve lehvun ve ziynetün ve 

tefahurun beyneküm (iyi bilin ki,) tek baĢına -bu ibare de yok ama biz 
mutlaka bunu böyle anlamalıyız, parantez içi böyle bir ifade varmıĢ gibi 
okumalıyız.- iyi bilin ki tek baĢına bu dünya hayatı bir oyun ve oynaĢtan, 
albenili bir gösteri ve birbirinize karĢı övünme yarıĢından ve tekasürun 
fiyl'emvali vel'evlad ve mal ve evlat çoğalma hırsından ibaret olurdu 
eğer tek baĢına bu dünya hayatı olsaydı. 

 
Cümlenin yapısı gereği tek baĢına dünya hayatı diye anlamamız 

gerekiyor bunu. Öbür dünya göz ardı edildiğinde bu dünya tüm anlam ve 
amacını yitirirdi. Dünya; cife, talibi de köpekler değil yani. Hint fakirliğine 
özendirmiyor bu ayetler. Yani dünyayı bire kir ve pislik saymamızı 
gerektirmiyor.  



 
Dünya bir tarla zaten Allah Resulünün dediği gibi. Tarla olmazsa 

hasat olur mu? Dünya olmazsa ahiret olur mu? Onun için delil de 
arkadan geliyor bu söylediğim. Yani hint fakirliğini özendirmiyor Fakr 
nedir dediğimizde Cüneyd‟in tarifi; “Fakr; senin hiçbir Ģeye sahip 
olmaman değil, dünyalara sahip olsan da hiçbir Ģeyin sana sahip 
olmasına izin vermemendir.” Diyordu ya.  

 
ĠĢte burada ayette arkadan gelen ruhbanlığın iyi bir Ģey olmadığına 

dair ayette aslında bize bunu veriyor. Yani burada Hint fakirliği 
özendirilmiyor. El kârda gönül yarda olan bir çalıĢma hayatı özendiriliyor. 
Elinde çok olsun, gönlünde yok olsun denilmeye getiriliyor. Hani 
Celâleddin Rûmi‟nin misaliyle; Dünya bir deniz, kâlp bir gemi. Eğer su 
geminin içine girerse batar. Su geminin dıĢında olursa, yani dünyalıklar 
kâlbin dıĢında olursa, yüreğe konmazsa dünyalık yol olur, geminiz yol 
alır. Bunun gibi. 

 
 
 
kemeseli ğaysin bunun sonu Ģu yağmur meseline benzer. 

a'cebelküffare nebatuhu sümme yehiycü feterahu musferrensümme 
yekûnu hutaman o yağmur çiftçileri, aslında a‟cebelküffare, küffar; 
çiftçiler manasına da gelir. Kafir toprakla tohumu örttüğü için çiftçiye de 
denir. Ama ben burada tevriye var gibi geliyor. Hem çiftçileri hem de 
nankörleri gibi çifte bir anlam var gibi geliyor. Ben yine de buna 
değinerek geçeyim. Çok sevindirir çiftçileri veya nankörleri. Sonra kurur 
ve sen onu sararmıĢ görürsün ve sonunda toz toprak olur, karıĢır gider. 

 
ve fiyl'ahıreti 'azâbün Ģediyd ama ahirette böyle olmayacak. Yani 

dünyada sahip olduğun Ģey eğer tek dünyalıysan sadece dünya 
hayatından müteĢekkilse servetine bakıĢın, iĢte bu sonunda böyle 
olacak. Yani ne kadar yeĢil olursa olsun bir bahçe, bir bağ, bir tarla, bir 
orman sonunda kuruyacak çöp olacak, talaĢ olacak, toprağa karıĢacak 
ve bitecek. Bir bahar ne kadar gümrah olursa olsun mutlaka onu bir kıĢ 
bekler. Öyle değil mi. Ama eğer  ahireti varsa iĢte böyle olmayacak diyor. 
Ahiret böyle olmayacak, ya ne olacak; 

 
ve fiyl'ahıreti 'azâbün Ģediyd ya Ģiddetli bir mahrumiyet, azabı 

kelime anlamıyla, kök anlamıyla çevirdim, ve mağfiretun minAllâhi ve 
Rıdvan veya Allah‟tan bir mağfiret ve hoĢnutluk olacak. Bir mağfiret ve 
hoĢnutluk. HoĢnutluk; razılık diye çevirebiliriz. Razı oluĢun tüm olumlu 
anlamlarını içerir Rıdvan. Kip olarak fu‟lan vezninden. Kuldan razı oluĢun 
en kesin delili nedir? Allah‟ın birinden razı olduğunu en kesin delili nedir? 



O kiĢinin Allah‟tan razı olması. Allah; kendisinden razı olanlardan razı 
olur. ĠĢte Rıdvan‟ın içinde bu anlam da var. 

 
ve melhayatüddünya illâ meta'ulğurur zira tek baĢına bu dünya 

hayatı aldatıcı ve geçici bir tatmin aracından baĢka bir Ģey değildir. Yine 
tek baĢına bu dünya hayatı. Tek baĢına dünya olduğu zaman hayatın 
anlam ve amacı yok oluyor. Hayatın anlam ve amacı ahirettir. ahiret siz 
bir dünya anlamsız ve amaçsız bir hayatır. 

 
[Ek bilgi; Müteahhir alimlerden birisi Ģöyle demiĢtir:  
"Bir oyundur" çocukların oyunu gibi. "Bir eğlencedir" gençlerin 

eğlenmesi gibi. "Bir süstür" kadınların süsü gibi. "Bir öğünüĢtür" birbirine 
denk Ģahısların karĢılıklı öğünüĢleri gibi. "Çokluklarıyla bir yarıĢtır" 
tacirlerin mallarının çokluklarıyla ÖğünüĢleri gibi. 

Anlamın Ģöyle olduğu da söylenmiĢtir: Dünya, sonunun gelmesi ve 
yok oluĢu itibariyle bu Ģeylere benzer. Ali (r.a)'den rivayete göre Ammar'a 
Ģöyle demiĢtir:  

“Dünyaya üzülme! Çünkü dünya altı Ģeyden ibarettir: Yiyecek, içe-
cek, giyecek, koklanacak Ģeyler, binecek ve evlenilecekler. En güzel 
yiyeceği baldır, o ise bir tür sineğin tükürüğüdür. En bol içeceği sudur, 
bütün canlılar bu hususta birbirine eĢittir. En üstün giyeceği ipektir, bu ise 
bir kurtçuğun dokumasıdır. En üstün kokusu misktir, bu da bir farenin 
kanıdır. En üstün bineği attır, yiğitler onun sırtında öldürülür. 
Nikâhlanacaklara gelince, onlar da kadınlardır. Bu ise bir sidik yolunun, 
bir sidik yolunda olması demektir, Allah'a yemin ederim, Kadın en güzeli 
yerini süslemekle birlikte, onun en çirkin yeri arzu edilir.(El Camiu Li-
Ahkâmi‟l-Kur‟an- Ġmam Kurtubi)] 

 
 
21-) Sabiku ila mağfiretin min Rabbikum ve cennetin 'Arduha 

ke'ArdisSemâi vel'Ardı, u'ıddet lilleziyne amenû Billâhi ve RusuliHĠ, 
zâlike fadlullahi yü'tiyhi men yeĢa'* vAllâhu Zülfadlil 'Azıym; 

 
(O hâlde) Rabbinizden bir mağfirete ve Esmâ'sıyla hakikati olan 

Allâh'a ve Rasûllerine iman edenler için hazırlanmıĢ olan, geniĢliği semâ 
ve arzın geniĢliği gibi olan bir cennete, yarıĢarak koĢun! ĠĢte bu Allâh'ın 
fazlıdır ki onu dilediğine verir! Allâh, Zül Fadlil Aziym'dir (büyük lütuf 
sahibidir). (A. Hulusi) 

 
21 - Siz Rabbinizden bir mağfirete ve eni Yerle Gök ün eni gibi bir 

Cennete yarıĢınki Allaha ve Resullerine iman edenler için hazırlanmıĢtır, 
o Allahın fadlıdır, onu dilediği kimselere verir, ve Allah, çok büyük fadıl 
sahibidir. (Elmalı) 
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Sabiku ila mağfiretin min Rabbikum ve cennetin 'Arduha 

ke'ArdisSemâi vel'Ard rabbinizin mağfiretine nail olmak ve alanı gök ve 
yerin alanı gibi uçsuz bucaksız cennete kavuĢmak için birbirinizle yarıĢa 
girin. Dünya için değil ahiret için yarıĢın. Siz dünya için yarıĢıyorsunuz. 
u'ıddet lilleziyne amenû Billâhi ve RusuliH bu Allah‟a iman eden ve 
O‟nun elçilerine iman edenler için hazırlanmıĢtır. O uçsuz bucaksız 
cennetler. zâlike fadlullahi yü'tiyhi men yeĢa' bu Allah‟ın dileyen 
kimseye vermeyi dilediği bir ihsanıdır, bir ikramıdır. Dileyen kimseye 
vermeyi dilediği diye çevirdim yeĢa‟ fiilini iki özneyi gören bir biçimde 
anlamak, yarıĢın emriyle ve külli, cüzi irade bakıĢıyla doğrudan alakalıdır. 
vAllâhu Zülfadlil 'Azıym Allah büyük ikram sahibidir, büyük kerem 
sahibidir, lütuf sahibidir. 

 
 
22-) Ma esabe min musıybetin fiyl'Ardı ve lâ fiy enfüsiküm illâ 

fiy Kitabin min kabli en nebraeha inne zâlike 'alAllâhi yesiyr; 
 
Arzda (bedeninizde - dıĢ dünyanızda) ve nefslerinizde (iç 

dünyanızda) size isâbet eden hiçbir musîbet yoktur ki, bizim onu 
yaratmamızdan önce, bir kitapta (ilim boyutunda oluĢmuĢ) olmasın! 
Muhakkak ki bu Allâh üzerine çok kolaydır! (A. Hulusi) 

 
22 - Ne Arzda, ne de nefislerinizde bir musibet baĢa gelmez ki biz 

onu fiile çıkarmazdan evvel bir kitap da yazılmıĢ olmasın, Ģüphesiz bu 
Allaha göre kolaydır. (Elmalı) 

 
 
Ma esabe min musıybetin fiyl'Ardı ve lâ fiy enfüsiküm illâ fiy 

Kitabin min kabli en nebraeha ne yer yüzünü ne de sizin baĢınıza daha 
önceden kayıt altına aldığımız bir tasarımımız olmadıkça asla bir musibet 
gelmez, isabet etmez. Fiy kitabin yani hayat için koyduğumuz yasalar 
demektir bu. inne zâlike 'alAllâhi yesiyr bu Allah‟a çok kolaydır. Ġlahi 
takdiri anlamakta zorlanırız değil mi. Çünkü biz ölümlüyüz ve zihnimiz 
zamana bağlı olarak algılar her Ģeyi. Ancak Allah için zaman, önce, 
sonra yok. Bu ona çok kolay, ama size imkansız gelebilir. Allah hayata 
müdahildir diyor bu ayet. Hayatı yaratmadan yasalarını yaratmıĢtır gibi 
bir ima da içeriyor. 

 
 
23-) Likeyla te'sev 'alâ ma fateküm ve lâ tefrahu Bima ataküm* 

vAllâhu lâ yuhıbbu külle muhtalin fehur; 



 
(Bunu bildiriyoruz) ki elinizden kaçana üzülmeyesiniz ve size 

verdiği ile de sevinip Ģımarmayasınız! Allâh çok övünen kibirli hiçbir 
kimseyi sevmez! (A. Hulusi) 

 
23 - ġunun içinki kaybettiğinize gam yemeyesiniz ve size verdiğine 

de güvenmeyesiniz, Allah çok öğünen kurulanın topunu sevmez. (Elmalı) 
 
 
Likeyla te'sev 'alâ ma fateküm ve lâ tefrahu Bima ataküm böyle 

takdir etmiĢtir ki elden kaçırdıklarınıza aĢırı üzülmeyesiniz, ele 
geçirdiklerinize de aĢırı sevinmeyesiniz diye. Yani bütünü asla 
göremezsiniz, O görür. Parçayı görene düĢen tek Ģey var, bütünü gören 
Allah‟a teslim olmak. vAllâhu lâ yuhıbbu külle muhtalin fehur Nitekim 
Allah hiçbir kendini beğenmiĢ, Ģımarığı sevmez. 

 
 
24-) Elleziyne yebhalune ve ye'murunenNase Bilbuhl* ve men 

yetevelle feinnAllâhe "HÛ"velĞaniyyulHamiyd; 
 
Onlar (zenginliğiyle övünen kibirliler) cimrilik yapan ve insanlara 

cimriliği emreden kimselerdir! Kim (Allâh'tan) yüz çevirirse, muhakkak ki 
Allâh Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir. (A. Hulusi) 

 
24 - Onlar ki hem behıllik ederler hem de halka behıllik emrederler, 

her kim de ardını dönerse haberi olsun ki Allah, ganiy Hamîd o. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne yebhalune ve ye'murunenNase Bilbuhl cimrilik yapan 

ve insanlara da cimriliği öneren kimselere gelince ve men yetevelle kim 
Allah‟a sırtını dönerse, yani cimrilik yapan Allah‟a sırtını dönmüĢ kabul 
edilir. Allah‟a sırtını dönen ise feinnAllâhe "HÛ"velĞaniyyulHamiyd iyi 
bilsin ki Allah kendi kendine yetendir ve hamdlerin tümüne layık olandır. 
Yani eğer sen cimrilik yaparsan kendine yapmıĢ olursun. Adeta bununla 
Allah‟a Ya rabbi bana verme demiĢ olursun. Çünkü unutma Allah 
kulundan her ne istedi, almak için istemez, vermek için ister. Ġbrahim‟den 
Ġsmail‟i ni istedi Ġsmail‟ini almadı, Ġshak‟ı da verdi. Eğer insanoğlu 
akıllıysa Allah‟ın ver dediği yere, ver dediği zaman ve zemini bir fırsat 
bilir Allah kendisine daha fazla versin istiyorsa verir. Çünkü infak hem 
insanı nifaktan korur, hem de Allah‟ın lütfunu önüne uçsuz bucaksız 
açar. Rabbim kendisini layıkıyla tanıyan Lûtfuna layık olan infak ile 
nifaktan korunan kullarından kılsın bizleri. (sonraki ayetler 172. videoda) 

 



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

 
Ġslamoğlu Tef. Ders. HADÎD SURESĠ (01-29)(172) 
 
 
"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. Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, 
Rabbi yessir ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil hayr. Rabbim hayır ile 
baĢlat, hayır ile neticelendir. Bize kolay getir, güç getirme. Vahyi bize aç, 
bizi vahye aç. Vahyin sonsuz ıĢığını öz ellerimizle insanlığa saç Zira 
insanlık bu suya muhtaç ya rabbi. Amin..! 

 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize kaldığımız yerden 

Hadid/25. ayeti kerimesinden itibaren devam ediyoruz. Hadid suresinin 
daha önce gördüğümüz pasajında insan dünya iliĢkisi ele alınıyordu. Bu 
iliĢki de insanın dünyaya binek olmaması, dünyayı kendisine binek 
alması, dünyanın sırtına binmesi, servetin sahibi olması. Ama servetin 
kendisinin sahibi olmasına izin vermemesi ima ediliyordu. ġimdi burada 
sureye adını veren Hadid kelimesinin de geçtiği ayete geldi sıra. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
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25-) Lekad erselna RusuleNA Bilbeyyinati ve enzelna 
me'ahümülKitabe velMiyzane liyekumenNasu Bilkıst* ve 
enzelnelHadiyde fiyhi be'sün Ģediydün ve menafi'u linNasi ve 
liya'lemAllâhu men yensuruhu ve Rusulehu Bilğayb* innAllâhe 
Kaviyyun 'Aziyz; 

 
Andolsun ki Rasûllerimizi apaçık deliller olarak irsâl ettik ve onlarla 

birlikte Hakikat ve Sünnetullâh BĠLGĠsini ve mîzanı da (muhakeme - 
dengeleme) inzâl ettik ki, insanlar kıst'ı (adaleti) ayakta tutsunlar! 
Kendisinde Ģiddetli bir güç bulunan ve insanlar için faydaları olan (kanda 
mevcut; mağma - insan bedenindeki demir iliĢkisi?) Hadiyd'i (demir) de 
inzâl ettik ki Allâh, kendisine ve Rasûllerine gayblarında kimin yardım 
ettiğini bilsin. Muhakkak ki Allâh Kaviyy'dir, Aziyz'dir. (A. Hulusi) 

 
25 - Celâlim hakkı için biz Resullerimizi beyyinelerle gönderdik ve 

beraberlerinde kitab ve mizân indirdik ki insanlar adaletle tutunsunlar, bir 
de demiri indirdik, onda hem çetin bir sertlik hem de insanlar için bir çok 
menfaatler vardır, ve çünkü Allah kendisine ve resullerine gıyabında 
yardım edenleri belli edecek, Ģüphe yok ki Allah kavîdir azîzdir. (Elmalı) 

 
 
Lekad erselna RusuleNA Bilbeyyinat doğrusu biz elçilerimizi 

hakikatin apaçık delilleri ile göndermiĢtik. GeçmiĢe bir atıf. Son vahyin ilk 
muhatabı olan Hz. peygamber üzerinden tüm peygamberlik 
müessesesine bir atıf. ve enzelna me'ahümülKitabe velMiyzane 
liyekumenNasu Bilkıst onlarla birlikte kitabı ve insanlığı adaletle ayakta 
tutmak için mizanı indirdik.  

 
Üç unsur var bu ayette; 
 
1 - Bu üç unsurdan ilki kitap. Yani kitabı indirdik, mizanı indirdik 

buyuruyor rabbimiz. Kitap nakle tekabül ediyor. Akide de tevhid, değerde 
bilgi, Kitabın ifade ettiği Ģey bu. Naklin ifade ettiği Ģey bu. Nakil bize 
tasavvurumuzu, aklımızı, Ģahsiyetimizi inĢa edeceğimiz teorik değeri 
veriyor. Yani koordinatları veriyor. Ġnsan eylemini akıldan aldığı 
koordinatlar üzerine bina eder. Bir yola çıkacaksınız, ama çıkacağınız 
yolda eğer elinizde bir haritanız yoksa nasıl bulacaksınız. Veya denizin 
ortasındasınız, uçsuz bucaksız bir okyanusun. Eğer pusulanız yoksa 
yolunuzu nasıl bulacaksınız. Koordinatlarınız yoksa menzilinize nasıl 
varacaksınız. ĠĢte vahiy, iĢte nakil o koordinatları veriyor. Bu bir. 

 
2 – Mizan. velMiyzane liyekumenNasu Bilkıst insanlığı adaletle 

ayakta tutsun diye mizanı indirdik. Kitabı indirmesini anlıyoruz. Ama 



mizanı indirmekte ne? Mizam nedir öncelikle? Terazi demektir, yani 
tartan alet, tartı aleti. Nedir bu? Eğer 1 numara da vahiy geliyorsa, vahyi 
anlamak için de akıl gerekir değil mi? Yani Allah insanın içine bir terazi 
koymuĢ. Bu terazi bizim bildiğimiz gibi, gördüğümüz gibi maddi Ģeyleri 
tartmıyor.  

 
Bu yürek terazisi, bu akıl terazisi, bu zihin terazisi, muhakeme. 

Olayları tartıyor, insanları tartıyor, değerleri tartıyor, Ģu doğru bu eğri. ġu 
Hakk, bu batıl, Ģu kâr bu zarar. ġu iyi bu kötü. ġu güzel bu çirkin diye 
kullandığımız ömrümüzü üstüne bina ettiğimiz ne kadar kavram çiftleri 
varsa, hepsi aslında terazimizin iki kefesidir. Eğer akıl terazimiz, tasavvur 
terazimiz doğru tartmazsa doğru diye yanlıĢa, yanlıĢ diye doğruya, iyi 
diye kötüye, kötü diye iyiye. Güzel diye çirkine, çirkin diye güzele söyleriz 
deriz.  

 
Bu takdirde terazimiz yamuk demektir. Terazisi bozuk olan alırken 

de satarken de aldanır ve aldatır. Akıl terazimiz bozuksa eğer verdiğimiz 
her hüküm bozuk olur, her hüküm yamuk olur. Onun için akıl terazisini 
götürüp de kontrol ettireceğimiz Belediye iktisat Md. Kur‟an dır. Ki 
eskiden dijital teraziler çıkmadan bu aĢınan kiloları her yıl belediye iktisat 
Md. ne götürüp aĢındığı miktar kadar sarı bastırırlardı. 30 gr, 40gr. 50gr. 
60 gr. Ne kadarsa. Ġnsanlar aldanmak ve aldatmak için satmasınlar, 
almasınlar, veya birilerini aldatmasınlar, kendileri de aldanmasınlar diye. 
Yani dürüst tartsınlar tam tartsınlar, tam alıp tam satsınlar diye. 

 
Peki akıl terazisini en çok kullanıyoruz, ama hiç götürüp de 

aĢınmamıĢ krom bir terazi, aĢınmamıĢ krom bir kilo ile ölçtürmüyoruz. 
AĢındı mı acaba, aklımız yamuk mu ölçüyor acaba demiyoruz. Ya 
aklımız yamuk ölçüyorsa, ya aklımız yamuksa, bakıĢı yamuk olan baktığı 
hiçbir Ģeyi doğru göremez. Aklı yamuk olan da hiçbir Ģeye doğru 
bakamaz. Aklını düzeltmeden hiçbir Ģeyi düzeltmeye kalkmamalı. Çünkü 
aklı yamuk olanın eylemi doğru olmaz ki. Yamuk bir akıldan düzgün bir 
eylem sudur etmez, çıkmaz ki.  

 
ĠĢte bu ayet öncelikle nakille aĢınmamıĢ kiloyu gösteriyor. Yani akıl 

terazinizi götürüp bir ayarlatın. Ondan sonra neyi veriyor? Mizan, 
muhakeme, yani, nasları biz neyle açıklayacağız, neyle anlayacağız 
Allah‟ın gönderdiği ayetleri? Peygamberin bıraktığı mirası? Elbette ki 
akılla anlayacağız, muhakeme ile anlayacağız. Eğer yamuk bir 
muhakememiz varsa ayetin doğru olması yetmiyor, çünkü yamuk bir 
muhakemeyle doğru ayeti yanlıĢ anlayabiliyorsunuz. Doğru ayeti eğri 
anlayabiliyorsunuz. Yani Kur‟an okuya okuya hep hidayete ermiyor 
insanlar. Bazen Kur‟an okuyarak ta sapıtabiliyor. 



 
Bu nasıl oluyor peki? Tarihte ki hariciler gibi. Bu nasıl oluyor? 

Yamuk bir akılla bakınca Kur‟an sizin aklınızı inĢa etmesi gerekirken siz 
Kur‟an ı inĢa etmeye kalkıyorsunuz. Kitaba uymakla kitabına uydurmak 
arasında ki fark iĢte bu. Bunun için mizan verdik, mizanı indirdik diyor. 

 
3 – ve enzelnelHadiyde fiyhi be'sün Ģediydün ve menafi'u 

linNas ve yine içinde hem kahredici bir güç, hem de insanlar için 
faydalar barındıran demiri indirdik.  

 
Üçüncüsüne geldik. Birincisi kitap. Ġkincisi mizan, üçüncüsü Hadid, 

yani demir. Ġlginç değil mi? Demiri de indirdik diyor. Tabii demirin 
indirilmesi ne demek. Ben uzun uzadıya buraya girecek değilim. Belki de 
yer yüzünde ki bazı temel elementlerin uzaydan geldiğini söyleyenler 
belki de doğru söylüyorlar. Ama ben iĢin o tarafında değilim. Asıl vahyin 
bize hitap ettiği ve bildirdiği Ģeyler hakikatlerdir. Ġnsanı ebedi mutluluğa 
ulaĢtıran hakikatler. ġu darı dünyada ki madenlerin, elementlerin kökeni 
değil. Belki uzman birileri çıkar o konularda da bu ayetlerden bir Ģeyler 
çıkarabilir.  

 
Ama bizim asıl çıkarmamız gereken nedir? Demir burada neyi 

temsil ediyor. Kitapsız ve adaletsiz kalırsa insanlık zarar görür. Fakat 
kitap ve terazi de güçsüz kalırsa amacını gerçekleĢtirmez, Kitaba ve 
teraziye akla 3. bir unsur lazım. Nedir o? Demir. Demirin temsil ettiği güç. 
Hakk, adalet, hakikat güçle birleĢince, yan yana gelince hakikat o zaman 
güçlü olur, tecelli eder. Onun için Hakk güçlü olmazsa güçlü, haklı 
olduğunu iddia etmeye baĢlar. Hakkın güçlü olması için ikilinin yanına 3. 
nün gelmesi lazım. Yani Hadiyd, demirin gelmesi lazım. Demir burada 
gücü ifade ediyor.  

 
Güç eğer kitapsız kalırsa, mizansız kalırsa, yani adil bir muhakeme 

ve akıldan yoksun olursa, koordinatlardan, adaletten, hakikatten yoksun 
olursa, vahiyden yoksun olursa ne olur? Güç bela olur. Ahlaksız güç olur. 
Onun için bu ayet Hadid suresinin adını da aldığı 25. ayet güç 
ahlakından söz ediyor. Ahlaksız güç insanın baĢına beladır. Güç ahlakı 
yoksa gücün önünde hiçbir kimse duramaz. Gücün zulmünü kimse 
önleyemez. Gücün zulmünü önleyen güç ahlakıdır. ĠĢte bu üçlüyü onun 
için Kur‟an ayrılmaz bir biçimde yan yana diziyor. Vahiy diyor, doğru 
çalıĢan akıl diyor, nakil diyor. akıl diyor güç diyor. Kitap diyor, mizan 
diyor, Hadiyd diyor. Kitap nakle, mizan akla Hadiyd ise güce tekabül 
ediyor ve bu üçü birbirinin yanına gelir birleĢirse iĢte o zaman dünya 
adaletin dünyası olur. Yok bu üçü ayrılır güç bir tarafa, vahiy ve seliym 



akıl da bir tarafa giderse o zaman güç zulme dönüĢür, gücün önünde hiç 
kimse duramaz. Bizim almamız gereken derste budur. 

 
[Ek bilgi;Kitap-Mîzân-Demirin ĠliĢkileri 
Bu,   kitab,   mîzân  ve  demir  arasındaki  münasebet 

konusundadır. Bu münasebet birkaç Ģekildedir:  
1) Bu, benim söylediğim Ģu münasebettir: Mükellefiyet Ġki Ģeye 

dayanır: Birincisi, yapılması gerekeni yapmak, ikincisi, terk edilmesi 
gerekeni terk etmektir. Birincisi, bizzat maksût olan bir Ģeydir. Çünkü, 
eğer, bizzat maksût olan Ģey "terk" olsaydı, hiç kimsenin yaratılmaması 
gerekirdi. Çünkü terk, ezelde mevcut idi. 

Yapılması gereken Ģeyler ise ya nefse (ruha) ait iĢlerdir ki bunlar da 
bilgi (maarif) nevindendir. Yahut bedene ait iĢlerdir ki bunlarda azaların 
iĢleridir. Kitap, ruha ait (fikri) iĢlere vesile olan bir Ģeydir; zira hakkı 
batıldan; delili Ģüpheden ayırt eden odur.  

"Mîzân" da, kendisiyle, gerekli olan bedenî fiillerin yapılmasına 
ulaĢılan vasıtadır. Çünkü, amellerdeki meĢakkatli mükellefiyetlerin 
ekserisi, insanların birbirleriyle iliĢkisine yöneliktir. Mîzân da, adaletin 
zulümden, fazlalığın noksanlıktan kendisiyle ayırt edildiği bir Ģeydir.  

Demire gelince, onda da Ģiddetli bir sertlik vardır. O, insanları, 
gerekli olmayandan alıkoyucudur. Velhasıl, kitab, kuvve-i nazariyeye 
(düĢünce kudretine); mîzan, kuvve-i ameliyeye; demir de, gerekli 
olmayanı def etmeye bir iĢarettirler.  

Kısımların en Ģereflisi, ruhanî maslahatlara; sonra, cismanî 
maslahatlara riayet edip, sonra da gerekli olmayandan alıkoyma olunca, 
ayeti kerimede de bu tertibe riâyet edilmiĢtir. 

2) Muamele, ya Hâlık (Allah) ile olur, ki bunun yolu "kitâb"tır; ya 
halk (insanlar) ile olur, ki bunlar da, ya dostlarımızda ve onlarla adil bir 
biçimde muamele yapıyoruz olur; ki bu da "rnîzân" ile sağlanır; yahut ta 
düĢmanlarımızdır. Ve onlarla muamelelerimiz de, demir ile, kılıç iledir. 

3) Ġnsanlar üç kısımdır: Ya, sâbikûn'durlar. Ki bunlar, halka, kitabın 
muktezâsına göre muamele ederler; kendilerine insaflı davranılmasa 
bile, onlar insaflı ve âdil olurlar. ġüpheli (haram Ģüphesi olan) 
hususlardan uzak dururlar. Yahut da, muktesidûn (orta yolu 
izleyenler)dırlar. Onlar, insaflı davranan ve baĢkalarından da insaftı 
davranmalarını bekleyenlerdir. (Kendilerine insaflı davranılması halinde 
insaflı davranırlar). Dolayısıyla, bunlar için bir mîzân, Ölçü gerekir. 
Üçüncü kısım ise, zalimlerdir. Ki bunlar, kendilerine âdil davranılmasını 
istedikleri halde, kendileri adil davranmayan kimselerdir. Bunlar için de, 
demir ile zecr, yasak gereklidir. 

Hakikat, Tarikat, ġeriat 
4) Ġnsan, ya hakikat makamında olur; ya bu, nefs-i mutmainne ve 

mukarrebûn makamıdır-, bu makamda, ruhu, ancak Allah ile sükûnet 



bulunur ve ancak Allah'ı-hitâbı ile amel eder. Nitekim, "iyi bilin ki, 
kalbler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur.." (Ra'd. 28) buyurmuĢtur. 
Yahut ta insan, tarikat makamında olur. Ki bu, nefs-i levvâme ve ashâb-ı 
yemîn makamıdır. Bu insan için de, ifrat ve tefrit aĢırılıklarından 
sakınabilmesi ve sırat-ı müstakim üzere kalabilmesi için, ahlâkı bilme 
hususunda bir ölçü gereklidir. Yahut ta insan, Ģeriat makamındadır. Ki 
bu, nefs-i emmâre makamıdır. Onun için burada, bu konuda, meĢakkatli 
ve demir gibi sert olan, mücahede ve riyazât gereklidir. 

KeĢf, Ġstidlal ve Ġnkâr 
5) Ġnsan, ya keĢf ve vusul sahibi olur; bu durumda da onun, ancak 

kitap ta ünsiyeti olur; yahut, talep ve istidlal sahibi olur, bu durumda da 
ona, delil ve hüccet mîzân gerekir, ya da, inat ve diretme sahibi olur, ki 
bu durumda da onun demir ile yeryüzünden sürülmesi gerekir. 

Usul ve Fürû' 
6) Din, ya usûl ya da fürû'dur. Bir diğer ifâdeyle, ya marifettir, ya da 

ameldir. "Usûl", kitap'tan alınır. Fürû'a gelince, bundan maksat, insanların 
fayda ve maslahatlarını, âdil düzenlerini bulunduğu fiil ve amellerdir. Ve 
bu, mîzân ile elde edilir. Binâenaleyh bu, adalete riayet etmeye bir 
iĢarettir. Demir ise, bu iki yolu terk edeni tedip etmek için kullanılır. 

7) Kitâb, Allah Teâlâ'nın, adalet ve insanlık davranmayı gerektiren 
ahkâmdan olmak üzere Kitâb-ı Kurân‟da zikrettiği Ģeylere bir iĢarettir. 
Mîzân, adalet ve insaf üzerine bina edilmiĢ bu ahkâma, insanları 
yöneltmeye bir iĢarettir ki, bu, yöneticilerin iĢidir. Demir de, eğer insanlar 
baĢkaldırırlarsa, onları kılıçla adalet ve insafa yöneltmenin gerektiğine bir 
ĠĢarettir. 

Bu, Kitâp'ın erbabı olan âlimlerin mertebesinin, kılıç erbabı olan 
yöneticilerin mertebesinden önce geldiğine delâlet eder. Bunlar 
arasındaki münasebet ve ilgi noktaları çok daha fazladır. Bizim 
zikrettiklerimizde ise, diğerlerine bir iĢaret vardır. (Fahruddin Er-Razi- 
Tefsir-i Kebir) 
 

ve liya'lemAllâhu men yensuruhu ve Rusulehu Bilğayb yine 
ayet devam ediyor; Ki böylece Allah kendisine ve elçilerine gıyapta 
destek çıkanları seçip ayırsın, bilsin. Lafzen böyle. Fakat seçip ayırsın 
diye anlamamız daha doğru olur. Böylece seçip ayırsın. Birilerini güçle 
imtihan etsin, bakalım güç eline geçince ahlaksız güce mi dönüĢüyor. 
Birilerinin eline gücü vermeksizin vahyi versin, bakalım gücüm yok diye 
bahane mi ileri sürüp vahyi, mutlak hakikati iletmiyor mu. Birilerinin eline 
muhakemeyi versin, aklı versin. Bakalım vahiy ile buluĢacak mı diye 
imtihan etsin. ĠĢte böyle seçip ayırıyor. 

 
innAllâhe Kaviyyun 'Aziyz ayet böyle bitiyor. Hiç Ģüpheniz 

olmasın ki Allah çok güçlüdür ve yücedir. Ne demek? Niye böyle bitti 
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böyle bir ayet? Ayetin yukarısı ile ayetin sonunda gelen iki esma ül 
Hüsna arasında bir irtibat mutlaka var. Kaviy ve Aziyz isimleri ile ayetin 
içeriği arasında ki irtibat alaka nedir? Bellidir. Yani Allah böyle sınıyor. 
Fakat sınamadan da Allah ayırır, bilir.  

 
Ġkincisi Allah güç vermek zorunda değil. Kitabı verir ve gücünü 

Allah kendisi kullanır. Yani Allah sonsuz güçlüdür değil mi. O zaman 
peygamberlerin düĢmanıyla baĢ eder Allah. Peki baĢ ederde Zekeriyya, 
Yahya AS. niçin koç gibi kesildi? Peygamberler niçin insanlık içerisinde 
en büyük ıstırabı, derdi çeken insanlardır. Eyyub‟u neden öyle imtihan 
etti hastalıkla. Musa‟yı neden firavunla imtihan etti. Ġbrahim‟i neden 
Nemrut‟la, ateĢle imtihan etti. Her peygamberi neden imtihan etti?  

 
ĠĢte burada Allah Kaviy‟!dir, Aziyz‟dir, sonsuz güç sahibidir, 

üstündür. Fakat hayatın yasasını böyle kurmuĢtur. Ġnsanlara kendilerini 
öğretmek için imtihana sokar.Bakın, kendiniz hakkında kendiniz karne 
tutun, not verin, kendinizi görün, kendinizi hayat aynasında seyredin 
diye. 

 
 
26-) Ve lekad erselna Nuhan ve Ġbrahiyme ve ce'alna fiy 

zürriyyetihimen Nübüvvete velKitabe feminhüm mühted* ve 
kesiyrun minhüm fasikun; 

 
Andolsun ki Nuh'u ve Ġbrahim'i irsâl ettik... Nübüvvet'i ve Kitabı 

(Hakikat ve Sünnetulah BĠLGĠsini) onların zürriyetleri içinde oluĢturduk! 
Onlardan hakikate eren vardır... (Ama) onlardan çoğu inancı bozuk 
kiĢilerdir! (A. Hulusi) 

 
26 - Hem celâlim hakkı için Nuh u ve Ġbrahim i gönderdik, 

zürriyetlerinde de nübüvvet ve kitabı atâ kıldık öyle iken içlerinden bazısı 
hidayeti kabul etmiĢ, çokları ise yoldan çıkmıĢ fâsıklardır. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad erselna Nuhan ve Ġbrahiym doğrusu Nuh ve Ġbrahim‟i de 

(aynı gaye ile), aynı amaçla göndermiĢtik. ve ce'alna fiy 
zürriyyetihimen Nübüvvete velKitabe ve yine bu ikisine nesiller verdik 
ve kitaplar verdik. Onlara zürriyet bahĢettik ve onların zürriyeti içinden 
peygamberler göndererek onlara kitaplar verdik açılımı. feminhüm 
mühtedve kesiyrun minhüm fasikun fakat onlardan bir kısmı hidayete 
erdiler, ama onlardan bir çoğu da yoldan saptılar. 

 



Yine 16. ayette ki gibi mümeyyiz akla bir atıf var burada. Kategorik 
değil analitik düĢünmemizi istiyor Kur‟an. Nasıl istiyor? Bakın peygamber 
evladı olmak yetmiyor. Peygamber evladı da olsa, ki insanlık peygamber 
evladıdır değil mi. Babanız sizi aklamaya yetmiyor. Çünkü sorumluluk 
kiĢide baĢlıyor. Sizin defteriniz sizde baĢlıyor. Onun içinde ey insan, ey 
muhatap karĢında ki insanları hangi kabileye, hangi kavme, kimin oğlu 
olduğuna, kimin kızı olduğuna, kimin babası kimin annesi olduğuna göre 
değil, kendi eylemine göre değerlendirir. Seçip ayıran bir akılla yaklaĢ, 
mümeyyiz ol. Seçip ayırıcı ol. Unutma birinin babasının, anasının kusuru 
çocuğundan çıkarılmaz. Yine unutma Azer‟in oğlu olur Ġbrahim olur. Put 
yapımcı bir babanın peygamber bir oğlu olur. Yine unutma Nuh gibi bir 
peygamberin de Kenan gibi kafir bir oğlu olur. Yani babalar ve evlatlar 
arasında ki o ayırımı unutma. Onun için mümeyyiz bir akılla yaklaĢ. Her 
insan kendi eylemiyle hesaba çekilir bunu aklından çıkarma. 

 
 
27-) Sümme kaffeyna 'alâ asârihim BiRusuliNA ve kaffeyna Bi 

'Iysebni Meryeme ve ateynahul Ġnciyle ve ce'alna fiy 
kulubilleziynettebe'uhu re'feten ve rahmeten, ve rehbaniyyete 
nibtede'uha ma ketebnaha 'aleyhim illebtiğae rıdvanillâhi fema 
ra'avha hakka ri'ayetiha* feateynelleziyne amenû minhüm ecrehüm* 
ve kesiyrun minhüm fasikun; 

 
Sonra Rasûllerimizle onların eserleri üzere takviye ettik! Meryem'in 

oğlu Ġsa ile de takviye ettik; Ona Ġncil'i (müjde olan BĠLGĠ) verdik... Ona 
tâbi olanların kalplerinde Ģefkat, sınırsız hoĢgörü ve rahmet ve 
Ruhbaniyet (Allâh'a ermeyi) oluĢturduk; bu amaçla yaptıkları ruhbaniyet 
çalıĢmalarını ise (çok büyük korku dolayısıyla sırf uhrevî - ruhanî yaĢama 
dönük çalıĢma) onlar uydurdular! (Oysa) onu (Ruhbaniyeti) onlara 
mükellef kılmamıĢtık. Ancak Allâh'ın rıdvanını (cennet nimetlerini) talep 
etmek için bunu baĢlattılar... (Ama) ona hakkıyla da riayet etmediler! 
Onlardan iman edenlere ecirlerini verdik... (Ancak) onlardan 
(ruhbanlardan) çoğunun inancı bozuktur! (A. Hulusi) 

 
27 - Sonra onların izleri üzerinde Resullerimizle takip ettik, bir de 

Meryem in oğlu Isa ile takip ettik ve ona Ġncili verdik ve ona tabi' olanların 
kalplerinde bir rikkat bir merhamet yarattık, bir de ruhbaniyet ki onu onlar 
ibda' ettiler, biz onu üzerlerine yazmamıĢtık, ancak Allah rızasını aramak 
için yaptılar, sonra da ona hakkıyla riayet etmediler, biz de içlerinden 
iman etmiĢ olanlara ecirlerini verdik, çokları ise yoldan çıkmıĢ fâsıklardır. 
(Elmalı) 

 
 



Sümme kaffeyna 'alâ asârihim BiRusuliNA sonra onların izi 
üzere, onların arkasından elçilerimizi peĢ peĢe gönderdik, dizdik. Tüm 
peygamberler aynı kaynaktan beslenmiĢlerdir. Bu ibarenin zımnen ifade 
ettiği hakikat bu. Her peygamber bir zincirin halkasıdır. Bu zincir 
Allah‟tandır. Onun için her peygamber birbirini tasdik ederek gelir. 
Filozoflar gibi birbirlerini yalanlamazlar. Peygamberler birbirlerini tasdik 
eder, desteklerler. 

 
ve kaffeyna Bi 'Iysebni Meryem ve yine onların peĢinden Meryem 

oğlu Ġsa‟yı gönderdik. Meryem oğlu Ġsa. Erkek perest Roma‟ya tokat gibi 
bir cevap. Bir peygamberi annesine nispet etmek. Bu Kur‟an ın erkekçi 
Roma‟ya tokat gibi bir cevabı. ve ateynahul Ġnciyle ve ona Ġncil‟i verdik 
ve ce'alna fiy kulubilleziynettebe'uhu re'feten ve rahmeten ve yine 
ona uyanların kalplerine Ģefkat ve merhamet yerleĢtirdik, koyduk. 

 
Hz. Ġsa‟nın onu sevme adına zehirli sevgiyle sevenlerinin 

günahından beri olduğunu ifade ediyor bu ayet. Açayım; Bir peygamberi 
ona inananlar putlaĢtırıyorlarsa bunun suçunu o peygambere 
yükleyemezsiniz. Göçüp gitmiĢ, geçip gitmiĢ, vefat etmiĢ bir veliyi, bir 
alimi, bir üstadı, bir önderi onun arkasından gelenler onu yüceltme adına 
tanrılaĢtırıyorlar veya Allah‟a ait bir takım sıfatları ona yıkıyorlarsa, yani 
onun üzerinden Ģirk güdülerini tatmin ediyorlarsa, Ģirke giriyorlarsa, 
bunun suçlusu o değildir. Burada yine mümeyyiz bir aklı öngörüyor 
Kur‟an ve seçip ayırma yeteneğimizi kullanmamızı istiyor. 

 
ve rehbaniyyeten Ama ruhbanlık baĢka. Ruhbanlık diyoruz, 

aslında rahbanlık dememiz lazım, rahbaniyet dememiz lazım ama öyle 
geçmiĢ, galât olarak geçmiĢ. Ruhbaniyet değil rahbaniyet. Fakat 
ruhbaniyet olarak anılıyor Türkçe de. Galatı meĢhur olmuĢ. Nedir 
ruhbanlık? Dünyadan el etek çekip sadece ve sadece kendisini ibadete 
vermek. Yani insanların arasından çıkmak, hayatın yükünü sırtından 
atmak ve çilehaneye geçmek. Hint fakirliğine soyunmak belki bir yerde. 
Ruhbanlık bu.  

 
Peki bu var mı Ġslam‟da? Lâ rehbaniyyete fiddiyn (hadis) hükmü 

nebevisinden biz bunun olmadığını biliyoruz. Allah resulü reddetmiĢtir.  
 
Kendisine bir grup sahabe gelmiĢ, Selman-ı Farisi, Ebu Zerr-i 

Gıfari, Osman bin Maz‟un gibi seçkin sahabeler ve demiĢler ki “Ya 
Resulallah biz çoluk çocuğumuzu bırakacağız, iĢi gücü bırakacağız, bir 
mağaraya çekileceğiz, kendimizi kapatacağız, gece sabaha kadar namaz 
kılıp akĢama kadar oruç tutup hayatımızı Allah‟a ve ibadete adayacağız.”  

 



Ravi diyor ki “Hiç peygamberi o günkü kadar kızmıĢ görmedim. 
Alnında ki damar yekindi, yüzü kıpkırmızı oldu ve karĢısında kilere dedi 
ki; Ben sizin için güzel bir örnek değil miyim. Ben ibadet ederim, aynı 
zamanda uyurum da. Ġstirahat de ederim. Ben oruç tutarım, aynı 
zamanda iftar da ederim. Ben Allah‟a kulluk yaparım, aynı zamanda 
ehlimle, ayalimle, çoluk, çocukla ilgilenirim. Yani dengeli olmak varken 
neden böyle bir yola düĢüyorsunuz.” Diye kızdı, azarladı ve reddetti. 

 
ĠĢte buradan da yola çıkarak biz Ġslam‟da ruhbanlığın olmadığını 

çıkarıyoruz. Yani Hint derviĢliği makbul bir Ģey değil. Neden? Çünkü 
dünya insana emanet edilmiĢtir. Ġnsan yer yüzünde Allah‟ın istediği 
hayatı inĢa etmek için var edilmiĢtir. Yer yüzü emanettir, emaneti nasıl 
terk edersin sen. Ġnsana rabbimiz öğretmiyor mu;  

 
Rabbenâ âtinâ fiyddünyâ haseneten ve fiyl âhırati haseneten. 

(Bakara/201) Rabbimiz bize dünyanın güzelliklerini de ver, ahiretin 
güzelliklerini de. Onun için bize ait değildir dünyayı, iĢte kötü kadına 
benzetmek, dünyayı cifeye, leĢe benzetmek, dünyayı sineğe benzetmek. 
Bu Kur‟an i bir düĢüncenin reddettiği Ģeydir. Dünya ahiretin tarlasıdır. 
Tarlayı nasıl reddederiz, yoksa nasıl hasat yaparız. Cennet hasadı bu 
tarladan ekilenlerin biçilmesiyle oluĢur. Onun için el kârda, gönül yarda. 
Elimizde çok eyle, gönlümüzde yok eyle diye dua ederlermiĢ aklı baĢında 
olanlar. 

 
[Ek bilgi; "Rahbanlyye" kelimesi, "ruhbanlara ait iĢ" anlamındadır. 

"Ruhban" ise, "rehbere" kökünden, "fu'lân" vezninde, "korkan" manasına 
bir kelimedir ve tıpkı 'den gelen  "huĢyân"   manasındadır. Bu  ifâde,   
"ruhbanlara  ait 
olduğunu sanki açıkça ifade etmek için, zamme ile "ruhhâniyye" Ģeklinde 
de okunmuĢtur. "Ruhban" kelimesi, "râkib"in çoğulunun "rubbân" 
(biniciler) oluĢu gibi, "râhib'in çoğuludur. 

Ruhbanlık ile kastedilen ise, bu kiĢilerin, dindeki fitnelerden 
kaçarak, dağlara çekilmeleri, kendilerini bütünüyle ibadete vermeleri, 
üzerlerine vâcib olan ibadetlere ek olarak, yalnız yaĢamak, sert elbiseler 
giymek, kadınlardan uzak durmak, mağaralarda ve kuytu köĢelerde 
kendilerini ibadete vermek gibi, ileri derecede meĢakkatli bir hayat 
tarzına katlanmalarıdır. Fahruddin Er-Razi- Tefsir-i Kebir)] 

 
[Ek bilgi-2; RUHBANLIK VE TARĠHÇESĠ 
Hz. Ġsa'dan (a.s) 200 yıl sonrasına kadar Hıristiyanlarda ruhbanlık 

yoktur. Ancak baĢlangıcından beri Hıristiyanlık, bünyesinde ruhbanlık 
gibi bir sapmanın doğmasına müsait bir takım özellikler taĢıyordu. 
Ġnzivaya çekilmek, dünyaya sırtını çevirerek derviĢler gibi yaĢamak, hiç 
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evlenmemek, aile hayatı kurmamak, ahlâken mükemmel olmak için 
çalıĢmak Ģeklindeki ruhbanlığın temel özellikleri ve bu tür eğilimleri, daha 
Hıristiyanlığın baĢlangıcında mevcuttu. Bilhassa, bekâr kalmak, 
Hıristiyanlıkta bir kutsallık kazanmıĢtı.  

Evlenmek ve çoluk çocuk sahibi olmak her ne kadar kiliseye hizmet 
edenler için uygun görülmüĢse de, üçüncü asra girerken, bu tür eğilimler 
bir fitne Ģeklinde geliĢmiĢ ve ruhbanlık adeta salgın bir hastalık gibi, 
yayılmaya baĢlamıĢtır. Bunun üç tarihsel nedeni bulunmaktadır. 

a) Kadim müĢrik toplumlarda, Ģehvet, çirkin ahlâk ve dünyaya aĢırı 
derecede meyletmek o derece yayılmıĢ bulunuyordu ki, Hıristiyan alimler 
bu zaaflara itidal ile karĢı koyacaklarına, aynı Ģekilde aĢırı bir tepki 
göstermiĢlerdir. Sözgelimi bu aĢırılık kadının iffeti konusunda, kadın-
erkek arasındaki münasebeti nikah olsa dahi kötü (necis) telakki edecek 
kadar ilerdeydi. Yine dünyaperestliğe o kadar Ģiddetle karĢılık 
vermiĢlerdir ki, dünyada bir Ģeye sahip olmak, ahlâktan yoksun olmak 
gibi günah kabul edildi. Yoksulluk ve dünyayı terk etmeye eğilim 
göstermek, onlar nezdinde yegâne ölçü addedildi. Ayrıca, müĢrik 
toplumlardaki Ģehvet ve lezzet düĢkünlüğüne karĢı çıkmak, dünya 
nimetlerinden nefsini faydalandırmamak, nefsi öldürmek ahlâken üstün 
bulunurken, kiĢinin kendi nefsine her türlü eziyeti yapması, ruhsal 
yüceliĢin ispatı sayıldı. 

b) Hıristiyanlar güçlü oldukları düzenlerde, dinlerini yaymak 
hevesiyle, bu dini kabul eden toplumların revaç bulmuĢ inançlarını 
Hıristiyanlığa sokmaktan çekinmemiĢlerdir. Evliya olarak kabul edilen 
kimselere tapmak, eski tanrılara tapınmanın yerini alırken, Horus ve Ġsis 
putlarının yerine, Ġsa ve Meryem Ana putları, Romalıların ekin tanrısının 
(Saturnaia) yerine "Noel Baba" konulmuĢtur. Ayrıca önceki putperest 
dinlerde ilgi bulan üfürükçülük, muskacılık vs. gibi hurafeler, Hıristiyan 
din adamları tarafından deruhte edilmeye baĢlanmıĢtır. Böylece 
dünyadan elini eteğini çekip sefil, çıplak bir Ģekilde kuyu içlerinde 
yaĢayan, dağlar arasında dolaĢan derviĢ kimseler, halk nezdinde kutsal, 
ermiĢ, evliya imajı alırken, Hıristiyanlıkta ideal prototip olmuĢlardır. Bu 
kimselerin hikaye ve menkıbeleri, olağanüstü marifet ve kerametleri 
Hıristiyanlar arasında, bizdeki "Tezkiretul-Evliya" türü kitapları meydana 
getirmiĢtir. 

c) Hıristiyanlıkta Ģeriatın belirli sınırları olmadığı gibi, tutarlı bir yolu 
da yoktur. Musevî Ģeriat terk edildiğinden ve Kitab-ı Mukaddes kamil bir 
yol göstericilik yapamadığından, Hıristiyan alimler, filozoflardan ve diğer 
milletlerin inançlarından etkilenerek dinlerine her türlü bid'atı 
sokmuĢlardır. ĠĢte ruhbanlık da bu bidatlerden birisidir.  

Hıristiyan alim ve din adamları, bu düĢünceyi kendi dinlerinin 
rahiplerinden, Hint Yogi ve derviĢlerinden, kadim Mısır fakihlerinden, 
Ġran'daki Maniheistlerden ve Yunan filozoflarından etkilenerek ortaya 



koymuĢlardır. Böylece nefsi tezkiye etmeyi ve ruhsal ilerlemeyi, Allah'a 
yakınlaĢmaya vesile olarak kabul etmiĢlerdir.  

Bu dalalete düĢen kimseler sıradan kimseler olmayıp, üçüncü 
asırdan, yedinci asra kadar (ki Kur'an bu asırda nazil olmuĢtur) batı ve 
doğuda önde gelen Hıristiyan din adamları, önder kabul edilmiĢ 
kimselerdi. (Saint Atanasius, Saint Bastil, Saint Gragory, Saint 
Nazianazin, Saint Craysistum, Saint Embroz, Saint Jerom, Saint 
Agustain, Saint Benedik, Büyük Gregory) . Bu kimselerin tümü rahiptir ve 
Hıristiyanlığa ruhbanlığı sokup onu yayanlar da bunlardır.  

Tarihi bilgiler, Hıristiyanlıkta ruhbanlığın öncülüğünü yapanın Sn. 
Antony (MS. 250-350) olduğunu bildirmektedir. Kendisi ilk Hıristiyan 
rahiptir ve Kayyum bölgesinde, bugün Darul-Meymun olarak bilinen 
Pespir'de ilk manastırı kurmuĢtur. Ġkinci manastır ise Kızıldeniz sahilinde 
Mar Antonius'ta kurulmuĢtur.  

Hıristiyan ruhbanlığının ilke ve esasları, Sn. Antony'nin ortaya 
koyduğu öğretiye dayanır. Onun öncülük etmesiyle Mısır'da ruhbanlık 
adeta bir çığ gibi büyüyüp, yayılmaya baĢlamıĢ ve peĢi sıra rahip ve 
rahibelere her yerde manastır kurulmuĢtur. Bu manastırlar yaklaĢık 3000 
rahibi barındırabilecek kapasitededir.  

M.S. 325'te Mısır'da baĢka bir Aziz "Pahumius", rahib ve rahibelere 
10 adet manastır yaptırmıĢtı. Daha sonra ġam, Filistin, Afrika, Avrupa ve 
diğer bölgelere kadar yayılmıĢlardır. Kilise, bu olayı önce ĢaĢkınlık içinde 
izlemiĢti. Çünkü Kilise'ye göre, dünyaya sırt çevirmek, evlenmemek, mal 
sahibi olmamak ruhani ideal olarak tasvip görüyor ise de, rahiplerin 
düĢündüğü gibi tüm bunlar günah sayılmıyordu. Ancak sonuçta, Sn. 
Atanasius (öl. 373) , Sn. Bastil (öl. 379) , Sn. Agustain (öl. 430) ve Büyük 
Gregory (öl. 609) gibi kimselerin gayretleriyle bu düĢünceler meĢruiyet ve 
resmilik kazanmıĢtır. (Ebu‟l Alâ Mevdudi - Tefhimu‟l Kur‟an)] 

 
nibtede'uha ma ketebnaha 'aleyhim illebtiğae rıdvanillâh onu 

kendilerine emretmediğimiz halde onlar uydurdu. Yani Hıristiyan 
Ruhbanlar, onlar uydurdu. Ama biz emretmedik. Emretmediğimiz halde 
onlar uydurdu. Sırf Allah‟ın rızasını kazanmak için uydurdular. Evet, 
dindarlık gösterisi aslında ruhbanlık bir tür. GösteriĢçi dindarlıkta 
diyebiliriz. Zararını biliyoruz. Ne diyordu Allah Resulü; Kendisine biri 
gelmiĢ; Ya Resulallah ben Ģu kadar günde bir Kur‟an ı hatmediyorum. 
Gelen ayetlerin tamamını gece vakti okuyorum. Hayır, daha uzun, Ģu 
kadar? Hayır daha uzun, Ģu kadar? hayır daha uzun. Ondan sonra 
dönüp diyor ki; Ne ısrar ediyorsun be adam sen usanmazsan Allah 
usanmaz. Sen usanmadıkça Allah usanmaz. 

 
Yine bir baĢkasında Allah Resulünü ibadet konusunda sıkıĢtırır gibi 

oluyorlar, o diyor ki; Ben bıraktığımda siz de bırakın. Yani beni 



sıkıĢtırmayın, beni zorlamayın, götüremeyeceğiniz bir yükün altına 
girmeyin.  

 
Terazisiz bir aklın eseridir ruhbanlık 25. ayette ki mizanı hatırlayın, 

teraziyi. Allah terazi verdik diyor insanın içine. Yani akıl terazisi. Akıl 
terazisi olmayanlar ya ahiretten yana düĢerler bu sırattan, ya dünyadan 
yana. Denge esastır, dengelilik esastır. Zaten bu ayette bize bunu 
söylüyor. 

 
fema ra'avha hakka ri'ayetiha fakat onun gereklerine de hakkıyla 

riayet etmediler. Yani ruhbanlığı Allah emretmediği halde kendileri 
uydurdular, fakat onun gereklerine de riayet etmediler. Yahudilik ve 
Hıristiyanlığın içinden ruhbanlığı uyduranlar onun gereğine de riayet 
etmediler. Hem uydurdular, hem Allah‟a adayacağız dediler hayatlarını, 
fakat gereğine de riayet etmediler, ki zaten insan üstüne lazım olmayan 
bir yükün altına girdiği zaman sırtı iki büklüm olur ve altından kalkamaz. 
Çünkü insanın istiap haddi onu yaratan çok iyi biliyor. 

 
feateynelleziyne amenû minhüm ecrehüm iman eden kimselere 

ecirlerini verdik. Yani eğer bundan dolayı bir ecir kazanmıĢlarsa onu hiç 
eksiksiz iman eden kimselere bahĢettik. Yani yine denge, yine mümeyyiz 
akıl ve yine toptancı aklı ret, burada gördüğümüz o. 

 
ve kesiyrun minhüm fasikun fakat onlardan çoğu yoldan çıktılar. 
 
 
28-) Ya eyyuhelleziyne amenûttekullahe ve aminu BiRasûliHĠ 

yü'tiküm kifleyni min rahmetiHĠ ve yec'al leküm nuren temĢune Bihi 
ve yağfir leküm* vAllâhu Ğafûrun Rahıym; 

 
Ey iman edenler! Allâh'tan korunun ve Rasûlü olarak Esmâ'sıyla 

açığa çıkıĢına iman edin ki rahmetinden size iki pay versin ve sizin için 
kendisiyle yürüdüğünüz bir nûr oluĢtursun ve sizi mağfiret etsin... Allâh 
Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A. Hulusi) 

 
28 - Ey o bütün iman edenler! Allah dan korkun ve Resulüne iman 

edin ki sizlere rahmetinden iki nasip versin ve size bir nur bahĢeylesin ki 
onunla yürüyesiniz hem de size mağfiret buyursun. Allah gafurdur 
rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyuhelleziyne amenûttekullahe ve aminu BiRasûliHĠ 

yü'tiküm kifleyni min rahmetiHĠ ey iman edenler Allah‟a karĢı 



sorumluluğunuzun bilincinde olun, Allah‟a karĢı saygılı olun, Allah‟a karĢı 
yükümlülüğünüzü terk etmeyin. Yani sorumlu davranın varlığın zirvesi 
olan Allah‟a karĢı, mahlukatın zirvesi olan insan sorumlu davransın. ve 
aminu BiRasûliHĠ ve yine O‟nun elçisine de iman edin. yü'tiküm 
kifleyni min rahmetiHĠ böyle yaparsanız o size ne yapar? Rahmetinden 
iki avuç dolusu demektir kifleyn. Ġki avuç dolusu. Ama aslında bu ondan 
öte bir Ģey. Ġki kat verir. Eh Allah kudret elleriyle iki kat verirse Allah‟ça 
verir. Zaten cennet insan yaptıklarının bedeli değil Allah‟ın rahmetinin 
ödülüdür. Cömertliğinin ifadesidir.  

 
Sevaben min indillâh. Allah‟tan bir ödül olarak diyor. vAllâhu 

'ındeHU husnüs sevab. (A. Ġmran/195) ödüllerin en güzeli Allah 
katındadır. Cennet bedel değildir değerli Kur‟an dostları Cennet ödüldür, 
Allah‟ça bir ödül. Kul, kul kadar yapar, Allah, Allah kadar yapar. 

 
ve yec'al leküm nuren temĢune Bihi ve yağfir leküm yine size 

aydınlığında yürüyeceğiniz bir nûr bahĢetsin ve size mağfiret etsin diye. 
vAllâhu Ğafûrun Rahıym zira Allah çok bağıĢlayandır, sonsuz 
merhamet sahibidir. 

 
 
29-) Liellâ ya'leme ehlülKitabi ella yakdirune 'alâ Ģey'in min 

fadlillâhi ve ennelfadle Biyedillâhi yü'tiyhi men yeĢa'* vAllâhu 
Zülfadlil 'Azıym; 

 
Tâ ki ehl-i kitap (din - hakikat ilmi verilmiĢ olanlar) Allâh'ın lütfundan 

bir Ģey elde edemeyeceklerini bilsinler... (Biline ki) kesinlikle lütuf Allâh'ın 
eliyledir (onların kazanması değil), onu dilediğine verir... Allâh, "Zül Fadlil 
Aziym"dir.(A. Hulusi) 

 
29 - Çünkü Ehli kitab bilmeyecek mi ki Allahın fadlından bir Ģey'e 

güç yetiremezler ve hakikat fadıl, Allahın yedindedir, onu dilediğine verir 
ve Allah çok büyük fadıl sahibidir. (Elmalı) 

 
 
Liellâ ya'leme ehlülKitabi ella yakdirune 'alâ Ģey'in min 

fadlillâh (bunu, Ģunun için yaptık ki “lâm” zaten ta‟lil niçin ini veren bir 
cevap bu, Ģunun için yaptık ki) kitap ehli kendilerinin Allah‟ın lûtfu 
üzerinde hiçbir yetkilerinin olmadığını, devam edelim; ve ennelfadle 
Biyedillâhi yü'tiyhi men yeĢa' dahası bu Lûtfun Allah‟ın yetkisinde olup 
onu dilediğine verdiğini bilmezden gelmesinler. Kim; kitap ehli. Yani kitap 
ehli Allah‟ın rahmetinin kendi ellerinde, tekellerinde olmadığını bilsinler 



ve yine onu Allah‟ın istediğine, dilediğine verdiğini unutmasınlar diye 
böyle yaptık.  

 
Bu ima nereden geliyor? Allah resulü peygamber olarak 

seçildiğinde özellikle kitap ehli içinden Yahudiler; Peygamber bizden 
çıkar. Çıkarsa bizden çıkar, çıkmazsa hiç çıkmaz mantığını dile getirdiler. 
Böyle yaklaĢtılar ve inkarlarının temelinde de bu ırkçı yaklaĢım yatıyor. 
Onun için Kur‟an bunu Ģiddetle reddetti, zaten bu ayette, Hadid suresinin 
son ayeti de bu hakikati ifade ediyor. 

 
vAllâhu Zülfadlil 'Azıym ve Allah sonsuz Lütuf sahibidir, 

muhteĢem lütuf ve kerem sahibidir. Ġstediğini peygamber seçer. 
Abdulmuttalib‟in yetimini alır, Mekke‟nin ot bitmez dağlarını mübarek 
kılar, getirir ortasına Kâbe‟yi yerleĢtirir, tıpkı o ot bitmez vadilerin içine 
Kâbe‟yi yerleĢtirdiği gibi bir yetimi de alır alemlere rahmet eder. Ġtirazınız 
mı var? Ağzınızın iĢi mi bu. Kimin itirazı olabilir. Bize de bu nokta da 
öğütler var. Allah‟ın birine bir nimeti vermesi durumunda onu hasetleyen 
herkes hasetlerken aslında ey Allah sen kime ne vereceğini bilmiyorsun 
demiĢ olur zımnen. Hasetçinin hasetinden Allah‟a sığınırız, hasetten de 
Allah‟a sığınırız. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜCÂDELE SURESĠ (01-22)(172-2) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Hadid suresi böylece son buluyor ve biz yepyeni bir sureye 

geçiyoruz. Bu güne kadar Müstakil sureler iĢliyorduk, çünkü uzun sureleri 
derslere denk getiriyorduk hep bitiĢini. Ama artık sureler kısaldıkça 
bundan sonra ki derslerde 1 dersin içinde 1 sure, 2 sure, hatta bazen 3 
sure de iĢleyebileceğiz. ġimdi yeni suremize geçelim. Mücadile suresine. 

 
Mücadile suresi adını ilk ayetinden alıyor. Hakkını arayan kadın 

manasına geliyor Mücadile. Surenin bir ismi daha var. Aslında eğer bu 
isimden yola çıkarsak o zaman hak aramak veya tartıĢmak bağlamında 
ele almamız lazım. Fakat surenin bağlamına bakarsak eğer Mücadile 
ismi daha doğru bir isimdir. Kur‟an da Nisa diye bir sure olduğunu 
biliyoruz. Kadınlar suresi. Fakat Hakkını söke söke alan kadın suresi 
olduğunu biliyor muydunuz? Bu isim bu. Adeta hak almaya bir teĢvik 
ödülü. Hakkını isteyen kadını ölümsüzleĢtirerek rabbimiz hakkını 
istemeyi de tebcil ediyor, müjdeliyor ve onun, hak istemenin bir ibadet 
gibi olduğunu ve insanlara haklarını istemeleri gerektiğini bu sure 
üzerinden öğütlüyor. 

 
Surenin iniĢ zamanı Medeni bir sure Mücadile suresi. Tümüyle 

Medeni. Aksi görüĢler herhangi bir tutarlı delilden yoksun. YaklaĢık 
surenin iniĢ zamanını Medine‟nin 4. yılının sonuna veya 5. yılın baĢına 
yerleĢtirebiliriz muhtevasından yola çıkarak. 

 
Surenin konusu kadına yönelik cahiliye kökenli bir haksızlığı ve 

ayrımcılığı ele alıyor sure. Nedir bu? Zıhar. Yani kadının boĢanması 
konusunda cahiliye de uygulanan bir uygulama bu. Senin sırtın bana 
anamın sırtı gibidir diyerek karısını annesine benzeterek artık ona 
kocalık yapmıyor. Ona bakmıyor, onu tabir caizse ne boĢanmıĢ bir kadın 
gibi bırakıyor, ne de karısı muamelesi yapıyor. Bu bir zulüm, korkunç bir 
zulüm hem de. Ama bu zulüm cahiliye de süre geliyor. ĠĢte Kur‟an bu 
zulmü ortadan kaldıran ayetler içeriyor. Yani bu sure bu konu da bir sure. 

 
2 ay oruç tutmaya mahkum ederek, köle azat etmeye mahkum 

ederek kefaretini ödetiyor. Bunun cezayı gerektiren, kefareti gerektiren 
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bir cürüm olduğunu tescilliyor. Buradan yola çıkarak aslında 
ulaĢacağımız Ģey Ģu; Kur‟an kadını bir mağduriyetten kurtarmak için bir 
sure ayırıyor. Bu bizim için çok önemli. 

 
Bir sonraki paragrafta özel görüĢmeye dikkat çekiliyor. Necva 

ismiyle ve bunun içinde yine kefaret öngörüyor. Özel görüĢme talebi, -ki 
gelince tefsir edeceğiz- Allah Resulünden özel görüĢme istiyor birileri. 
Bunu istismar edenler çıkıyor. Münafıklar da istiyor. Hatta Yahudiler de 
istiyor. Özel görüĢmeyi niye istiyorlar? Hiç, enten püften mesele için. 
Resulallah‟la özel görüĢmüĢ olmayı istismar etmek için. Bak, ben de özel 
görüĢtüm. ġimdi baĢkaları da ne görüĢtüyse, ne kadar önemli bir mesele 
görüĢtüyse diye düĢünüyor. Oysa ki hiçbir önemi yok görüĢtüğü 
meselenin. Ama Allah resulünün zamanını çalıyor. ĠĢte onlara da bir ceza 
geliyor. Yani zaman çalma cezası. Mesai çalma sadakası Necva 
sadakası geliyor kefaret olarak. 7. ve 13. ayetlerde bu. 

 
Son pasajda Ġslam cemaatine düĢmanlık yapanlara akrabaları dahi 

olsa onları dost edinmeyi yasaklayan ibareler geliyor, ayetler geliyor. 
 
Nüzül sıralamasında münafikun suresiyle Hucurat suresi arasında 

yer alıyor. Mekke, Medine ekolüne göre 21. ayete ayrılıyor sure, fakat 
diğer ekollere göre 22 ayetten oluĢuyor. Bu girizgâhtan sonra suremizin 
tefsirine geçebilirsiniz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Kad semi'Allâhu kavlelletiy tücadilüke fiy zevciha ve 

teĢtekiy ilAllâh* vAllâhu yesme'u tehavureküma* innAllâhe 
Semiy'un Basıyr; 

 
Allâh, kocası hakkında seninle mücadele eden ve Ģikâyetini Allâh'a 

arz edenin sözünü gerçekten iĢitmiĢtir! Allâh, ikinizin çekiĢmesini iĢitir. 
Muhakkak ki Allâh, Semi'dir, Basıyr'dir. (A. Hulusi) 

 
01 - Evet iĢitti Allah iĢitti o kadının dediğini ki kocası hakkında sana 

mücadele ediyor ve Allaha Ģikâyet eğliyordu, Allah da muhaverenizi 
dinliyordu, çünkü Allah iĢidir görür. (Elmalı) 

 
 
Kad semi'Allâhu kavlelletiy tücadilüke fiy zevciha ve teĢtekiy 

ilAllâh doğrusu Allah kocası hakkında seninle tartıĢan ve sonunda 
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Allah‟a havale eden kadının baĢvurusunu kabul etti. Lafzen buydu. Fakat 
sanki öyle bir yerleĢtirilmiĢ ki bu ayette ki kelimeler, Allah bu kadının 
dilekçesini kabul etti der gibi. Evet, Hikayesi ilginç, birazdan ayrıntı 
vereceğim. 

 
vAllâhu yesme'u tehavureküma Allah ikiniz arasında geçen 

konuĢmayı iĢitiyordu. Ġkiniz dediği Allah Resulü ile o kadın, mağdur olan, 
kocasının kendisini mağdur ettiği, zıhar yaptığı o kadın. innAllâhe 
Semiy'un Basıyr Hiç Ģüphe yok ki Allah her Ģeyi iĢitir ve her Ģeyi görür. 

 
Evet olayın hikayesi kısaca Ģöyle değerli dostlar. Evs Bin Sâmid 

isimli sahabe kocası; eĢi, hanımı Havle binti Sa‟lebe‟ye, zıhar yapar. 
Zıhar biraz önce de söylediğim gibi; “Senin sırtın anamın sırtı gibidir.” 
Diye karısını anasına benzetmek ve dolayısıyla boĢama çeĢitlerinden bir 
çeĢit. Ama boĢanmıĢ ta olmuyor. Muallakta bırakıyor. Ona ne eĢlik 
yapıyor, kocalık yapıyor, ne de onu bırakıyor. Ki o gitsin baĢının çaresine 
baksın. Böyle bir zulüm, adeta köle gibi kullanıyor. 

 
Zıhar yaptıktan sonra Evs Bin Sâmid eĢiyle birlikte olmak ister. 

Yani önce ona zulmeder, cahiliye geleneği olan zıharı yapar, sonra da 
karı koca olmak ister. 

 
Havle, onurlu bir kadındır, izzetli bir kadındır, izzetli bir mü‟minedir 

reddeder ve der ki; “Hükmü Resulallah versin.” Kocası da ona, “Ben onu 
söyleyemem, ben peygambere gidip de bu meseleyi anlatamam, 
utanırım.” der. Biraz da kusurludur ya..! Kendisini bilir. “O zaman ben 
söylerim” der Havle.  

 
Dikkat Allah resulünün inĢa ettiği neslin özgüvenine bakınız. Bu 

nesle mensup bir hanım, bir hanım efendi nasıl bir öz güvene sahip. 
Meselesini Hakk bildiği yolda dönmeksizin Allah‟ın Resulüne götürüp 
nasıl savunduğuna bakınız. 

 
Gider ve der ki; “Ya Resulallah gençtim, güzeldim, alımlıydım, 

çalımlıydım, sevgiliydim. Ona çocuklar verdim. Ona bedenimi verdim, 
ona saçımı süpürge ettim. Ama Ģimdi yaĢlandım. Çocuklar doğurduktan 
sonra karnım sarktı. Gençken sevgilisi olduğum halde Ģimdi anası oldum. 
Bana; Senin sırtın anam gibidir dedi çıktı ve beni ortada bıraktı. 

 
Resulallah‟ın cevabı; “Sen ona haram olmuĢsun.” Unutmayalım 

Kur‟an da iki yerde gelir zıhar, bir de Ahzap suresinde. Allah‟u alem 
Ahzab suresi bundan önce, benim kanaatim en azından o. Ama orada bir 
hüküm yok, ceza da belirtilmiyor. 



 
Havle der ki; Vallahi Ya Resulallah Talak vermedi, beni boĢamadı 

ki, bana zıhar yaptı. 
 
Resulallah; “Haram olmuĢsun ya Havle. Bu konuda bir Ģey inmedi 

ki ben sana bir Ģey diyeyim.” Resulallah‟ta orada yeni bir Ģey 
söyleyemiyor. Çünkü vahiy yok. 

 
Havle; Tekrar Resulallah‟a: “Kurbanın olayım ya Resulallah, ne olur 

bir daha düĢün. Halimizi bir daha gözünün ününe getir.” 
 
Resulallah; “Kendi görüĢüm böyle ya Havle,” 
 
Havle; “Ya Resulallah ama bana muhtaç, küçük bir de yavrum var. 

Ben olmazsam yaĢayamaz. Ona versem bakamaz. Ölür. Ben alsam 
doyuramam aç kalır. Ben ne yapayım ya Resulallah.” 

 
Kadına bakın, ĠĢte surenin ismi bundan Mücadile. Yani Hakkını 

söke söke alan kadın suresi. Hakkını arayan kadın suresi. Bir hak arama 
suresiyle karĢı karĢıyayız. Unutmayalım Havle Binti Sa‟lebe, karĢısında 
Alemlere rahmet Resulallah var ve onunla bu mülakat gerçekleĢiyor. 

 
Resulallah susar. Cevap vermez. Verilecek cevapta yoktur zaten. 

TıkanmıĢtır ve Havle O anda ellerini semaya kaldırır, baĢını göğe diker; 
“Ya rabbi der. Halimi sana arz ediyorum. Sen her Ģeyi görüyor, her Ģeyi 
biliyorsun. Ya rabbi benim için bir çıkıĢ yolu ver, beni gör ya rabbi.” Der. 

 
Nasıl yürekten söylemiĢse, nasıl yürekten yalvarmıĢsa, ki o anda 

aĢk moduna geçmiĢtir, tıpkı Zekeriya‟nın duası gibi, Tıpkı Meryem‟in 
annesinin duası gibi, tıpkı Ġbrahim‟in duası gibi. Havle‟nin duası da 
dergâh-ı ahadiyyete yükselir ve iĢte bu ayetler, Ģu devamındaki 2. 3. ayet 
iner. ġimdi o ayete geçelim. 

 
 
2-) Elleziyne yuzahirune minküm min nisâihim ma hünne 

ümmehâtihim* in ümmehâtuhüm ilellâiy velednehüm* ve innehüm 
leyekulune münkeren minelkavli ve zura* ve innAllâhe le'Afuvvun 
Ğafûr; 

 
Sizden, kadınlarından zihar (karısına anam gibisin diyerek iliĢkisini 

kesenler {müĢrik âdeti A.H.}) yapanlar; onların (kocaların) anaları, onlar 
(karıları) değildirler! Onların anaları sadece onları doğuranlardır! 



Muhakkak ki onlar çirkin ve aslı olmayan bir laf ediyorlar! Muhakkak ki 
Allâh Afüvv'dür (sonsuz affedici), Ğafûr'dur. (A. Hulusi) 

 
02 - Ġçinizden «zihar» ile kadınlarından ayrılmağa kalkıĢan kimseler 

bilmelidirler ki: O kadınlar onların anaları değildir, anaları ancak onları 
doğurmuĢ olanlardır. Bununla beraber onlar her halde çirkin ve asılsız bir 
lâkırdı söylüyorlardır. Mamafih Allahın affı, mağfireti çok olduğunda da 
Ģüphe yoktur. (Elmalı) 

 
 
Elleziyne yuzahirune minküm min nisâihim içinizden; sen bana 

annem kadar haramsın diyerek eĢlerinden ayrılanlara gelince. Sen bana 
annem kadar haramsın “Enti aleyye kez-zahri ummiy”  diyorlardı. Sen 
bana annemin sırtı gibisin. Aslında bu sentetik bir olay. Ġnsan eĢine 
annemsin deyince eĢ anne olur mu? Bu sentetik bir hadise. Allah‟ın 
koyduğu yerden bir Ģeyi alıp bir baĢka yere koymaya kalkmaktır. Anne 
sözle değiĢir mi? Veya gerçek annenize sen benim annem değilsin 
deseniz, siz dediniz diye o annelikten çıkar mı? Gerçek babanıza; sen 
benim babam değilsin, gerçek evladınıza, sen benim evladım değilsin 
deseniz o evlatlıktan çıkar mı? 

 
Hayır, Dünya alem dese çıkmaz, mahkeme karar verse çıkmaz, 

meclis oylama yapsa çıkmaz. Çünkü bunlar oylamayla, kararla, hakimle 
olacak Ģeyler değil ki. Allah kararını vermiĢtir. O, onun sulbündendir, 
veya o onun eĢidir, onu o doğurmamıĢtır. Birinin anne olması için anne 
rahminde sizi taĢımıĢ olması lazım.  

 
ĠĢte sentetik bir durum deyiĢim bu yüzden. Zıhar da böyle sentetik 

bir durum. Cahiliyeden beri uygulana gelen bir haksızlık, kadına yönelik 
bir haksızlık. Hatta Arap beldelerinde Medine dıĢında bu uygulamanın 
olmayıĢından yola çıkarak zıhar‟ın Yahudilerden geçtiğini, Yahudilerden 
yayıldığını söyleyen otoritelerimiz de var. 

 
ma hünne ümmehâtihim o kadınlar asla onların anneleri değildir, 

olamazlar. Çünkü karı, eĢ, sen benim annem demekle annem gibisin 
demekle anne olur mu? Olamazlar, değildirler. in ümmehâtuhüm 
ilellâiy velednehüm onların anneleri yalnızca kendilerini doğuran 
kadınlardır. Evet, bunun tefsire ihtiyacı yok. Onların anneleri yalnızca 
kendilerini doğuran kadınlardır. ve innehüm leyekulune münkeren 
minelkavli ve zura onlar mantıksız, dahası düzme koĢma bir Ģey 
söylüyorlar. Mantıksız ve düzme koĢma.  

 



Evet, zûr; sahte bir Ģey. Müzevvir derler değil mi yalan taĢıyana, 
yalan söyleyene, yalan haber taĢıyana. Zûr iĢte oradan. Tabii ve fıtri 
olanın yerine sentetik olanı ikame. Hakikat ve adalet gelenekten ve 
adetten üstündür demektir bu. Kur‟an ın hassaten bu surenin, cahiliye 
geleneği olan zıhara karĢı duruĢu genel itibariyle hepimize Ģu hisseyi 
veriyor. Hakikat ve adalet, gelenek ve adetten üstündür. Gelenek diye 
adaleti zedelemeyin. Gelenek adalete aykırıysa o geleneğin canı çıksın. 
Çizin üzerini, çünkü esas olan dedelerinizden ve babalarınızdan kalmıĢ 
olan yanlıĢ değil adalettir. Adaleti uygulayın. Belki zıhar üzerinden ahlaki 
öğüt budur. 

 
Yine sentetik iki mevzu daha var Kur‟an da biliyorsunuz aynı 

mantıkla. Bir evlatlık mevzuu. Evlatlık alınabilir, fakat evlatlık alınan 
gerçek anne ve babasının yerine sentetik bir anne ve babayı koyamaz. 
Bu da reddedilmiĢtir. ve ma ce'ale ed'ıyaeküm ebnaeküm. (Ahzab/4) 
diyor değil mi Kur‟an sizin evlatlıklarınız, sizin oğullarınız değildir, 
çocuklarınız değildir. Yani öyle dediniz diye hakikat değiĢmez. 

 
Bir üçüncü mevzuu daha var nesiy mevzuu. Tevbe/37. ayetinde. 

Araplar haram aylar birbiri ardına gelince savaĢmadan duramıyorlardı, 
her halde karınları ĢiĢiyordu. Onun için 3 ay savaĢmadan 
dayanamadıkları için 3. ayı diğer ikisinden ayırmaya kalkıyorlardı. 
Arasına baĢka aylar sokmak istiyorlardı, buna da nesiy diyorlardı. Yani 
ayların yerini kafadan değiĢtiriyorlardı. Sanki zamanla oynamak 
mümkinmiĢ gibi. Sanki kendileri bu ay burada dursun Ģu ayın yerini 
beğenmedim buraya gelsin deyince zamanı değiĢtireceklermiĢ gibi. ĠĢte 
buna nesiy uygulaması deniyor. Bu da üçüncü bir sentetik uygulama. 
Kur‟an tabii ve fıtri hadiselere sentetik müdahaleleri reddediyor ve 
istemiyor. Biz buradan bunu anlıyoruz. 

 
ve innAllâhe le'Afuvvun Ğafûr hiç Ģüpheniz olmasın ki Allah çok 

bağıĢlayıcıdır ve affedicidir, merhamet edicidir. Yani bu ayet bu esma ile 
bittiyse eğer bu güne kadar bu tip Ģeyleri yapıyor olanlara Allah affını ve 
merhametini nasip eder. Ama bundan sonra bir daha olmasın, zımnen 
bunu demiĢ oluyor. 

 
 
3-) Velleziyne yuzahirune min nisâihim sümme ye'udune lima 

kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa* zâliküm tu'azune 
Bih* vAllâhu Bima ta'melune Habiyr; 

 
Kadınlarından zihar yapıp (zihar ile ayrılmak isteyip) sonra da 

sözlerinden dönenler (zihar ile boĢamaktan vazgeçip evliliklerine 



dönenler), kadınları ile iliĢkiye girmeden önce bir köle azât etmelidirler! 
ĠĢte size öğütlenen budur. Allâh yaptıklarınızı (yaratanı olarak) Habiyr'dir. 
(A. Hulusi) 

 
03 - Ve öyle kadınlarından zıhar ile ayrılmağa kalkıp da sonra 

dediklerini geri alacak olanlar onun için ikisi temas etmezden evvel bir kul 
âzad etmek lâzımdır, bunu duydunuz ya iĢte siz bununla öğütlenirsiniz, 
ve Allah her ne yaparsanız haberdardır. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne yuzahirune min nisâihim sümme ye'udune lima kalu 

ne ki zıhar yapıp da sonra sözünden cayanlar var ya fetahriyru 
rekabetin min kabli en yetemassa Evet, iĢte onların kefareti eĢlerin 
temasından önce, eĢler birbirine temas etmeden önce bir köle azad 
etmektir. 

 
Ġlginç değil mi? Neden köle azad etmek kefaret? Ġnsan onurunu 

çiğnemek onu köleleĢtirmek anlamına geliyor. Madem insan onurunu 
çiğnedin, bir insanı öldürdün gibi. Onun içinde haydi bakalım bir insanı 
dirilt. Yani bir insanı kölelikten kurtar. Manen kölelik boyunduruğu altında 
ölü gibi olan bir insanı özgürlüğe kavuĢtur da ona karĢılık gelsin. Böyle 
bir günahı ancak böyle bir kefaretle ödeyebilirsin. Ġnsan onuruna yönelik 
tecavüz demek ki her tür köleleĢtirme, bir tür insanı manen öldürme 
hükmündedir. 

 
Aynı zamanda buradan Ģunu da çıkarıyoruz değil mi? Köleliği 

bitirmek istiyor Kur‟an. Hedefi bu. Onun içinde bu tür suçlarda köle azad 
ettirerek kölenin kaynağını kurutmak, bu müessesenin kaynağını 
kurutmak ve bu müesseseyi ortadan kaldırmak, zamana yayarak. Bir 
toplumsal kangren halini almaması için zamana yayarak kurutmak 
istediğini iz bu tip cezaların kefaretinin köle azadı olduğundan 
çıkarabiliyoruz. 

 
zâliküm tu'azune Bih siz ancak böyle uslanırsınız diye çevireyim 

mi? Size böyle vaaz olunur. Size böyle öğüt verilir. Ama sanki bana siz 
ancak böyle uslanırsınız, zımnen böyle denilmiĢ gibi geliyor. 

 
vAllâhu Bima ta'melune Habiyr zira Allah yaptığınız her bir 

Ģeyden en ince detaylarına kadar haberdardır. 
 
 
4-) Femen lem yecid fesıyamu Ģehreyni mutetabi'ayni min kabli 

en yetemassa* femen lem yestetı' feıt'amu sittiyne miskiyna* zâlike 



litu'minu Billâhi ve RasûliHĠ, ve tilke hududullâh* ve lilkafiriyne 
'azâbün eliym; 

 
Kim (azât edilecek bir köleye imkân) bulamazsa, o takdirde (karısı 

ile) iliĢki kurmalarından önce birbirini izleyen iki (kamerî) ay oruç 
tutmalıdır! Kim (bu kefaret orucuna) muktedir olamazsa, altmıĢ yoksulu 
doyurmalıdır. Bu (hükümler), Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh'a ve 
Rasûlüne imanı yaĢamanız içindir; bunlar Allâh'ın koyduğu sınırlardır! 
Hakikat bilgisini inkâr edenler için feci bir azap vardır. (A. Hulusi) 

 
04 - Ona gücü yetmeyen de ikisi temas etmezden evvel sırasıyla iki 

ay oruç tutsun, ona da güç yetiremeyen altmıĢ yoksul doyursun, bunlar 
Allah ve Resulüne iman edesiniz diyedir ve bunlar Allahın çizdiği 
huduttur, kâfirler için ise elîm bir azâb vardır. (Elmalı) 

 
 
Femen lem yecid fesıyamu Ģehreyni mutetabi'ayni min kabli en 

yetemassa kim bunu bulamazsa diyor, femen lem yecid. Ama ilginç bir 
Ģey var, bir sonraki cümlede femen lem yestetı' var. kimin gücü 
yetmezse. Fakat burada bulamazsa diyor.femen lem yestetı' burada da 
gelebilirdi. Ben buradan yola çıkarak Ģöyle bir ima seziyorum; Bir gün 
gelecek vahiy bu tavrıyla kölelik kurumunu tüketecek, ortadan kaldıracak 
ve köle bulunamayacak. Böyle bir ima da seziyorum buradan. 

 
femen lem yecid. Kim de bunu bulamazsa fesıyamu Ģehreyni 

mutetabi'ayni min kabli en yetemassa temas etmeden önce ona 
düĢen kefaret ardı ardına peĢi sıra iki ay oruç tutmaktır. Evet, iki ay oruç 
tutmaktır. 

 
Musa Carullah uzun günlerde ruze isimli o muhteĢem ve modern 

içtihada örnek olan eserinde 4 mezhebin görüĢüne itiraz ederek yepyeni 
bir görüĢ getirir. Kasten orucu bozanların 60 gün kefaret tutmasıyla ilgili. 
Ve iĢte bu ayete dayanır iki görüĢte. Üstad Musa Carullah der ki; aslında 
iki ay kefaret kasten bozulan oruca değil, zıharadır. O zıhar kefaretidir, 
orada bir yanlıĢ anlaĢılma vardır der ve Ahmed Bin Hambel‟in 
müsned‟iyle Ebu Davud‟da ki rivayeti de kendi görüĢüne delil olarak 
getirir ve aynı zamanda Seleme Bin Sahr Ensari hadisini ki burada 
verdiğim hadis odur, delil gösterir. Bunu bir parantez içi olarak anmak 
gereği duydum. 

 
femen lem yestetı' feıt'amu sittiyne miskiyna buna güç 

yetiremeyen kimse ise 60 yoksulu doyurmak düĢer. 60 yoksul doyurmalı. 
3 tane seçenek. 1 – köle azadı, 2 – Ardı ardına 60 gün oruç, onu da 



yapamıyorsa, gücü yetmiyorsa 3 – 60 yoksulu doyurma. Adeta rabbimiz 
hani ayeti kerime de ifade buyrulduğu gibi Allah sizin için zorluğu 
dilemez, kolaylığı diler buyruluyor ya, iĢte onun bir tezahürünü 
görüyoruz. Allah kolaylığı diliyor. 

 
ġimdi burada kıssanın arkası var, baĢta anlattığım kıssanın devamı 

var. Havle‟nin hikayesinin devamı Ģöyle, bitiĢi Ģöyle oluyor güzel sonla 
neticeleniyor tabii.  

 
Bu ayetler geldikten sonra Allah resulü Evs Bin Samid‟i, Havle‟nin 

kocasını çağırıyor ve aralarında Ģu diyalog geçiyor.  
“Bir köle azad etmeye gücün var mı ya Evs?”  
Evs‟in cevabı Ģu oluyor; “Vallahi ya Resulallah benden iyi köle mi 

olur, malımın hepsini satsam bir köle etmez.” 
Peki diyor Allah Resulü, iki ay peĢpeĢe oruç tutabilir misin? 
Evs‟in cevabı hazır, hazır cevap bir sahabe. Böyle Ģen Ģakrak ta bir 

zat, yoksul tabii; Vallahi Ya Resulallah diyor günde 3 öğün yemesem 
gözümün feri kaçar dizimin bağı çözülür. 

“Peki diyor Allah resulü; 60 fakir doyurabilir misin? 
“Vallah doyuramam ya Resulallah bir Ģartla diyor, sen yardım 

edersen.” 
Allah Resulü bu diyalogdan sonra azı diĢleri görününceye kadar 

gülüyorlar. Yani adamın biraz da piĢkinliğine zatın, ve ne yapıyorlar? Ben 
sana yardım edeceğim diyor efendimiz. 15 ölçek hurma vereceğim 
üstünü de sen tamamla ve bu kefareti öde. Yani suçunun cezasını 
çekmiĢ ol böylece. Hikayenin sonu böylece mutlu sonla neticeleniyor. 

 
zâlike litu'minu Billâhi ve RasûliH Bu Allah ve Resulüne 

imanınızın bir gereğidir, bir icabıdır. ve tilke hududullâh iĢte bunlar 
Allah‟ın çizdiği sınırlardır, Allah‟ın hudutlarıdır. Allah hudut çeker, Allah‟ın 
sınırlarını çiğnemeye kalkmayın. Allah‟ın sınırlarını çiğnediğiniz zaman 
patlayacak mayınlar sadece elinizi kolunuzu değil, ebedi hayatınızı 
götürür. ve lilkafiriyne 'azâbün eliym kafirleri elim bir azab 
beklemektedir. Kafirler için çok acıklı bir azab hazırlanmıĢtır. 

 
 
5-) Ġnnelleziyne yuhaddunAllâhe ve RasûleHU kübitu kema 

kübitelleziyne min kablihim ve kad enzelna âyâtin beyyinat* ve 
lilkafiriyne 'azâbün mühiyn; 

 
Muhakkak ki Allâh ve O'nun Rasûlüne zıtlaĢanlar, kendilerinden 

öncekilerin aĢağılandıkları gibi aĢağılandılar! Hâlbuki gerçekten apaçık 



iĢaretler inzâl ettik... Hakikat bilgisini inkâr edenler için aĢağılayıp rezil 
duruma düĢürücü bir azap vardır. (A. Hulusi) 

 
05 - Muhakkak ki Allah ve Resulüne had yarıĢına kalkanlar 

çarpıldılar, tıpkı onlardan evvelkilerin çarpıldıkları gibi, halbuki açık açık 
âyetler de indirmiĢtik, kâfirlere hem de hakaretli bir azâb var. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne yuhaddunAllâhe ve RasûleH Allah ve Resulüne 

meydan okuyan kimselere gelince kübitu kema kübitelleziyne min 
kablihim kendilerinden önce rezil edilenler gibi, rüsva edilenler gibi, alt 
edilenler gibi, yenilenler, itilenler, çarpılanlar, tepelenenler gibi. -Çünkü 
kübite bu manaların tamamına birden gelebilir.- Onlar da tepelenecekler, 
rezil edilecekler yenilecekler. ve kad enzelna âyâtin beyyinat doğrusu 
biz ayetlerimizi hakikatin apaçık belgeleriyle indirdik. ve lilkafiriyne 
'azâbün mühiyn ama kafirleri alçaltıcı bir azab beklemektedir. 

 
Bunu Ģöyle de çevirebilirim Kafirler için alçaltıcı, onursuzca bir 

mahrumiyet beklemektedir. Evet, Azab aynı zamanda kök anlamıyla 
mahrumiyet demektir. Öyle bir mahrumiyet ki bu, bu mahrumiyet onları 
onursuz kılacak. 

 
 
6-) Yevme yeb'asühümullâhu cemiy'an feyunebbiuhüm Bima 

'amilu* ahsahullahu ve nesuHU, vAllâhu 'alâ külli Ģey'in ġehiyd; 
 
Gün gelir, Allâh onların hepsini bâ's eder (yeni bir özellikle yeni bir 

boyutta diriltir) de yaptıklarını onlarda haber verir... Allâh, onu 
(kendilerinden açığa çıkanları) kayda almıĢ, onlar ise onu 
unutmuĢlardır... Allâh her Ģey üzerine ġehiyd'dir. (A. Hulusi) 

 
06 - O gün ki Allah onları hep ba's edecekte bütün yaptıklarını 

kendilerine haber verecek, Allah onu bir bir saymıĢ onlarsa onu 
unutmuĢlardır, Allah her Ģeye Ģahittir. (Elmalı) 

 
 
Yevme yeb'asühümullâhu cemiy'an Allah‟ın; onların hepsini 

dirilteceği gün feyunebbiuhüm Bima 'amilu onlara yaptıklarını bir bir 
haber verecektir. ahsahullahu ve nesuHU onlar unutsalar bile Allah 
onlara bir bir hatırlatacak, bir bir yaptıklarını sayacaktır. vAllâhu 'alâ 
külli Ģey'in ġehiyd zira Allah her Ģeye layıkıyla Ģahittir. 

 
 



7-) Elem tera ennAllâhe ya'lemu ma fiysSemavati ve ma 
fiyl'Ardı ma yekûnu min necva selâsetin illâ HUve rabi'uhüm ve lâ 
hamsetin illâ HUve sadisuhüm ve lâ edna min zâlike ve lâ eksere illâ 
HUve me'ahüm eyne ma kânu* sümme yunebbiuhüm Bima 'amilu 
yevmelkıyameti, innAllâhe Bikülli Ģey'in Aliym; 

 
Anlamaz mısın Allâh, semâlarda ne var ve arzda ne varsa bilir! Üç 

(kiĢi aralarında) fısıldaĢmaya görsün, onlarda dördüncü O'dur... BeĢ (kiĢi 
fısıldaĢacak) olsalar, onlarda altıncı O'dur... Bundan daha az da olsalar, 
daha çok da olsalar; nerede olursa olsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir 
(Esmâ'sıyla, "yok"ken var kıldığı için - Mâiyet sırrı)! Sonra kıyamet 
sürecinde yaptıklarını (açığa çıkaran olarak) kendilerinde haber verir! 
Muhakkak ki Allâh Bi-küllî Ģey'in (Ģey'in Esmâ'sıyla hakikati olarak) 
Bilen'idir. (A. Hulusi) 

 
07 - Görmez misin Allah Göklerdekini ve Yerdekini hep bilir, 

herhangi bir üçün bir fısıltısı oluyor mu mutlak o dörtleyicileri, gerek beĢin 
mutlak o altılayıcıları, gerek daha az gerek daha çok her nerede olsalar 
mutlak o beraberlerindedir, sonra bütün yaptıklarını Kıyamet günü 
kendilerine haber verir, haberiniz olsun ki Allah her Ģeyi tamamıyla bilir. 
(Elmalı) 

 
 
Elem tera ennAllâhe ya'lemu ma fiysSemavati ve ma fiyl'Ard 

görmedin mi ki Allah göklerde ve yerde olan her bir Ģeyi bilir, her bir 
Ģeyden haberdardır. Elem tera; düĢünmedin mi ki diye de çevrilebilir. 
Baksana diye de çevirebiliriz. Ġbret nazarına sunuyor elem tera ile 
baĢlayan tüm ayetler aslında müteakip ifadeleri ibret nazarına sunuyor 
ve bizim hepimizi ibret almaya çağırıyor. 

 
ma yekûnu min necva selâsetin illâ HUve rabi'uhüm gizli 

görüĢme yapan 3 kiĢi yoktur ki 4. sü Allah olmasın. Necva; Kök anlamı el 
infisal mineĢ Ģey‟ diyor Ragıp, bir Ģeyden ayrılmak, kopmak. Aslında 
ayrılık farklı muamele, belki ayrıcalık istemek manasına gelir. Ayrıcalık 
istemek. 

 
Gizli görüĢme, özel görüĢme talebi, DemiĢtim ya baĢlangıçta özel 

görüĢme ile hava atacak. Bunun zararı kime? Bir çok zararı var; 
1 – Töhmet, özel görüĢme yapan biri fıs fıs fıs ResulAllah‟la 

konuĢurken öbürleri; acaba ne konuĢuyor, benim aleyhime mi 
konuĢuyor, acaba bizim zararımıza  mı bir Ģey konuĢuyor, acaba bizi mi 
Ģikayet ediyor, bir töhmet makamı. 



2 – Lüzumsuz özel görüĢmenin ikinci zararı zaman çalma. Allah 
Resulünün zamanını çalıyor. Onun zamanı çok değerli. Belki soracağı 
genel bir Ģeydir, basit bir Ģeydir, çoğunlukla da öyle çıkıyor. Milletin 
içinde sorsa da herkes yararlansa olmaz mı. Niye özel görüĢme ister ki. 
Bir namaz sorusu sormak için insan niye ResulAllah‟ın zamanını çalar ki. 

3 – Hava atma. Özellikle Yahudiler bu istismarı yapıyorlardı. 
ResulAllah ile özel görüĢtü ya, çıkınca milletin meraklı bakıĢlarına 
muhatap olacak ve bizimki de hava atacak. 

4 – Küskünlük uyandırma. BaĢka insanlar, herkese özel görüĢme 
randevusu veremez, ama birileri bu randevuyu almakla öbürlerine nispet 
yapıyor ve tabii ki buna komployu da ekleyebiliriz, Allah Resulüne haydi 
bir komplo düzenlemeye kalkıĢan birileri varsa? Niye özel görüĢme talep 
eder. Allah resulünün özel tanımadığı çok özel aralarında bir iliĢki 
olmayan bir insan kalkıp ta özel görüĢme talep ediyorsa bu da ayrı bir 
sorun. ĠĢte özel görüĢmenin bir çok mahsurundan sadece bir kaçını 
saydım burada. 

 
Bunlar özel görüĢme talep ediyorlardı, bunların arasına münafıklar 

da karıĢıyordu ve onlar hava atıyorlardı. Aynı zaman da ResulAllah‟ı 
taciz ediyorlardı, ResulAllah‟ı üzüyorlardı. ResulAllah‟ta o dillere destan 
nezaketiyle onlara hayır diyemiyordu. Bu pasajda ondan bahsediliyor. 

 
ve lâ hamsetin illâ HUve sadisuhüm 5 kiĢi yoktur ki 6. Allah 

olmasın ve lâ edna min zâlike ve lâ ekser bundan az ya da çok 
rakamlar fark etmez, mutlaka Allah onlarla beraberdir. Aslında bu 
rakamsal bir ifade değildir, kaç kiĢi olurlarsa olsunlar Allah onlarla 
beraberdir onları iĢitir ve duyar. Yani Allah Resulünden özel görüĢme 
talebinde bulunmak isteyen bu insanların, aslında içlerinde gizledikleri 
kötü niyeti Allah biliyor. Bunu söylüyor. illâ HUve me'ahüm eyne ma 
kânu nerde olurlarsa olsunlar illaki O onlarla beraberdir. Allah onlarla 
beraberdir. 

 
sümme yunebbiuhüm Bima 'amilu yevmelkıyame sonra kıyamet 

günü onların yaptıklarını Allah onlara bir bir haber verecek. Yaptıklarının 
nesini? Arkasında yatan gizli niyeti, içlerinde ki karalığı, sakladıkları Ģeyi, 
maskenin arkasında ki yüzlerini bir bir haber verecek. innAllâhe Bikülli 
Ģey'in Aliym Hiç Ģüphe yok ki Allah her Ģeyi en ince ayrıntısına kadar 
bilir. 

 
Zıharla ilgili ilk pasajda olduğu gibi Allah‟tan bir Ģeyler 

gizlenebileceği zannında olanların kökünü, bu zanlının kökünü kazımak 
için geliyor bu pasaj. Özünde Allah tasavvurunu inĢa ediyor biliyor 
musunuz? Yani Allah‟tan kaçıramazsınız. Eylemlerinizin niyetini Allah 



bilir. Allah 3 boyutlu değil 3.000 boyutlu filminizi çektiriyor. O filmin 
içerisinde yüreğinizin 40. odasında ki, o karanlık yerde ki niyetinizi de 
bilir, bilinç altınızı da bilir. Aslında söylenen bu. 

 
 
8-) Elem tera ilelleziyne nuhû 'aninnecva sümme ye'udune lima 

nuhû 'anhu ve yetenacevne Bil'ismi vel 'udvani ve ma'sıyetirRasûl* 
ve izâ caûke hayyevke Bima lem yuhayyike Bihillâhu, ve yekulune 
fiy enfüsihim levla yu'azzibunAllâhu Bima nekulu, hasbuhüm 
cehennem* yaslevneha* febi'sel masıyr; 

 
Görmedin mi Ģu kimseleri ki, fısıldaĢmaktan (ikiyüzlülükten) 

yasaklandıkları hâlde tekrar yasaklandıkları Ģeye döndüler. Kötülük, 
düĢmanlık ve Rasûle isyan konusunda fısıldaĢıyorlar... (Yahudiler) sana 
geldiklerinde, Allâh'ın seni selâmlamadığı Ģeyle selâmlıyorlar; içlerinde 
ise: "Dediğimiz yanlıĢ olsaydı Allâh bize azap verirdi" derler... Cehennem 
yeter onlara! Ona maruz kalacaklar... Ne kötü dönüĢ yeridir o! 

(Not: Yahudiler, fonetik yakınlık dolayısıyla, ağız - dil çabukluğu da 
yaparak "es Selâm'u aleyke" yerine "es Samu aleyke" derlerdi ki anlamı 
"sana ölüm olsun" demektir... Münafıkların bu tür selâmlarına Hz. 
Rasûlullâh sadece "Aleyküm" der, o bedduayı üzerine almadığını ifade 
için "VE aleyküm" demezdi! Hz.Rasûlullâh'a bu tür hitap eden 
Yahudilere, Hz. AyĢe "aleykümüs Sam ve laanekümüllah ve ğadibe 
aleyküm" yani "ölüm size olsun, Allâh size lânet ve gazap etsin" deyince 
Hz. Rasûlullâh: "Yâ AyĢe. Allâh gereğinden fazla söyleyeni sevmez" 
buyurarak; aksiyona, aksiyon ölçüsünü aĢan reaksiyondan engelledi.) (A. 
Hulusi) 

 
08 - Bakmaz mısın Ģunlara: Gizli konuĢmadan nehy edildiler de 

sonra dönüp nehy olundukları Ģeyi yapıyorlar, günah, udvan ve 
Peygambere isyan fısıldaĢıyorlar, yanına geldiklerinde de seni Allahın 
sağlıklamadığı bir suretle sağlıklıyorlar, kendi içlerinde de Allah bizi 
söylediklerimizle ta'zib etse ya! Diyorlar, Cehennem onlara yeter, ona 
yaslanacaklar, artık o, ne fena âkıbettir. (Elmalı) 

 
 
Elem tera ilelleziyne nuhû 'aninnecva sümme ye'udune lima 

nuhû 'anh gizli görüĢmeden men edilen, men edildikleri Ģeye tekrar 
dönenleri görmedin mi? Baksana Ģunların haline bir? Önce men edilen, 
men edildikleri halde, yasaklandıkları halde gizli görüĢme isteğini 
yeniden dillendirenleri görsene, baksana Ģunların haline bir. 

 



ve yetenacevne Bil'ismi vel 'udvani ve ma'sıyetirRasûl evet, 
üstelik onlar günah, düĢmanlık ve Resule isyan konusunda gizli kapaklı 
iĢler. Biz buna fırıldaklar desek mi acaba? Gizli kapaklı iĢle 
çevirmekteler. Gizli kapaklı iĢler döndürmekteler. ve izâ caûke 
hayyevke Bima lem yuhayyike Bihillâh ne zaman sana gelseler 
Allah‟ın seni selamlamadığı biçimde seni selamlarlar. 

 
Ġlginç değil mi bir de bunun hikayesi var. Hz. AiĢe‟den nakledilen bir 

hikayeden öğreniyoruz biz bunu aslında olayın gerçeğini, olay Ģu; 
Yahudiler veya münafıklar geliyorlar Allah Resulüne “essamü aleyküm” 
diye selam veriyorlar. Bu kahrolasın, ölesin, duvar üstüne yıkıla gibi bir 
beddua. Ġlginçtir,  

Hz. AiĢe dayanamıyor Resulallah‟tan önce atılıyor ve diyor ki; “Ve 
aleykümüssâmü vellânetekümüllahu va gadabe alleyküm. Siz 
kahrolun, Allah belanızı versin, Allah‟ın gazabına uğrayın, Allah‟ın 
lanetine uğrayın.” 

Efendimiz o nezaketli üslubuyla; “Ya AiĢe, Allah kötü sözü 
sevmez.” diyor. 

“Duymadın mı ya Resulallah ne dediler?” Resulallah; 
“Ya AiĢe senin duyduğunu ben de duydum. Ben de onlara ve 

aleyküm dedim. Aynısı da size olsun dedim. Baksana.” 
Efendimiz hem nezaketi öğretiyor, hem de onların bu 

ahlaksızlıklarının farkında olduğunu onlara ima ve ihsas ediyor. Yine de 
tabii ki efendimiz o nezaketi elden bırakmıyor. Ġlginç bir de örnek, 
hepimizin ibret alması gereken, hatta örnek alması gereken efendimizin 
tavrı itibariyle hoĢ bir örnek. 

 
ve yekulune fiy enfüsihim levla yu'azzibunAllâhu Bima nekul 

ve kendi aralarında haydi bakalım Allah sözlerimizden dolayı bizi 
cezalandırsaydı ya diyorlar. hasbuhüm cehennem cehenneme kadar 
yolları var. Cehennem onlara yeter. Yaslevneha oraya dikilecekler. 
Yaslehe; aslında sâlât kelimesiyle aynı kökten gelir. Bir değneği ateĢte 
doğrultmaya da salleytül „ud der Arap. Namazla aynı köktendir. Yani 
onlar yer yüzünde dik durmadılar, Allah‟a karĢı esas duruĢlarını bozdular, 
Allah onları ateĢte doğrultacak, ateĢe yaslayacak. febi'sel masıyr o ne 
kötü varıĢ yeridir, ne kötü son duraktır. 

 
 
9-) Ya eyyühelleziyne amenû izâ tenaceytum fela tetenacev 

Bil'ismi vel'udvani ve ma'sıyetirRasûli ve tenacev BilBirri vetTakva* 
vettekullahelleziy ileyHĠ tuhĢerun; 

 



Ey iman edenler... Birbirinizle fısıldaĢtığınızda kötülük, düĢmanlık 
ve Rasûle isyan konusunda fısıldaĢmayın... (Allâh'a) yakınlığı sağlayıcı 
fiiller ve korunmayı getirici davranıĢlar hakkında fısıldaĢın! O'na 
haĢrolunacağınız Allâh'tan (yaptıklarınızın sonucunu yaĢatacağı için 
yanlıĢ yapmaktan) korunun! (A. Hulusi) 

 
09 - Ey o bütün iman edenler! Sizler fısıldaĢtığınız vakit günah, 

udvan ve Peygambere isyan fısıldaĢmayın iyilik ve takva fısıldaĢın ve 
Allah dan korkun ki ona haĢr olunacaksınız. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler izâ tenaceytum 

gizli görüĢme yapacaksanız bile fela tetenacev Bil'ismi vel'udvani ve 
ma'sıyetirRasûl günah, düĢmanlık ve Resule, elçiye isyan üzerine gizli 
görüĢme yapmayın. Özel görüĢme yapmayın veya kulis yapmayın. Belki 
bir anlamda da kulis manasına gelir. ve tenacev BilBirri vetTakva iyilik 
ve takva üzerine gizli görüĢme yapın, özel görüĢme yapın. 
vettekullahelleziy ileyHĠ tuhĢerun huzurunda toplanacağınız Allah‟a 
karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun. 

 
 
10-) Ġnnemennecva mineĢĢeytani liyahzunelleziyne amenû ve 

leyse Bidârrihim Ģey'en illâ Biiznillâh* ve 'alAllâhi felyetevekkelil 
mu'minun; 

 
FısıldaĢma (suç olan fiskoslar) Ģeytandandır (Ģeytanî fikirler); iman 

edenleri mahzun etmek için! Allâh izni müstesna, (Ģeytanî fikirleri) 
onlarda (iman edenlerde) hiç zarar açığa çıkartamaz! Ġman edenler 
Allâh'a tevekkül etsinler. (A. Hulusi) 

 
10 - O gizli konuĢmalar, (o fiskos) sırf ġeytandandır, iman etmiĢ 

olanları kederlendirmek için, halbuki onlara bir Ģey zarar ettirecek 
değildir, meğerki Allahın izniyle ola, müminler de onun için hep Allaha 
dayansınlar. (Elmalı) 

 
 
Ġnnemennecva mineĢĢeytani liyahzunelleziyne amenû bunun 

dıĢında kalan gizli görüĢmelerin tümü sadece mü‟minlere üzüntü vermeyi 
amaçlayan Ģeytani bir eylemdir. ve leyse Bidârrihim Ģey'en illâ 
Biiznillâh Allah izin vermedikçe onlara hiçbir zarar veremezsiniz ve 
'alAllâhi felyetevekkelil mu'minun mü‟minler artık Allah‟a dayansınlar. 
Allah‟a güvensinler. 

 



GiriĢte örnek gösterilen kadın kendini ifade etti. Ġki pasaj arasında 
ki bağlantı bu. Özel görüĢme yerine siz de kendinizi açıkça ifade edin. 
Özel görüĢme, fiskos, dedikodu; kendini ifade edememekten 
kaynaklanır. ġaibe uyandıracak yollara ne gerek var. 

 
 
11-) Ya eyyühelleziyne amenû izâ kıyle lekum tefessehu fiyl 

mecalisi fefsehu yefsehıllâhu leküm* ve izâ kıylenĢuzu fenĢuzu 
yerfe'ıllahulleziyne amenû minküm, velleziyne ûtül'ılme derecat* 
vAllâhu Bima ta'melune Habiyr; 

 
Ey iman edenler... Meclislerde size: "Yer açın" denildiğinde, 

geniĢletin ki Allâh da size geniĢlik versin! "Kalkın" denildiğinde de, kalkın 
ki, Allâh, sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri dereceler 
itibarıyla yükseltsin! Allâh yaptıklarınızı Habiyr'dir. (Habiyr, her Ģeyi kendi 
Esmâ özellikleri ile yokken var kıldığı için, onların zaman mekân ötesi bir 
hâlde durumlarından haberdar olan, anlamında kullanılmaktadır. Allâh 
bilir. A.H.) (A. Hulusi) 

 
11 - Ey o bütün iman edenler! Sizlere meclislerde geniĢleyin 

denildiği vakit geniĢleyiverin Allah da size geniĢlik versin, kalkın denildiği 
zaman da kalkıverin ki Allah iman edenlerinizi yükseltsin, ilim verilenleri 
ise derecat ile, ve Allah her ne yaparsanız haberdardır. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler izâ kıyle lekum 

tefessehu fiyl mecalis sosyal hayatta birbirinize yer ayırın denildiği 
zaman, ben bunu yani oturma sırasında bir mecliste yer ayırın manasına, 
kısıtlı bir manada anlamıyorum. Sosyal hayatta da yer ayırın denildiği 
zaman fefsehu yefsehıllâhu leküm yer ayırın ki Allah ta size yer ayırsın. 
Bunu en geniĢ manasıyla düĢünmek lazım. 

 
Adam sizin sektörden ticarete girecek, sıktınız dar. Girecek diye 

burnunuzdan soluyorsunuz. Adam ilme girecek ilim talibi olacak. Ama 
siz, bizim önümüzü kesecek diye burnunuzdan soluyorsunuz. Öyle 
yapmayın, yer geniĢ, Allah‟ta size yer ayırsın. Siz Allah‟ın kullarına yer 
ayırın ki Allah‟ta size yer ayırsın. 

 
 [Ek bilgi: Günlerden bir gün Allah‟ın Resûlü etrafını dolduran 
ashabıyla birlikte bir mecliste otururken Bedir‟e katılmıĢ yiğitlerden 
bazıları çıkagelmiĢlerdi. Onlar Rasulullah Efendimize ve sahâbe-i kirâma 
selâm verirler ve mecliste kendilerine de bir yer açılmasını beklerler. 



Ama ResulAllah‟ın etrafındaki sahâbe yerinden kıpırdamak istemez. 
Kimse onlar için bir yer açma eylemi içine girmez.  

Bu durumu gören Allah‟ın Resûlü öfkelenir. “Hemen sen kalk, sen 
de kalk” diyerek onlardan bir kısmını kaldırmaya yöneliyor. Bu tavır 
yerlerinden kaldırılan insanların ağırına gidiyor.  

Çevrede fırsat kollayan, her hareketi ResulAllah‟ın aleyhine 
kullanmak isteyen münâfıklar da bunu dedikodu konusu yapıyorlar. 
Peygamber bir taraftan adaletten, insana saygıdan, insana değer 
vermekten söz ediyor, ama bir taraftan da insanların kimilerini kimilerine 
tercih ediyor, kimilerini kaldırıp arkadaĢlarını onların yerine oturtuyor 
diyerek bunu alay konusu yapmaya baĢlıyorlar. Onların bu lakırdılarını 
iĢiten Rasulullah Efendimiz üzülüyor ve hemen arkasından iĢte bu emir 
geliyor.  

“Size meclisleri geniĢletin, meclislerde yer açın denildiği zaman 
hemen yer açıp geniĢletin. Gelen kardeĢlerinize yer açın ki onlar da 
otursunlar.”  

Yani gelen kiĢiye karĢı hemen ayağa kalkın, onu karĢılayın veya 
hemen kalkıp yerinizi ona verin değil. Ya ne? SıkıĢın, toparlanın ve yer 
açın deniliyor. Zira insanların en Ģereflisi Allah‟ın Resûlü bir meclise 
geldiği zaman insanlar onun için ayağa kalkmazlar ve ona yerlerini 
vermezlerdi. Çünkü Allah‟ın Resûlü böyle bir Ģeyden asla hoĢlanmazdı 
ve sahâbe-i kirâm efendilerimiz de bunu bildikleri için öyle yapmazlardı.  

Allah‟ın Resûlü insanların kendisine özel bir yer ayırmalarını 
istemezdi. Kendisine özel bir paha biçilmesini sevmezdi. Sıradan birisi 
olarak onların arasında bulunmayı severdi. Onun için meclislerde özel bir 
konumu, özel bir yeri, bir makamı yoktu.  

Hattâ taĢradan gelenlerden onu tanımayanlar, “peygamber 
hanginiz?” diye sorarlardı. Maalesef Ģu anda bizim meclislerimizde 
ekonomik gücü olanların, siyasal gücü olanların, hacı-hoca takımının 
özel yerleri vardır. Farklı muamele beklerler insanlardan. 
 Sahâbe-i kirâm efendilerimiz Allah‟ın Resûlü geldiği zaman ayağa 
kalkmazlardı, oturdukları yerden kalkıp yerlerini ona vermezler-di. 
Sadece peygamberimiz için yer açarlar ve o da gelir, açılan yere 
otururdu. Öyleyse Müslümanlar bir yerde otururlarken gelen 
Müslüman‟ın, ya da Müslümanların makamı, konumu ne olursa olsun 
kalkılmayacak ama ona yer açılacak ve açılan yere de o oturacak.  
 Bakın bir hadislerinde Rasulullah Efendimiz sevdiği, beğendiği bir 
Müslüman tipini anlatırken Ģöyle buyuruyor:  
 “Benim yanımda insanların en çok gıpta edileni, en çok 
gıptaya lâyık olanı namazdan payı olan, hâli hafif olan, yükü hafif 
olan ve insanlar arasında özel bir yeri olmayan, parmakla 
gösterilmeyen, sıradan biri olan, öne çıkmayı sevmeyen, kendisine 
özel bir baha biçilmesinden yana olmayan kimsedir.”  



 ĠĢte Resulullahın sevdiği, beğendiği insan bu. Rasulullah hâĢâ 
insanlara baĢka Ģey söyleyip kendisi baĢka Ģey yapan değildi. (Ali 
Küçük- Besâiru‟l Kur‟an)] 

 
ve izâ kıylenĢuzu fenĢuzu yine davranın denildiği zaman da 

derhal davranın, harekete geçin. Ġbn. Abbas bunu bir iĢin ucundan 
tutmak gerektiği zaman tutun. yerfe'ıllahulleziyne amenû minküm, 
velleziyne ûtül'ılme derecatin Allah içinizden mü‟minleri ve ilim 
sahiplerini kat be kat yükseltecek, derece verecektir onlara. Ġlim 
sahiplerini. vAllâhu Bima ta'melune Habiyr Allah yaptığınız her bir 
Ģeyden haberdardır. 

 
Ġlim sahiplerini üstün derecelerle yükseltecektir diyor rabbimiz. 

Aslında innema yahĢAllâhe min 'ıbadiHĠl 'ulema‟ (Fatır/28) bu Kur‟an 
ın alim tarifidir. Allah‟tan layıklıyla kulları içinde yalnızca alimler korkar, 
bilenler korkar. 

 
Yine;Ġ hel yestevilleziyne ya'lemune velleziyne lâ 

ya'lemun.(Zümer/9) ayetini biliyoruz. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 
mu? Neyi? Hiç Allah‟ın huzurunda gece yarıları göz yaĢları içinde 
secdelere kapanmanın değerini bilenle bilmeyen bir olur mu?. 
Peygamber Öyle buyurur. Alimin abid‟e fazileti dolunay ıĢığının diğer 
yıldızlara farkı gibidir. Hz. Ali öyle der. “Alim; Kur‟an ın önüne hiçbir Ģey 
koymayan kimsedir. ġafi öyle der. Allah‟ın velileri alimlerdir. Ben alim 
dıĢında veli olduğunu bilmiyorum. Ġlginçtir.  

 
Yine ibn. Abidin öyle der. Hanefi fakihlerinden, Cahilin Alim 

hakkında k, Ģahadetine itibar olunmaz.  Alimler peygamberlerin 
varisleridir. Peygamberler mal miras bırakmadılar, ilim ve hikmet miras 
bıraktılar. Alimler de bu ilim ve hikmeti Allah‟a karĢı sorumluluk Ģuur 
içinde eğer bu sorumlulukla omuzlarlar ve peygamberlerin varisi olmanın 
sorumluluğunu taĢıyabilirlerse hiç Ģüphesiz ki Allah onları derece derece 
yükseltecektir. Bu ayette ki müjde iĢte o alimler içindir. Rabbim o alimleri 
çok eylesin. 

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

 
 
 



 
 
 
 
 Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜCÂDELE SURESĠ (12-22)(173-A) 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları geçen dersimizde Mücadile/12. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. Son derste iĢlediğimiz ayetleri eğer hatırlayacak olursak 
Necva ile ilgiliydi. Yani her ne kadar fısıltı vurgusunu içinde taĢısa da 
aslında toplumum rehberi, lideri, önderi olan Hz. Peygamber le özel 
görüĢme talebini ifade eder Necva. Özel görüĢme talebi birileri tarafından 
istismar ediliyordu. Yani gerek konuĢulan konuların toplumdan gizli 
olmuĢ olmasıyla istismar ediliyor, gerekse özel görüĢme talep eden bu 
görüĢmeyi baĢkalarına bir ayrıcalık gibi takdim ediyor ve böyle istismar 
ediyordu. Bu istismar yollarını da geçen dersimizde saymaya 
çalıĢmıĢtım.  

 
ĠĢte necva ile ilgili ayetlerin ardından Allah Resulünden özel 

görüĢme koparmak için çabalayanların içine sızan münafıklar aslında 
gizledikleri gerçek yüzlerini bir de özel görüĢme talebiyle çifte katlıyorlar, 
tabir caizse münafıklıklarını çifte kavurmuĢ oluyorlar ve böylece 
baĢkalarına bir de caka satıyorlardı. ĠĢte münafıkları seçip ayırmak, Allah 
Resulünden özel görüĢme talep edenlerin içerisinden kalbi hastalıklı 
olanları ayırmak için bir necva sadakası getirdi vahiy. Bu geçici bir tedavi 
yöntemi, ayıklama yöntemiydi ve gerçekten de sonuç alındı ve kısa 
sürede münafıklar ayıklanıverdi. Çünkü münafığın en bariz vasfı para 
vermeyim de, benden bir Ģey çıkmasın da ne olursa olsun mantığıydı, 
iĢte burada onu görüyoruz, Bismillah diyoruz. 

 
 
(BismillahirRahmanirRahıym) 
 
 
12-) Ya eyyühelleziyne amenû izâ naceytümurRasûle 

fekaddimu beyne yedey necvaküm sadekaten, zâlike hayrun leküm 
ve ather* fein lem tecidu feinnAllâhe Ğafûrun Rahıym; 
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Ey iman edenler! Rasûl ile özel (baĢbaĢa) konuĢtuğunuzda bu özel 
görüĢmenizden önce bir sadaka verin! Bu sizin için daha hayırlı ve daha 
temizdir... Eğer (imkân) bulamazsanız, muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, 
Rahıym'dir. (A. Hulusi) 

 
12 - Ey o bütün iman edenler! Peygambere gizli maruzatta 

bulunmak istediğiniz zaman fısıltınızdan önce bir sadaka takdim ediniz, 
bu sizin için hem bir hayır hem daha ziyade bir temizliktir, fakat gücünüz 
yetmezse Ģüphe yok ki Allah gafurdur rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler izâ 

naceytümurRasûle Allah Resulünden özel görüĢme talep ettiğiniz 
zaman fekaddimu beyne yedey necvaküm sadekaten özel görüĢme 
talebinizin gerçekleĢmesinden önce bir sadaka takdim edin, bir sadaka 
verin. zâlike hayrun leküm ve ather bu sizin için daha hayırlı ve daha 
temizdir. 

 
Ġbn. Abbas lüzumlu lüzumsuz özel görüĢme talebiyle fısıldaĢan 

insanlar için indiğini söyler bu ayetin. Ki bizce de bu rivayet bu ayetin 
maksadına uygun, maksadını ele veren bir rivayet. Ben buna mesai 
çalma cezası diyorum. Mesai hırsızlama cezası.  

 
Toplumun lideri olan alimler vakti çok değerli insanlardır. Allah 

resulünün ilim mirasını omuzlarında taĢıyan, davet mirasını omuzlarında 
taĢıyan veya Allah resulünün yönetim mirasını omuzlarında taĢıyan her 
kim olursa olsun vakti değerli olan insanların vaktini çalmanın bir cezası 
olmalı. Öyle önüne gelen o değerli vakitleri çalamamalı. Onun için de ben 
necva sadakasına mesai çalma cezası olarak bakıyorum ve bu da o. 

 
Kefaret yoluyla terbiye ediyor vahiy bu noktada ve necva sadakası 

diye bilinen özel görüĢme sadakasını da, madem özel görüĢme 
yapacaksınız Allah rızası için bir sadaka verin bakayım. Yani bir tür 
madem Allah yoluna varlığını adamıĢ birinin hayatından, zamanından 
alacaksınız özel olarak, Ģahsınız için o zamandan bir miktar alacaksınız, 
o zamanın bedelini de Allah yoluna ödeyin bakalım. Hiç olmazsa 
yoksullar sevinsin dercesine. 

 
fein lem tecidu feinnAllâhe Ğafûrun Rahıym ama eğer 

bulamadınızsa, yani sadaka dahi verecek bir Ģeyiniz yoksa o zaman 
Allah çok bağıĢlayan ve merhameti sonsuz olandır. Ayetin son cümlesi 
bu ayetin hükmünün bir sonraki ile kaldırıldığı görüĢünü boĢa 
çıkarmaktadır ki nesh teorisine göre bu ayet hükmü nesh edilmiĢ 



ayetlerdendir. Ama ayetin son cümlesi bu ayetin nesh teorisi içerisinde 
yer almadığını gösteriyor bizce. 

 
 
13-) EeĢfaktüm en tukaddimu beyne yedey necvaküm sadekat* 

feiz lem tef'alu ve tabAllâhu 'aleyküm feekıymusSalâte ve 
atuzZekâte ve etıy'ullahe ve RasûleHU, vAllâhu Habiyrun Bima 
ta'melun; 

 
(Rasûlullâh ile) özel görüĢme öncesi sadakalar vermekten 

korktunuz... Bu uygulamayı (cimrilikten dolayı) yapmadınız -(ama) Allâh 
sizin tövbenizi kabul etti- (artık) salâtı ikame edin, zekâtı verin; Allâh'a ve 
Rasûlüne itaat edin! Allâh yaptıklarınızı Habiyr'dir. (A. Hulusi) 

 
13 - Ya! Fısıltınızdan önce sadakalar takdim etmekten korktunuz 

mu? Mâdemki yapmadınız Allah da size tevbe lütfetti artık namaza 
devam edin ve zekâtı verin ve Allah ve Resulüne itaat edin ki Allah 
habîrdir her ne yaparsanız. (Elmalı) 

 
 
EeĢfaktüm en tukaddimu beyne yedey necvaküm sadekat özel 

görüĢme öncesi sadaka takdim etmekten dolayı sizde EeĢfaktüm‟ü 
Ģafak vakti diye çevirebilirim siz de Ģafak attı öyle mi. Yani içiniz ürperdi, 
korktunuz, telaĢa düĢtünüz öylemi? Her özel görüĢme öncesinde sadaka 
ödeyeceksek vay baĢımıza gelene dediniz öyle mi? Oysa ki siz Allah 
resulünün o değerli zamanını, kendi kiĢisel görüĢmeniz için alırken hiç 
içiniz ürpermiyordu, zımni vurgu bu aslında. Neden Allah resulünün hiçbir 
bedelle ödenmeyecek zamanını kiĢisel görüĢme talebiyle alırken 
ürpermiyor da, para vermeye, hem de yoksula sadaka vermeye gelince 
ürperiyor dercesine, vurgularcasına. Bu uygulama münafıkları deĢifre 
amacını taĢıyordu bizce. Kısa zamanda sonuç alındığı için de artık 
kaldırıldı. Çünkü sonuç alındı. 

 
feiz lem tef'alu ve tabAllâhu 'aleykümanlaĢıldı ki bunu 

yapamayacaksınız, güç yetiremeyeceksiniz sürdüremeyeceksiniz, 
Allah‟ta sizin piĢmanlığınızı kabul etti. Tevbe, piĢmanlık, dönüĢ. Yani siz 
bu yanlıĢ iĢten döndünüz, Allah‟ta bunu kabul etti. Zımnen mesaj Ģu; 
sizin paranız nasıl kıymetliyse, nebinin zamanı da öyle kıymetli. Veya siz 
küçük bir maddi sorumlulukta bu kadar zorlanıyorsunuz, ya manevi 
sorumluluğu sırtlayan nebinin be kadar zorlandığını niçin hesap 
etmiyorsunuz. Ben böyle anlıyorum en azından. Bu tüm zamanlar için 
Allah Resulünün bıraktığı risalet, ilim, davet mirasını üstlenen her rehber 
için de geçerli olsa gerekir. 



 
feekıymusSalâte ve atuzZekâte ve etıy'ullahe ve RasûleHU, 

vAllâhu Habiyrun Bima ta'melun o halde artık namazı doğrultun, salâtı 
doğrultun, isteği ve desteği doğrultun, duayı doğrultun. Yani namazı 
amacına uygun eda edin. Zekatı verin. Açılımı; arınmak için ödenmesi 
gereken bedeli ödeyin ve Allah ve O‟nun elçisine itaat edin. Allah iyi bilin 
ki, unutmayın ki Allah yaptığınız her Ģeyi en ince ayrıntısına kadar 
bilmektedir. 

 
 
14-) Elem tera ilelleziyne tevellev kavmen ğadıbAllâhu 'aleyhim 

ma hüm minküm ve lâ minhüm ve yahlifune 'alelkezibi ve hüm 
ya'lemun; 

 
Allâh'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinen Ģu 

kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendirler ne de onlardandırlar; bunu 
bildikleri hâlde yalan üzerine yemin ederler. (A. Hulusi) 

 
14 - Bakmaz mısın Ģunlara ki Allahın gadab etmiĢ olduğu bir 

kavme yardaklık etmektedirler, onlar ne sizdendirler ne onlardan ve bilip 
dururken yalan yere yemin ederler. (Elmalı) 

 
 
Elem tera ilelleziyne tevellev kavmen ğadıbAllâhu 'aleyhim 

baksana Ģu kavme, tevellev; velayet iliĢkisi kuran, Allah‟ın gazap ettiği, 
Allah‟ın gazabına uğramıĢ bir toplumla velayet iliĢkisi kurup candan dost 
olan Ģu kimselere baksana. Candan dost olan, tevellev, velayet iliĢkisi 
kuran. Oysa ki velayet iliĢkisi kimle kurulur? Bir mü‟min velayet iliĢkisini 
ancak bir mü‟minle kurar. Çünkü Kur‟an, mü‟min, mü‟minin velisi 
olduğunu ilan eder.  

 
Lâ yettehızil mu'minunel kafiriyne evliyâe min dunil mu'miniyn. 

(A. Ġmran/28) ayet Ģimdi hatırıma geldi, mü‟minleri bırakıp ta kafirleri can 
dost edinmesin. Onlarla velayet iliĢkisine girmesin, yürekten bir iliĢki 
kurmasın. ĠliĢki kursun, fakat bu yürekten, çünkü velayet iliĢkisi yürekten, 
amaca mebni, onlarla kader birliğine giren bir iliĢki demektir. Ki A. 
Ġmran/28 idi bu okuduğum. 

 
Yine; Ya eyyühelleziyne amenû lâ tettehızül kafiriyne evliyâe 

min dunil mu'miniyn. (Nisa/144) evet, kafirleri, mü‟minleri bırakıp ta 
veliler edinmeyin, can dost edinmeyin. Tüm ayetler buna delalet eder. 

 



ma hüm minküm ve lâ minhüm onlar ne sizdendir ne de 
onlardandır. Yani onlar dediği kimler? Münafıklar. Ne mü‟minlerden 
yanadır, ne Yahudilerden yanadır, yani ikisine de yar olmaz aslında. 
Çünkü münafığın maskesi vardır, münafığın 2 yüzü değil 200 yüzü 
vardır. Birini indirir birini çıkarır. Biri maskeli davranıyorsa kaç maskeyle 
gezdiğini asla bilemezsiniz. Yüzünü gizledikten sonra onun maskesi mi 
tükenir. ĠĢte bu çerçeve de düĢündüğümüzde ayeti kerime daha bir iyi 
anlaĢılıyor. 

 
ve yahlifune 'alelkezibi ve hüm ya'lemun onlar bile bile yalan 

üzerine yemin ediyorlar. Bile bile yalan yere yemin ediyorlar. Soysuz ve 
sinsi düĢmana delalet eder bu ayet. Münafıklar veya kitap ehlinin 
münafıkları kastediliyor olsa gerektir, ikisi de mümkin. 

 
 
15-) E'addAllâhu lehüm azâben Ģediyda* innehüm sâe ma kânu 

ya'melun; 
 
Allâh, onlar için Ģiddetli bir azap hazırlamıĢtır... Yapmakta oldukları 

gerçekten ne kötüdür! (A. Hulusi) 
 
15 - Allah onlar için Ģiddetli bir azâb hazırladı, hakikat onlar ne fena 

iĢler yapıyorlar. (Elmalı) 
 
 
E'addAllâhu lehüm azâben Ģediyda Allah onlar için Ģiddetli bir 

azab hazırlamıĢtır. Yani sizin asla tahayyül edemeyeceğiniz, Ģiddetini 
ölçemeyeceğiniz, Ģediyden, bir azab. innehüm sâe ma kânu ya'melun 
onlar ne kötü eylem üretiyorlar, ne kötü iĢler yapıyorlar, ne berbat bir 
eylem ortaya koyuyorlar. 

 
 
16-) Ġttehazû eymanehüm cünneten fesaddu 'an sebiylillâhi 

felehüm azâbun mühiyn; 
 
Yeminlerini kalkan edindiler de Allâh yolundan alıkoydular. Onlar 

için aĢağılayıcı bir azap vardır. (A. Hulusi) 
 
16 - Yeminlerini bir siper edindiler de Allah yolundan menettiler 

onun için onlara hakaretli bir azâb var. (Elmalı) 
 
 



Ġttehazû eymanehüm cünneten iĢte o kötü eylemlerinden biri de 
bu. Onlar yeminlerini inkarlarına örtü, inkarlarına kalkan, inkarlarına 
perde yapıyorlar. Allah adına yemin ediyorlar, bunu da küfürlerine kalkan 
yapıyorlar. fesaddu 'an sebiylillâh ve üstelik Allah‟ın yolundan hem 
sapıyorlar, hem de saptırıyorlar. Saddu „an; iki manayı da verir. Hem 
müteaddi, geçiĢli hem de geçiĢsiz manası vardır. felehüm azâbun 
mühiyn iĢte alçaltıcı azab onları beklemektedir. 

 
[Ek bilgi; “Yeminlerini kalkan yaparlar. Yeminlerini kendi nifaklarına, 

kendi yanlıĢlıklarına siper yapıyorlardı. Bu tür yeminlerin arkasına 
saklanarak insanları Allah yolundan saptırma imkânı buluyorlardı. Ġslâm 
konusunda fazla bilgisi olmayan insanlara karĢı Müslüman gibi 
görünerek Ġslâm‟la alâkalı yanlıĢ beyanlarda, yanlıĢ tavırlarda bulunarak 
onları Allah yolundan saptırıyorlardı.  

Bugün de görüyoruz iĢte vallahi biz de Müslüman‟ız, billahi biz de 
inanıyoruz diyerek söyledikleri, yaptıkları dinmiĢ, dindenmiĢ, Müslüman 
öyle olurmuĢ gibi insanları saptıran pek çoklarını görüyoruz. Yaptıkları 
yeminlerle, kendi yeminlerini kalkan yaparak, kendi yeminlerini kalkan 
kabul ederek yeminlerinin arkasına saklanıyorlar da insanları, 
çevresindekileri, tanıdık, eĢ dost, hısım, akrabalarını veya talebelerini, 
arkadaĢlarını, kadınlarını, çocuklarını Allah yolundan saptırıyorlar, Allah 
yolundan alıkoyuyorlar.  

“Biz de Müslüman‟ız! Biz de Allah‟ın dinini biliriz! Biz de âyet ve 
hadise muttaliiyiz! Biz de bu iĢin tahsilini yapmıĢız! Tamam biz de 
Müslüman‟ız! Biz de inanıyoruz, ama bu kadarı da olmaz yani! Biz de 
Müslüman‟ız, ama bu kadarına da gerek yoktur!” diyorlar. “Düğünde bu 
kadar olmalı, evde bu olmalı” diyorlar. “EĢya böyle olmalı, kızın kıyafeti 
böyle olmalı, bu devirde insanın mesleği, meĢrebi, siyasî görüĢü veya 
ekonomi anlayıĢı böyle olmalı. Bu devirde insanın sofrası, evi, mutfağı, 
kazanması, harcaması böyle olmalı” diyorlar ve insanları Allah yolundan 
saptırmaya çalıĢıyorlar.  

Allah korusun günümüzde kalben inanmadıkları halde dilleriyle ve 
tavırlarıyla Müslümanlık gösterisinde bulunan pek çok münâfık bugün 
yığınları arkalarından sürüklemektedirler. Ġslâm konusunda bozuk düzen 
düĢünceler, yanlıĢ kanaatler uyandırarak Allah kullarını Allah yolundan 
saptırmaktadırlar.” (Besâiru‟l Kur‟an – Ali Küçük)] 

 
 
17-) Len tuğniye 'anhüm emvaluhüm ve lâ evladuhüm 

minAllâhi Ģey'a* ülaike ashabunnar* hüm fiyha halidun; 
 



Onların ne zenginlikleri ne de evlatları Allâh'tan gelecek Ģeyden 
kurtarmayacaktır! Onlar ateĢ ehlidir! Onlar onda sonsuza dek kalırlar. (A. 
Hulusi) 

 
17 - Ġhtimali yok onları ne malları ne evlatları hiç bir suretle Allah 

dan kurtaramaz, onlar ashabı nardır, hep onun içinde kalacaklardır. 
(Elmalı) 

 
 
Len tuğniye 'anhüm emvaluhüm ve lâ evladuhüm minAllâhi 

Ģey'a asla ne malları, ne de çocukları Allah‟tan gelen bir belayı 
engellemeyecektir. Allah‟tan onlara gelebilecek hiçbir belayı malları ve 
çocukları asla engelleyemeyecektir. ülaike ashabunnar* hüm fiyha 
halidun iĢte onlar içinde kalıcı olmak üzere, ebedi kalmak üzere 
cehennem ehlidirler. 

 
 
18-) Yevme yeb'asühümullâhu cemiy'an feyahlifune lehu kema 

yahlifune leküm ve yahsebune ennehüm 'alâ Ģey'* elâ innehüm 
hümülkâzibun; 

 
Gün gelir, Allâh onların hepsini bâ's eder de; size yemin ettikleri 

gibi O'na da yemin ederler ve sanırlar ki doğru düĢündüler! Dikkat edin, 
onlar yalancıların ta kendileridir! (A. Hulusi) 

 
18 - O gün ki Allah onları toplayarak ba's edecek de size yemin 

ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve sanacaklar ki bir Ģey yapıyorlar, 
ĠĢte onlar hep o yalancılardır. (Elmalı) 

 
 
Yevme yeb'asühümullâhu cemiy'a Allah‟ın onların tümünü diriltip 

bir araya getireceği feyahlifune lehu kema yahlifune leküm gün, 
Allah‟ın onların tümünü diriltip te bir araya getireceği gün onlar tıpkı size 
yemin ettikleri gibi Allah‟a da yemin edecekler. Yani, aslında burada farklı 
bir Ģey söyleniyor ama, Ģu ayeti bitireyim öyle söyleyeyim onu; ve 
yahsebune ennehüm 'alâ Ģey' ve böylece bir destek umacaklar. Yani 
„alâ Ģey‟in; ayaklarını koyacak bir destek, bir tür menfaat umacaklar 
bundan bir çıkar elde etmeyi umacaklar. elâ innehüm hümülkâzibun 
bakın, dikkat edin, iĢte onlar var ya; Onlar sahtekârların ta kendileridirler. 
Yani, yalanı ahlak edinmiĢ, yalanı hayat tarzı edinmiĢ olanlardır onlar. 

 
DehĢet bir Ģey söyleniyor aziz Kur‟an dostları. Yani insanın Allah‟a 

yalan söylemesi nasıl bir Ģey? Ġnsan insana yalan söyler, bakınız burada 



o söyleniyor. feyahlifune lehu kema yahlifune leküm size yalan yemin 
ettikleri gibi Allah‟a da yalan yemin edecekler. Ġnsan Allah‟a nasıl yalan 
yere yemin eder? Allah tasavvuru bozuk olunca, yani görmeyen, 
bilmeyen, Habiyr olmayan, Basiyr olmayan, „Aliym olmayan bir Allah 
tasavvuru varsa ancak Allah‟a yalan yere yemin eder değil mi? ĠĢte 
bunların aslında Allah tasavvuru bozuk. Biz AyetelKürsi‟yi onun için 
okumaz mıyız; 

 
ve lâ yeûduhu hıfzuhümâ (Bakara/255) Evet ondan bir önceki 

cümle. Neydi o; lâ te'huzuHÛ sinetün vela nevmAllahne uyur ne de 
unutur. Öyle, yani eğer Allah‟ı uyuturum zannediyorsa insan, münafık. 
Münafıktır Allah‟ı unuturum zanneden. Aldanır. Ayetel kürsinin bize 
verdiği ders budur iĢte. Onun için namazlardan sonra hep okuruz. 

 
 
19-) Ġstahveze 'aleyhimüĢĢeytanu feensahüm zikrAllâh* ülaike 

hızbuĢĢeytan* elâ inne hızbeĢĢeytani hümülhasirun; 
 
ġeytan (yalnızca beden olma fikri) onlara yerleĢti de, onlara Allâh'ın 

zikrini (hatırlatılan hakikatlerini, bedeni terk edip Allâh Esmâ'sıyla var 
olmuĢ yapılarıyla {Ģuur} sonsuza dek yaĢayacaklarını) unutturdu! ĠĢte 
onlar HizbüĢ ġeytan'dır (Ģeytanî fikir yandaĢları - kendini yalnızca beden 
sananlar)... Dikkat edin, muhakkak ki HizbüĢ ġeytan (kendini yalnızca 
beden sananlar) hüsrana uğrayanların ta kendileridir! (A. Hulusi) 

 
19 - ġeytan üzerlerine istîlâ etmiĢtir de kendilerine Allah 

düĢüncesini unutturmuĢtur, onlar Ģeytan hizbi, (Ģeytan taraftarı) dırlar, 
uyanık ol ki Ģeytanın hizbi hep hüsrana düĢenlerdir. (Elmalı) 

 
 
Ġstahveze 'aleyhimüĢĢeytanu feensahüm zikrAllâh Ģeytan 

onlara egemen olmuĢ, onlara galip gelmiĢ, onlara otorite olmuĢ ve 
sonunda onlara Allah‟ı unutturmuĢtur. ġeytanın onlara Allah‟ı 
unutturması iki Ģekilde olur.  

 
1 – Gerçekten Allah‟ı unutturmuĢtur, artık Allah yokmuĢ gibi 

düĢünmeye, yokmuĢ gibi konuĢmaya, yokmuĢ gibi yapmaya baĢlarlar. 
 
2 – Allah‟ı gerçekten unutmamıĢlardır ama, Allah‟ın gördüğünü, her 

Ģeyi gören, her Ģeyi bilen, her Ģeyden haberdar olan bir Allah olduğunu 
göz ardı etmiĢlerdir.  

 



Ve men ya'Ģü an zikrir Rahmâni nukayyıd lehu Ģeytanen 
fehuve lehu kariyn. (Zuhruf/36) bu ayet geldi aklıma 
Kim rahmanın vahyine karĢı tavuk karası bir gözle ya‟Ģu o manaya gelir. 
Yamuk bir bakıĢla bakarsa, Allah ona Ģeytani bir bakıĢ musallat eder. 
Allah ona Ģeytani bir öteki kiĢilik musallat eder, o onun uydusu haline 
gelir.fehuve lehu kariyn artık o merkez olur, kendisi de uydu, Ģeytanın 
uydusu gibi onun etrafında onun yörüngesinde dönmeye baĢlar. Bu 
dehĢet bir Ģey. 
 

ülaike hızbuĢĢeytan* elâ inne hızbeĢĢeytani hümülhasirun iĢte 
onlar Ģeytanın taraftarıdırlar. ġeytan tarafındadırlar ve dikkat edin Ģeytan 
taraftarları var ya iĢte onlar kaybedecek olanlardır. Kaybedecek taraf 
onun taraftarıdır sonunda. Neden? Allah‟a karĢı savaĢıp ta kazanan 
olmamıĢtır da ondan. 

 
 
20-) Ġnnelleziyne yuhaddunAllâhe ve RasûleHU ülaike 

fiyl'ezelliyn; 
 
Muhakkak ki Allâh ve Rasûlü ile zıtlaĢanlar, iĢte onlar en zeliller 

içindedirler! (A. Hulusi) 
 
20 - Allah ve Resulüne hudut yarıĢına kalkanlar herhalde onlar en 

alçaklar içindedirler. (Elmalı) 
 
 
Ġnnelleziyne yuhaddunAllâhe ve RasûleH hiç Ģüpheniz olmasın 

ki Allah‟a ve elçisine karĢı meydan okuyan kimseler var ya ülaike 
fiyl'ezelliyn iĢte onlar en alçaklar arasında bulunacaklar. En adi olanlar 
arasında bulunacaklar. Allah‟a ve Resulüne meydan okuyanlar.  

 
Bir insanın yapabileceği en ahmakça Ģey. Allah‟a meydan okumak. 

DüĢünebiliyor musunuz. Serçenin aslana meydan okumasıyla falan 
kıyaslayamayız. Her Ģeyini Allah‟a borçlu, hatta meydan okuduğu dilini 
bile Allah‟a borçlu, fakat Allah‟a meydan okuyacak..! Allah bizi ve sizi 
korusun. 

 
 
21-) KetebAllâhu leağlibenne ENE ve RusulĠY* innAllâhe 

Kaviyyun 'Aziyz; 
 
Allâh yazmıĢtır ki: "Kesinlikle galibim Ben ve Rasûllerim (olarak)!" 

Muhakkak ki Allâh Kaviyy'dir, Aziyz'dir. (A. Hulusi) 



 
21 - Allah yazdı: Celâlim hakkı için herhalde ben yenerim ben ve 

Resullerim, Ģüphe yok ki Allah kavîdir azîzdir. (Elmalı) 
 
 
KetebAllâhu leağlibenne ENE ve RusulĠY Allah Ģöyle yazdı, 

Ģöyle diledi, Ģöyle takdir etti; Elbet ben galip geleceğim. Ben ve elçilerim. 
ENE ve RusuliY. Ben ve elçilerim kesinlikle galip geleceğiz. innAllâhe 
Kaviyyun 'Aziyz Ģundan hiç kuĢkun olmasın ey insanoğlu Allah son 
derece güçlüdür, yüceler yücesidir. 

 
 
22-) Lâ tecidu kavmen yu'minune Billâhi velyevmil'ahıri 

yüvaddune men haddAllâhe ve RasûleHU ve lev kânu abâehüm ev 
ebnâehüm ev ıhvanehüm ev 'aĢiyretehüm* ülaike ketebe fiy 
kulubihimül'iymane ve eyyedehüm Biruhın minHU, ve yudhıluhüm 
cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha* radıyAllâhu 
'anhüm ve radu 'anHU, ülâike hızbullah* elâ inne hızbAllâhi 
hümülmüflihun; 

 
Esmâ'sıyla hakikatleri olan Allâh'a ve sonsuz yaĢam sürecine iman 

eden bir topluluğu, Allâh ve Rasûlü ile zıtlaĢanlarla seviĢir bulamazsın! 
Bunlar, onların babaları, yahut oğulları, yahut kardeĢleri veya aĢiretleri 
olsalar bile! ĠĢte bunlar kalplerinin içine imanı yazdığı (Ģuurlarında imanı 
yaĢattığı) ve tarafından ruhu olarak teyit ettikleridir! Onları, içinde ebedî 
kalıcılar olmak üzere, altlarından nehirler akan cennetlere dâhil eder. 
Allâh onlardan razı olmuĢ, onlar da Allâh'tan razı olmuĢ hâlde... ĠĢte 
bunlar Hizbullah'tır (Allâh taraftarları)... Dikkat edin, muhakkak ki 
Hizbullah kurtuluĢa erenlerin ta kendileridir! (A. Hulusi) 

 
22 - Allaha ve Âhiret gününe iman eder hiç bir kavmi Allah ve 

Resulüne hudut yarıĢına kalkıĢan kimselerle seviĢir bulamazsın, babaları 
veya oğulları veya kardeĢleri veya hısımları, hemĢerileri olsalar bile, iĢte 
Allah öyle kimseleri sevmeyen bir kavmin kalplerine imanı yazmıĢ ve 
kendilerini tarafından bir ruh ile te'yid buyurmuĢtur ve onları altından 
ırmaklar akar Cennetlere koyacak, içlerinde ebediyen kalacaklardır, öyle 
ki Allah onlardan hoĢnut, onlar Allah dan hoĢnut, iĢte onlar Allah hizbidir, 
uyanık ol ki Allahın hizbi muhakkak hep felâha irenlerdir. (Elmalı) 

 
 
Lâ tecidu kavmen yu'minune Billâhi velyevmil'ahıri yüvaddune 

men haddAllâhe ve RasûleH Allah‟a ve ahirete iman eden bir topluluğu, 
Allah ve elçisine meydan okuyan kimselerle candan, yürekten bir iliĢki 



halinde bulamazsın. Böyle gönülden, yürekten bir kader birliği iliĢkisi 
içinde bulamazsın. Kimi? Allah‟a ve Resulüne meydan okuyan birileriyle, 
Allah‟a ve Resulüne iman edenleri. Burada aslında mü‟minin kiminle 
hangi düzeyde ve düzlemde iliĢkiye gireceği ifade buyruluyor. 

 
Yüvaddune vüdden; bu kelime iĢte meramımızı anlatıyor.iĢleĢli bir 

fiil, karĢılıklı iliĢki. ĠliĢki zaten iĢleĢli. KarĢılıklı sevgi. Hüdden farklı olarak 
beni sevsin veya beni sevdi diye iliĢki kurmak biriyle. Çünkü vüdd 
karĢıdakinden sevgi bekleyerek ona sevgi sunmaktır. KarĢılık olarak 
sevgi istenen bir sevgidir. DüĢünün, Allah‟a meydan okuyan birini 
seveceksiniz, onunla sevgi üzerine kurulu bir iliĢki kuracaksınız ve üstelik 
onun da sizi sevmesini isteyeceksiniz. Allah‟a meydan okuya okuya nasıl 
olacak bu iĢ? Ve siz iman etmiĢ olacaksınız, o sadece iman etmemiĢ 
olmakla kalmayacak, aynı zamanda Allah‟a da meydan okuyacak. Nasıl 
olacak bu iliĢki ey Kur‟an dostu, bir düĢünsene.  

 
Allah‟a meydan okuyanla muhabbet iliĢkisine girmek aslında bir tür 

Allah‟a meydan okuyana arka çıkmak değil mi? Hem Allah‟ı sevip hem 
de Allah‟a meydan okuyanı sevmek mümkin mi. çatal kazık yere geçer 
mi, ikiden biri kırılır. Onun için;  

 
Ma ce'alAllâhu li racülin min kalbeyni fiy cevfih. (Ahzab/4) bir 

yiğidin, bir adamın göğsünde Allah iki kalp yaratmamıĢtır diyor. Yani 
birini karaya birini aka. Birini küfre birini imana, birini aydınlığa birini 
karanlığa verebilsin. 

 
Bu ayet iyi iliĢki kurmayı yasaklamaz. Bunu değerli dostlar bir sonra 

ki HaĢr suresinden hemen sonra gelecek olan Mümtahine suresinde 
göreceğiz. 1 ve 8. ayetlere baktık mı rabbimizin insanlarla normal, insani 
düzlemde iliĢki kurmamızı, kafirlerle olsun müĢriklerle olsun iliĢki 
kurmamızı yasaklamadığını görürüz. Ama kader birliğini yasaklar. Allah‟a 
ve Resulüne, ahiret gününe iman eden bir insanın onlarla hiçbir kader 
birliği iliĢkisi kuramayacağını vurgular. 

 
 
ve lev kânu abâehüm ev ebnâehüm ev ıhvanehüm ev 

'aĢiyretehüm isterse onlar babaları olsun, babası, babasının babası, 
onun babası. Ya da kayın babası, ya da ev ebnâehüm çocukları olsun. 
Çocuğu, torunu, onun çocuğu. Veya damadı, gelini. Ya da ev ıhvanehüm 
kardeĢleri olsun. Ya da „aĢiyretehüm onların kavmi, kabilesi veya oymağı 
her neyse, taraftarları olsun. Onlarla Allah, Resulü ve Ahirete iman eden 
biri, eğer onlar Allah‟a ve Resulüne meydan okuyorlarsa asla iliĢki 
kuramaz.  



 
Hangi iliĢkiyi kuramaz? Kader birliği iliĢkisini Candan yürekten bir 

iliĢki. Çünkü bu iliĢkinin kökü iman olmalıdır. Ġman düzleminde bir iliĢkiyi, 
Allah‟a meydan okuyan biriyle nasıl kurabilirsiniz. 

 
ülaike ketebe fiy kulubihimül'iymane ve eyyedehüm Biruhın 

minH iĢte Allah‟ın kalplerine iman nakĢettiği ve katından manevi bir güç 
ile desteklediği kimseler bunlardır. Babaları, kardeĢleri, çocukları aĢireti 
akrabası bile olsa Allah‟a düĢman olan, Allah‟a hasım olan, Allah‟a ve 
resulüne meydan okuyan birileriyle candan yürekten iliĢkiye girmeyenler 
iĢte Allah‟ın kalplerine imanı nakĢettiği ve katından manevi bir destekle 
desteklediği kimselerdir. 

 
[Ek bilgi; Bu öyle bir vakıadır ki, tüm Araplar Bedir ve Uhud 

savaĢlarında bunu açıkça müĢahede etmiĢlerdir. Mekke'den Medine'ye 
hicret eden sahabe, Allah rızası için kendi akraba ve kabilelerine karĢı 
savaĢmaktan asla çekinmemiĢlerdir.  

Ebu Ubeyde (r.a) babası Abdullah b. Cerrah'ı, Mus'ab b. Umeyr 
(r.a) kendi kardeĢi Ubeyd b. Umeyr'i ve Hz. Ömer (r.a) kendi dayısı As 
bin HiĢam bin Muğiyre'yi öldürmüĢtür. Hz. Ebubekir (r.a) , oğlu 
Abdurrahman ile çarpıĢmaya hazırlanırken, Hz. Ali (r.a) , Hz. Hamza (r.a) 
ve Hz. Ubeyde bin Haris (r.a) en yakın akrabaları Utbe, ġeybe ve Velid 
bin Utbe'yi öldürmüĢlerdir.  

Hz. Ömer (r.a) Bedir esirleri hakkında, Hz. Peygamber'e (s.a) 
"Bunların hepsini öldürelim, üstelik herkes kendi akrabasını bizzat 
öldürsün" demiĢtir. Aynı savaĢta Musab bin Umeyr'in (r.a) öz kardeĢi Ebu 
Aziz bin Umeyr esir düĢer. Ensardan bir sahebinin onu bağladığını 
gördüğünde Musab bin Umeyr, onu bağlayan sahebeye, "Onu sıkıca 
bağla, çünkü annesi çok zengindir. Bu yüzden sana oldukça fazla 
miktarda fidye verir" der.  

Bunun üzerine kardeĢi Ebu Aziz, "KardeĢim olmana rağmen nasıl 
böyle konuĢursun" diye söylenir. Musab ise, "ġimdi sen benim kardeĢim 
değilsin. Benim kardeĢim, seni Ģu anda bağlayan kimsedir" diye cevap 
verir. Yine Bedir SavaĢı'nda, Hz. Peygamber'in (s.a) damadı, Ebu-l As 
esir düĢer ve hiç kimse kendisine özel bir muamele yapmayarak, diğer 
esirlere nasıl davranıyorlarsa aynı Ģekilde davranırlar. 
 

ĠĢte böylece Ġhlâslı müminlerin nasıl davrandıkları ve Allah'ın dinine 
nasıl bağlı oldukları gerçek bir Ģekilde sergilenmiĢtir. Ebu‟l Alâ Mevdudi – 
Tefhimu‟l Kur‟an)] 

 



Burada ki Biruhın; ruh bir türün kemaline kendisi sayesinde ulaĢtığı 
Ģeye denir. Ruh, Kur‟an ın neresinde geçerse geçsin bir türün kemaline 
kendisi sayesinde ulaĢtığı Ģey. Burada ruh vahiydir dostlar. 

 
ve yudhıluhüm cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne 

fiyha ve onları tabanından ırmakların çağladığı cennetlere kalıcı olarak 
sokacaktır, girdirecektir. radıyAllâhu 'anhüm ve radu 'anH Allah 
onlardan razı, onlar da Allah‟tan razıdırlar. Dikkat buyurun lütfen. Allah 
razı olsun diyen mü‟min, önce sor; sen Allah‟tan razı mısın. Bak aynaya 
ve de ki; “Ey nefsim sen Allah‟tan razı mısın? Sen Allah‟ın sana verdiği 
hükümlerden razı mısın? Sen Allah‟ın senin için indirdiği vahiyden razı 
mısın? Sen Allah‟ın senin için çizdiği sınırlardan razı mısın? Sen Allah‟ın 
seni koyduğu yerden razı mısın? Sen Allah‟ın senin için yazdığı 
senaryodan razı mısın? Önce bunu sor. ĠĢte rıza karĢılıklı bir iliĢki imiĢ. 
Eğer Allah razı olsun diyorsan, sen de Allah‟tan razı olmalısın. Hayat 
cesedine vahiy ruhu üflendi mi sonuç bu olur. Sonuç karĢılıklı rızadır.  

 
ülâike hızbullah* elâ inne hızbAllâhi hümülmüflihun iĢte onlar 

Allah taraftarlarıdır ve dikkat edin Allah taraftarları var ya iĢte kurtulacak 
olanlar onlardır. Yani Allah‟tan yana olmak ebedi kurtuluĢun anahtarını 
elinde bulundurmaktır. Sen Allah‟tan yana olursan Allah‟ta senden yana 
olur. Sen Allah‟ın olursan, Allah‟ta senin olur. Sen Allah‟ı ajandanın en 
üstünde bulundurursan Allah‟ın ajandasında da sem bulunursun. 

 
Sadakallahulaziym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ġslamoğlu Tef. Ders. HAġR SURESĠ (01-24)(173-B) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları, Ģimdi Kur‟an ın 114 burcundan yepyeni bir 

burca daha giriyoruz. Buy burcun adı HaĢr suresi. HaĢr suresi gerçekten 
de Kur‟an ın çok özel surelerinden biri. Adını 2. ayetinden alıyor. 
Toplanma anlamına geliyor. Burada ki vurgusu;Ġ kalkıĢma ayaklanma. 
Ġbn. Abbas sureyi Ben-i Nadîr suresi olarak anar. 

 
Surenin zamanı; Sure Medine de inmiĢ Hicri 4. yılda indiği 

kanaatindeyim Ģahsen. Nadîr oğullarının sürüldüğü tarih çünkü o tarih. 
Konusu ise isminden de anlaĢılacağı gibi Yahudi kabilelerinden Nadîr 
oğullarının Medine den sürülüĢ sürecini ele alan bir suredir. 
YahudileĢmiĢ bir toplumun ihanetini aktarır. Ben-i Nadîr bölgeye M.S. 70 
yılında, bir baĢka rivayete göre daha Hz. Musa‟nın vasiyeti üzerine 
hemen ölümünden sonra gelmiĢtir.  

 
Hicretten sonra Hz. Peygamber Medine de ki Yahudilerle bir 

anlaĢma yaptı. ĠĢte Medine vesikası diye bilinen bu anlaĢmaya göre 
Medine de ki Yahudilerle Müslümanlar arasında bir savunma iĢbirliği 
anlaĢması yapıldı. Savunma iĢ birliği anlaĢmasının bir parçası da Ģuydu; 
Eğer Mü‟minlerden veya müttefiklerden herhangi biri hataen veya baĢka 
bir Ģekilde bir adam öldürür de bir diyet boynuna vacip olursa bu diyette 
ortak olacaklardı anlaĢmaya imza atan kabileler. Fakat Ben-i Nadîr buna 
ihanet etti. Bu maddeye ihanet etti. Ki daha önce ben-i Nadîr in bir kolu 
sayılan Kaab bin EĢref ve kabilesi ihanet etmiĢ ve Kaab bin EĢref özel bir 
operasyonla ortadan kaldırılmıĢtı. Çünkü Allah Resulünün eĢleri baĢta 
olmak üzere Ġslam‟ın en yüce hanımlarına aĢk Ģiirleri yazacak kadar 
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ahlaksızlaĢıyordu. Böyle bir ahlaksızlığın ardından yapılan sözleĢmeye 
ihanetinin cezasını hayatıyla ödemiĢti. 

 
ĠĢte bu surenin özetle konusu bu. Nebi onlara bu ihanetleri üzerine 

2 seçenek sundu. Ya yenilenin her Ģeyi bırakıp gitmesi, ya da sonuna 
kadar savaĢ. Onlar 10 gün süre istediler, mühlet istediler. 10 gün 
sonunda Hz. Peygamber onlara Abdullah Bin Ubey‟i gönderdi. Ki onların 
eski müttefiki. Biraz da kendisinin aĢırı ısrarı üzerine.  

 
Kim Abdullah Bib Ubey; Ġlerde Münafıkların reisi olduğu gün gibi 

ortaya çıkacak olan ve o güne kadar da hayli sabıkası olmuĢ olan bir 
münafık elebaĢı. Ve onlarla konuĢmaya gittiğinde sakın terk etmeyin 
dedi. Biz size yardıma geleceğiz, 2.000 kiĢiyle destek vereceğiz size. 
Eğer savaĢırlarsa sizinle birlikte savaĢırım. Eğer ölürseniz sizinle birlikte 
ölürüz diye de onları tahrik ve teĢvik etti. Ve tabii ki onlar da bu tahrike 
kanarak 10 gün sonra, verilen mühletin sonunda Allah resulüne isyan 
ettiler. Allah resulü önce kaleyi kuĢattı, bir rivayette 15, bir rivayette 17, 
bir rivayette 3 haftalık, 21 günlük kuĢatma sonunda kale düĢtü ve kendi 
hukuklarında ne yazıyorsa Allah resulü onu uyguladı. Her 3 aileye bir 
deve olmak üzere 600 develik bir kervanla çıkıp gittiler. Evlerinin 
kapılarının söğelerini dahi söktüler. Evlerini elleriyle yıktılar ki mü‟minlere 
yaramasın diye. 

 
ĠĢte bu olay üzerine indi. Bu olayın sürecini anlatan, bu olayın 

çeĢitli safhalarını anlatan bir sure. Sure onlardan elde edilen savaĢ 
gelirlerinin yani fey üzerinden tüm zamanların mü‟minlerine ahlaki öğüt 
veriyor. DünyevileĢme tehlikesine dikkat çekiyor. Asıl sureden 
alacağımız ders bu.key lâ yekûne duleten beynel'ağniyai minküm (7) 
diyerek Kur‟an ın içerisinde servet ahlakı konusunda muhteĢem bir ilke 
koyuyor. Servet; zenginlerin elinde temerküz edip ta bir devlete 
dönüĢmesin. ĠĢte bu muhteĢem ilke bu surede yer alıyor.  

 
Ve sure Kur‟an ın içinde en seçkin metinlerden biri ile bitiyor. Allah 

hakkında konuĢan metinler. Yani, rabbimiz kendisi hakkında konuĢuyor. 
Bu surenin son 3 ayetinde. "HU"vAllâhulleziy ler bu surenin son 3 
ayetinde geliyor. O her sabah namazından sonra okunması efendimizin 
tavsiyesiyle ġuyû bulmuĢ olan ve uygulanan o meĢhur ayetler HaĢr 
suresinin son ayetleri. Orada Allah kendi zatını tanıtıyor. Sıfatlarıyla 
tanıtıyor tabii ki. Vahyin zirvesi, vahyin Allah hakkında konuĢtuğu yerdir. 
Onun için vahyin zirvesiyle bitiyor bu surenin sonu. Ve nihayetinde 
alacağımız ders dünya fani Allah bakî. Her Ģey fani, Allah bakî. ġimdi 
surenin tefsirine geçebiliriz. 

 



 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
1-) Sebbeha Lillâhi ma fiysSemavati ve ma fiyl'Ard* ve 

"HU"vel'AziyzülHakiym; 
 
Semâlarda ne var ve arzda ne varsa Allâh'ı tespih (ortaya 

koydukları iĢlevle Esmâ özelliklerini açığa çıkararak kulluklarını yerine 
getirmeleri) içindir! O Aziyz'dir, Hakiym'dir. 

 
01 -  Tesbih etmekte Allah için Göklerdeki ve yerdeki, hem de azîz 

hakîm o. (Elmalı) 
 
 
Sebbeha Lillâhi ma fiysSemavati ve ma fiyl'Ard göklerde olan 

Ģeyler de, yerde olan Ģeyler de Allah adına hareket ettiği için bu sonuç 
alındı. 

 
Son söylediğim ibare metinde var mı? Yok. Fakat fahvel hitap, söz 

geliminden bu anlaĢılıyor. Sebbeha‟ya Allah adına hareket etme anlamı 
verdim. Çünkü Sebbaha, se be ha fiili Arap dilinin çok özgün 
kelimelerinden biridir ve belki de baĢka hiçbir dilde rastlamadığımız tersi, 
mananın tersini ifade eden kelimeler grubundandır. Se be ha; Ha be se 
nin zıt manalısıdır. Habese; Hapsetti tuttu, Sebaha; bıraktı hareket etti. 
Redde, derre. Derre geçirgen oldu, dürri deyince oradan gelir. Redde 
yalıtkan oldu. Nehera , Rahene Kelimeyi ters çevirin, manayı ters çevirin. 
Nehera; Nehir oradan gelir. kaynağından bıraktı aktı, koyverdi. Rahene 
kaynağında tuttu, rehin aldı. Buna çok daha örnek verebilirim,  

 
ĠĢte bu kelimeler grubundandır. Hareket etmek öz manasına gelir 

ve Allah adına hareket etti de her Ģey bu sonuç alındı. Hangi sonuç 
yerinden kalkmaz kımıldamaz, hiç kimse yerinden oynatamaz dediği 
yüzlerce yıllık Medine‟nin yerli bir kabilesi olan Ben-u Nadîr‟i, Nadîr 
oğullarını Allah yerlerinden söktü ve temizledi manasını, vurgusunu 
alıyoruz biz buradan. 

 
ve "HU"vel'AziyzülHakiym O dur yüceler yücesi olan ve her Ģeyi 

hikmetle yapan. Aslında bu da bir öncesine bir vurgu taĢır. Bir öncesiyle 
iliĢkili olarak anlamak lazım Allah galip gelmiĢtir. ve 
"HU"vel'AziyzülHakiym Hakiym olan, bu sonucu doğuran sebepleri halk 
etmiĢtir. Yani siz muhteĢem bir zafer elde ettiniz ama aslında bu zaferin 
gerçek sahibi Aziyz ve Hakiym olan Allah‟tır, teĢekkürü O‟na edin, bu 
vurgu. 
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2-) "HU"velleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilKitabi min 

diyarihim lievvelil haĢr* ma zanentum en yahrucu ve zannu 
ennehüm ma ni'atühüm husunuhüm minAllâhi feetahümullâhu min 
haysü lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru'be yuhribune 
buyutehüm Bieydiyhim ve eydilmu'miniyne fa'tebiru ya ulil'ebsar; 

 
O, odur ki, Ehl-i Kitap'tan hakikat bilgisini inkâr edenleri, savaĢ için 

toplandıklarında (daha savaĢmadan) yurtlarından çıkardı... Siz onların 
(yurtlarından) çıkacaklarını sanmamıĢtınız... Onlar da kalelerinin 
(kendilerini) Allâh'tan (gelene) mâni olacağını zannetmiĢlerdi! Allâh 
onlara hiç ummadıkları yerden geldi ve kalplerine korku attı! Kendi 
elleriyle ve iman edenlerin elleriyle evlerini tahrip ediyorlardı! Ey basîret 
sahipleri ibret alın! (A. Hulusi) 

 
02 - O ki Ehli kitaptan o küfredenleri ilk haĢr için diyarlarından 

çıkardı. Siz çıkacaklarını zannetmediniz onlar da zannettiler ki kendilerini 
Allah dan koruyacak manialarıdır kaleleri, istihkâmları, fakat Allah onları 
hesap etmedikleri cihetten bastırdı ve kalplerinin içine korku düĢürdü, 
öyle ki evlerini bir taraftan kendi elleri bir taraftan da mü'minlerin elleriyle 
harap ediyorlardı, düĢünün de ibret alın ey görecek gözleri olanlar! 
(Elmalı) 

 
 
"HU"velleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilKitabi min 

diyarihim lievvelil haĢr O‟dur kitap ehlinden nankörlük eden kimseleri 
ilk kalkıĢma da, yani haĢr i kalkıĢma olarak bu bağlamda anmıĢtım daha 
önce, ilk kalkıĢma da yurtlarından çıkaran O‟dur. ma zanentum en 
yahrucu oların gideceğine asla ihtimal vermezdiniz değil mi? Yani kim 
söker Benu Nadîr gibi güçlü bir topluluğu, kabileyi derdiniz. Daha önce 
size biri söylese haydi canım Ģaka yapma derdiniz. Ama Allah nasıl söktü 
dercesine. 

 
ve zannu ennehüm ma ni'atühüm husunuhüm minAllâh onlar 

da kalelerinin kendilerini Allah‟a karĢı savunacağını zannederlerdi. Tabii 
yanıldılar. Hiçbir kale içindekileri Allah‟a karĢı savunamaz. 
feetahümullâhu min haysü lem yahtesibu ve kazefe fiy 
kulubihimurru'b evet, Allah onların üzerine hiç beklemedikleri yerden 
geldi ve kalplerine derin bir korku saldı. yuhribune buyutehüm 
Bieydiyhim ve eydilmu'miniyn öz evlerini öz elleriyle mü‟minlerin 
elleriyle yıkıyorlardı. Evet, Yani Allah yardım ederse, adama öz elleriyle 



öz evini yıktırır. Allah mü‟minlere yardım etmeyi dilerse, düĢmanlarının 
evlerini kendi elleriyle yıktırır, kalelerini kendi elleriyle yıktırır.  

 
Buradan alacağımız öğüt Ģu; Allah‟ın hatırını hoĢ tutmaya bakın. 

Allah‟ın hatırını hoĢ tutarsanız sadece dostlarınızı sizin yanınıza 
vermekle kalmaz, düĢmanlarınıza karĢı da size kalkan olur, korur. 
fa'tebiru ya ulil'ebsar ey derin akıl sahipleri, ey basiret sahipleri ibret 
alın „itibar. Ġnfial babı gereği eĢyanın hakikatini sebep sonuç gerekleriyle 
birlikte kavrayıp icabını yerine getirmektir. „Ġtibar budur. Ġtibar; ubur, 
arkasına bakmak demektir, arkasına geçmek demektir. ubur geçiĢtir. 
Yani lafzı meale, meali manaya, manayı maksada, maksadı hakikate 
perde yapmamaktır. Evet, satırlardan sadırlara geçmek. Satırların 
arasından satırların arkasına geçmek. Ne dedi demekle yetinmeyip ne 
demek istedi diye sormaktır.  

 
 
3-) Ve levla en ketebAllâhu 'aleyhimulcelâe le'azzebehüm 

fiyddünya* ve lehüm fiyl'ahıreti 'azâbunnar; 
 
Eğer Allâh onlar üzerine topluca sürülmeyi yazmasaydı, onları 

elbette dünyada azaplandırırdı! Sonsuz yaĢamda onlara ateĢin azabı 
vardır. (A. Hulusi) 

 
03 - Ve eğer Allah onlara sürgünü yazmamıĢ olsaydı lâbüd 

Dünyada kendilerine azâb edecekti, Âhirette ise onlara ateĢ azâbı 
var.(Elmalı) 

 
 
Ve levla en ketebAllâhu 'aleyhimulcelâe le'azzebehüm 

fiyddünya Allah onlar için sürgünü takdir etmemiĢ olsaydı eğer, onlara 
dünyada daha beter mahrumiyetler yaĢatırdı. Azab; kök anlamıyla 
mahrumiyet, çevirimde kök anlamını esas alıyorum. ve lehüm fiyl'ahıreti 
'azâbunnar ahirette onları daha beter bir ateĢ azabı bekleyecektir. Bu 
dünyada ki, Bir de ahirette onları bekleyen bir azab vardır. 

 
 
4-) Zâlike Biennehüm Ģakkullâhe ve RasûleHU,; 
 
Çünkü onlar, kendilerini kopardılar Allâh'tan ve Rasûlünden! Kim 

Allâh'a bağını kopartır (hakikati olan Esmâ özelliklerini - ruhunu - Ģuur 
varlık olarak sonsuz yaĢayacağını inkâr ederse, kendini toprak olacak 
beden kabul ederse), muhakkak ki Allâh "ġediyd'ül Ikab"dır (azabı çok 
Ģiddetlidir)! (A. Hulusi) 



 
04 - Çünkü onlar Allah ve Resulü ile karĢılaĢmağa kalkıĢtılar, her 

kim de Allah ile karĢılaĢmağa kalkıĢırsa Ģüphe yok Allah «Ģediydul'ikab» 
dır. (Elmalı) 

 
 
Zâlike Biennehüm Ģakkullâhe ve RasûleH iĢte bu onların Allah 

ile muhalefetlerinden dolayı baĢlarına gelmiĢtir. Allah‟a karĢı muhalif 
olmalarından dolayı bu onların baĢına gelmiĢtir. Biraz önce meydan 
okumadan söz etti ayetler. ġimdi de Allah‟a muhalefet etmeden söz 
ediyor bakınız. Aslında benzer anlam alanına sahip. 

 
ve men yuĢakkıllâhe feinnAllâhe Ģediyd'ül 'ıkab kim Allah‟a 

meydan okursa iyi bilsin ki Allah‟ın cezalandırması pek Ģiddetlidir, pek 
acıdır. 

 
 
5-) Ma kata'tüm min liynetin ev terektumûha kaimeten 'alâ 

usuliha feBiiznillâhi ve liyuhziyel fasikıyn; 
 
(SavaĢ isteyenlerin) hurma ağacını kestiniz yahut onu kökleriyle 

bıraktınız ise, (bu) Allâh'ın izniyledir (Bi-iznillâh) ve bozuk inançlıları rezil 
- rüsva etmesi içindir. (A. Hulusi) 

 
05 - Her hangi bir hurma ağacı kestiniz veya kökleri üzerinde dikili 

bıraktınızsa hep Allahın izniyle ve o fâsıkları periĢan edeceği içindir. 
(Elmalı) 

 
 
Ma kata'tüm min liynetin ev terektumûha kaimeten 'alâ usuliha 

feBiiznillâh Onların hurma ağaçlarından her ne kesmiĢ, veya kökü üzere 
bırakmıĢsanız hepsi de Allah‟ın izni ile gerçekleĢmiĢtir. Buradan 
anladığımız Ģey açık değil mi; Demek ki bu savaĢ sırasında düĢmanın 
hurmalarından kesilenler olmuĢ. Zımnen Allah‟ın izni olmadığı 
durumlarda, savaĢta bile ağaç kesemezsiniz diyor bu ayet. SavaĢta bile 
olsa, savaĢ için bile olsa Allah‟ın izin vermediği durumlarda ağaç bile 
kesemezsiniz, savaĢta bile kesemezsiniz diyor. 

 
Mü‟minler çok stratejik noktada bulunan en az iki, en fazla 6 hurma 

ağacını kesmiĢlerdi ve o bile ayete girmiĢ bakınız.  Bu dikkat edilecek, 
altı çizilecek bir husustur aslında. Yahudiler senin kitabın da bu da mı var 
ey Muhammed diye istismar etmeye kalktılar. Ayet onlara Ģamar gibi, 



tokat gibi indi iĢte. Bu ibarenin burada yer almasının sebebi nüzulü de 
bu. 

 
ve liyuhziyel fasikıyn gerekçesi de bunun sapıkları 

cezalandırmaktır. Yani o ağaçları kesmenin gerekçesi de sapıkları 
cezalandırmaktır. Çünkü onlar sadece insanları, bitkileri ifsat etmiyorlar, 
aynı zamanda yer yüzünü fesada veriyorlardı. Ġsyanlarıyla, küfürleriyle, 
tuğyanlarıyla. 

 
 
6-) Ve ma efaAllâhu 'alâ RasûliHĠ minhüm fema evceftum 

'aleyhi min haylin ve lâ rikâbin ve lakinnAllâhe yusellitu usuleHU 
'alâ men yeĢa'* vAllâhu 'alâ külli Ģey'in Kadiyr; 

 
Allâh'ın onlardan Rasûlüne verdiği ganimete gelince, siz onun için 

ne bir at koĢturdunuz ve ne de bir deveye bindiniz! Ne var ki Allâh, 
Rasûllerini dilediği kimsenin üzerine yönlendirir! Allâh her Ģey üzerine 
Kaadir'dir. (A. Hulusi) 

 
06 - Allahın Resulüne onlardan tahvil buyurduğu fey'e gelince siz 

ona ne at debrettiniz ne rikâb velâkin Allah Resullerini dilediği kimselere 
musallat kılar ve Allah her Ģey'e kadirdir. (Elmalı) 

 
 
Ve ma efaAllâhu 'alâ RasûliHĠ minhüm yine Allah‟ın o 

kimselerden alıp elçisinin tasarrufuna bıraktığı, verdiği kansız ve 
zahmetsiz savaĢ gelirleri, devam edelim; fema evceftum 'aleyhi min 
haylin ve lâ rikâbin üstelik onu ele geçirmek için atlı ve develi akınlar da 
düzenlememiĢtiniz. ĠĢte ne atlı, ne develi akınlar düzenlemeden Allah‟ın 
resulünün tasarrufuna verdiği savaĢ gelirleri, Allah‟ın resulünün 
tasarrufuna aittir. ve lakinnAllâhe yusellitu rusuleHU 'alâ men yeĢa' 
Fakat Allah elçilerinden dilediğini ona sorumlu kılar. Yani zahmetsizce 
elde edilen savaĢ gelirlerinin sorumluluğunu Allah elçilerinden dilediğine 
verir. vAllâhu 'alâ külli Ģey'in Kadiyr Allah her bir Ģeye güç yetirendir. 

 
Bu ibare ganimet ile fey arasında ki farkı da ifade ediyor dostlar. 

Onun için biraz uzun tercüme etmeye çalıĢtım, yani açtım metni. 
Ganimet savaĢ geliri. Direk savaĢta zor alım yoluyla elde edilmiĢ gelir. 
Ama fey; savaĢta kolay kendi gelen gelir. Tabir caizse ilki alınandır diğeri 
bırakılandır. DüĢmanın bıraktığıdır. Burada da zaten düĢmanın bıraktığı 
kolay yoldan ele geçen savaĢ gelirlerinden söz ediliyor, ona fey denir., 

 
 



7-) Ma efaAllâhu 'alâ RasûliHĠ min ehlilkura feLillâhi ve 
lirRasûli ve lizilkurba velyetama velmesakiyni vebnissebiyli, key lâ 
yekûne duleten beynel'ağniyai minküm* ve ma atâkümurRasûlu 
fehuzûhu ve ma nehaküm 'anhu fentehu* vettekullah* innAllâhe 
Ģediyd'ül 'ıkab; 

 
Allâh'ın, fethedilen bölge halkından, Rasûlüne verdiği savaĢsız 

ganimet (fey'), Allâh'a, Rasûle, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve 
yolcuya aittir... (Bu böyle takdir edilmiĢtir) ki (varlık) sizden (sadece) 
zenginler arasında elden ele dolaĢan bir Ģey olmasın! Rasûl size ne verdi 
ise, onu alın (kabul edin); sizi neden engelledi ise, ona son verin! 
Allâh'tan (yaptıklarınızın sonucunu kesinlikle yaĢatacağı içindir ki) 
korunun... Muhakkak ki Allâh "ġediyd'ül Ikab"dır. (A. Hulusi) 

 
07 - Allahın Resulüne kurâ ahalisinden tahvil buyurduğu Fey'i de 

Allah için ve Resulü için ve karabet sahibi ve yetimler ve miskînler ve 
yolda kalmıĢ kimseler içindir, ki sade içinizden zenginler arasında dolaĢır 
bir devlet olmaya, bir de Peygamber size her ne emir verirse tutun, nehy 
ettiğinden de sakının ve Allah dan korkun, çünkü Allah «Ģediydul'ikab» 
dır. (Elmalı) 

 
 
Ma efaAllâhu 'alâ RasûliHĠ min ehlilkura Allah zalim beldelerin 

sakinlerinden alıp iade ettiği tüm savaĢ gelirlerini resulüne emanet 
etmiĢtir. Onun tasarrufuna vermiĢtir. Bu ayetin bir öncekinden farklı bir 
durumu düzenlediğini söylemiĢ bazı müfessirler. Ama ben o kanaatte 
değilim. Bu ayet bir önceki ayetin düzenlediği savaĢ gelirleriyle ilgili, feyle 
ilgili aynı durumun devamıdır. Farklı bir durumu düzenlemiyor, 
dolayısıyla farklı bir zamanda indiği görüĢ de isabetli değildir. 

 
feLillâhi ve lirRasûli ve lizilkurba velyetama velmesakiyni 

vebnissebiyl kiminmiĢ feyler? Kilerle paylaĢtırılırmıĢ? Öncelikle 
tasarrufu Allah resulünün elinde, Allah‟a aittir. Resulüne aittir, resulü 
içindir, ve lizilkurba yakınlar içindir. Velyetama; Yetimler içindir. 
Özellikle de babasını savaĢta kaybetmiĢ yetim çocuklar içindir. 
Velmesakiyni; miskinler için, yoksullar için fakirler içindir. Vebnissebiyl 
yol oğlu manasına gelir. bu genelde tefsir geleneğimizde yolcular içindir 
diye anlaĢılmıĢ ama bendeniz vebnissebiyl‟i yola terk edilmiĢ evsizler, 
kimsesizler, bakacak kimsesi olmayan köprü altı çocukları, kimsesizlerin 
tamamını kapsadığını düĢünüyorum, özellikle bu günün dünyasında 
anlayacak olursak.  

 



key lâ yekûne duleten beynel'ağniyai minküm bunun gerekçesi 
servet sırf zengin sınıflarınız arasında dolaĢan bir güç ve iktidar aracına 
dönüĢmesin diyedir. 

 
Değerli dostlar buraya dikkatinizi çekmek istiyorum Bu ibareyi bir 

daha okumak istiyorum. Neden Allah savaĢ gelirlerini, zekatlar içinde bu 
geçerli aslında dağıtmıĢtır. Toplumun tüm katmanlarına neden 
dağıtmıĢtır ın suali bu ibare. key lâ yekûne duleten beynel'ağniyai 
minküm Mihenk taĢıdır bu ibare. Gelir dağılımı ve sosyal adaletin altın 
kuralıdır bu. Ganimetin 1/5 i Enfal/41. ayetinde de sayılan sınıflara verilir. 
Gerisi ise mücahitlere, cihada bizzat katılmıĢ insanlara dağıtılır. Fey‟in de 
öyle olduğunu buradan anlıyoruz. Ganimette olduğu gibi fey de öyledir.  

 
Fakat ilginç, tarihimizde yaĢanmıĢ bu ayetin zahiri hükmüne 

uymayan Hz. Ömer‟in bir uygulaması var. Nedir o? Suriye ve Irak 
topraklarını, savafi diye bilinen o verimli araziyi, özellikle de 
Mezopotamya da ki o verimli araziyi savaĢtan sonra ele geçtiği halde Hz. 
Ömer savaĢan mücahitler arasında dağıtılması gerekirken onları 
dağıtmamıĢtır. Ne yapmıĢtır ya? Sahiplerine o arazileri ekip biçmek 
üzere yarıya vermiĢtir. Bu uygulama görünürde ayetin zahirine aykırı, 
ama maksat açısından baktığınızda aslında ayetin maksadına tıpatıp 
örtüĢen bir uygulama.  

 
ĠĢte key lâ yekûne duleten beynel'ağniyai minküm servet 

zenginleriniz arasında dolaĢan bir güç ve devlete dönüĢmesin ilkesi 
ayetin maksadını gösteriyor. Demek ki aslolan maksattır. Maksatlarını 
göz ardı ederek biz nasları anlamaya kalktığımızda belki maksadının 
tersini bile yapma ihtimalimiz vardır. Onun için bir hükmün maksadı göz 
ardı edilerek hüküm anlaĢılamaz. Buradan Hz. Ömer‟in bu 
uygulamasından biz bunu anlıyoruz. 

 
ve ma atâkümurRasûlu fehuzûhu ve ma nehaküm 'anhu 

fentehu Allah resulü ondan, (fey‟den) size ne verirse onu alın, o fey‟den 
neyi de sizden esirger, vermezse, men ederse ondan da uzak durun. Bu 
ibare kocaman, uzun bir ayetin arasında yer alıyor. Gördüğünüz gibi 
HaĢr suresinin 7. ayeti. Fakat bu ibare parçacı yaklaĢımla ait olduğu 
ayetin içinden çekip çıkarılıp, her yerde kullanılmıĢ. Ama aslında ibarenin 
ait olduğu ayet bu ve bu ayetin ait olduğu pasaj da fey le alakalı. Eğer bir 
ibareyi ait olduğu bütünden koparırsak parçanın bütün ile iliĢkisini 
kesersek parça bütüne aykırı da anlaĢılma ihtimali doğar ki bu yanlıĢtır. 

 
Vettekullah Artık Allah‟a karĢı sorumluluğunuzun bilincine varın. 

innAllâhe Ģediyd'ül 'ıkab Ģunu iyi bilin ki Allah‟ın cezası pek Ģiddetlidir. 



 
 
8-) Lilfukarailmuhaciriynelleziyne uhricu min diyarihim ve 

emvalihim yebteğune fadlen minAllâhi ve rıdvanen ve 
yensurunAllâhe ve RasûleHU, ülâike hümussadikun; 

 
(O fey') yurtlarından ve mallarından çıkarılmıĢ, Allâh'tan bir lütuf ve 

rıdvan isteyen; Allâh'a ve O'nun Rasûlüne yardım eden muhacir fukara 
içindir. ĠĢte onlar sadıkların ta kendileridir! (A. Hulusi) 

 
08 - O fukara muhacirler için ki yurtlarından ve mallarından 

çıkarıldılar, Allah dan bir fadıl ve Rıdvan ararlar ve Allaha ve Resulüne 
hizmet ederler, ta onlardır iĢte sadık olanlar, (Elmalı) 

 
 
Lilfukarailmuhaciriynelleziyne uhricu min diyarihim ve 

emvalihim bu gelirler yurtlarından ve mallarından uzaklaĢtırılan mülteci 
göçmenler arasında ki fakirlere verilir, fakirler içindir. yebteğune fadlen 
minAllâhi ve rıdvane Allah‟tan onlar ne yaparlar? Allah‟ın lûtfunu ve 
rızasını umarlar. Yani paylaĢımda eğer bundan bir pay düĢmezse 
Allah‟ın lûtfunu ve rızasını umarlar, rablerinin paylaĢtırmasına razı 
olurlar. Yoksa ne yapmıĢ olurlar? Yoksa 4. ayette ifade buyrulduğu gibi 
Allah‟a muhalefet etmiĢ olurlar. Onun için Allah‟tan razı olacaksın 
arkadaĢ. Allah benden razı olsun diyorsan, Allah‟ın paylaĢtırmasında da 
razı olacaksın. Belki de bir imtihandır bilmiyoruz. Kesinlikle öyledir. 

 
ve yensurunAllâhe ve RasûleHU, ülâike hümussadikun evet 

Allah‟a ve resulüne destek verenler, destek çıkanlar. Tabii Allah‟a nasıl 
destek çıkılır? Allah‟ın dinine destek çıkılır. ĠĢte onlar var ya, onlar sadık 
olanların, Allah‟a verdikleri iman sözüne sadık kalanların ta kendileridir. 

 
 
9-) Velleziyne tebevveüddare vel'iymane min kablihim 

yuhıbbune men hâcere ileyhim ve lâ yecidûne fiy sudûrihim hâceten 
mimma ûtû ve yü'sirune 'alâ enfüsihim velev kâne Bihim hasâsatun, 
ve men yuka Ģuhha nefsihi feülaike hümülmüflihun; 

 
Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine'ye) ve imana 

yerleĢmiĢ olan kimseler (Ensar), kendilerine hicret edenleri severler. 
Onlara (muhacirlere) verilenlerde gözleri yoktur, buna ihtiyaç duymazlar! 
Kendileri ihtiyaç içinde olsalar da, onları kendi nefslerine tercih ederler! 
Kim nefsinin (bilincinin) cimriliğinden - ihtirasından korunursa, iĢte onlar 
kurtuluĢa erenlerin ta kendileridir! (A. Hulusi) 



 
09 - Ve Ģunlar ki onlardan önce yurdu hazırlayıp imana sahip 

oldular, kendilerine hicret edenlere muhabbet beslerler, ve onlara 
verilenden nefislerinde bir kaygı duymazlar, kendilerinde ihtiyaç bile olsa 
iysar ile nefislerine tercih ederler, her kim de nefsinin hırsından 
korunursa iĢte onlardır o felah bulanlar, (Elmalı) 

 
 
Velleziyne tebevveüddare vel'iymane min kablihim bir de 

onlardan önce yurdu hazırlayan ve imanı yerleĢtiren kimselere verilir. 
Yani feyden onlara da pay verilir. Yurdu hazırlayan ve imanı yerleĢtiren 
kimseler kim? Bir öncekiler muhacirlerdi. Mekke‟den Medine‟ye bir çok 
Ģeylerinden fedakarlık ederek gelmiĢ olanlar. Burada ise onlara yurdu 
hazırlayanlar Medine‟deki yerli Ensar yani. 

 
yuhıbbune men hâcere ileyhim onlar kendilerine hicret eden 

kimselere sevgi gösterirler. ve lâ yecidûne fiy sudûrihim hâceten 
mimma ûtû diğerlerine verilenden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı 
duymazlar. Yani kalpleri daralmaz, karınları ĢiĢmez. Onlara verildi de 
bize verilmedi diye dedikodu yapmazlar. Ġçlerinde sıkıntı duymazlar, 
Allah‟ın paylaĢtırmasından razı olurlar. 

 
ve yü'sirune 'alâ enfüsihim velev kâne Bihim hasâsa dahası, 

kendileri çok muhtaç bir halde bulunsalar dahi baĢkalarına kendilerini 
tercih ederler. Burada ki yü‟sirune, iysar, baĢkasını kendine tercih etmek, 
baĢkasını kendi nefsine tercih etmek, iĢte Ahlakın zirvesi. Sen 
muhtaçsın, fakat o da muhtaç. Onu kendine tercih ediyorsun. Bunun 
tarihi örnekleri yaĢandı Ġslam tarihimizde. Biliyorsunuz bu muhteĢem 
örnekleri burada tümüyle aktarmak için zaman yetmez.  

 
Fakat Nebiye açlıktan dizinde derman kalmadığını söyleyen bir zat 

gelir. Hz. Peygamber bunu kim misafir edecek der. Ebu Talha isimli 
sahabe; Ben ya ResulAllah der. Fakat iĢin ilginci, Ebu Talha nın evinde 
küçük bebesinin yiyeceğinden baĢka hiçbir Ģeyi yoktur. Ama yine de 
götürür. Ve bir mizansen hazırlarlar. EĢine der ki Ebu Talha gizli bir 
kuytuda; Sen kandilin fitiliyle oynarken fitilini içine düĢür. Misafire sofrayı 
hazırla, ortalık karanlık kalsın. Çünkü bize yemek yetmez. Sadece bir 
kiĢilik yiyecek var. Biz yermiĢ gibi yapalım ama misafir yesin, onu 
doyuralım. 

 
Dediği gibi de yapar. Ve sonuçta misafiri doyururlar. Sabah namaz 

için mescidi nebiye gittiğinde Ebu Talha der ki (Peygamber); “Allah 



sizden razı oldu. Ne yaptınız da Allah‟ı böyle memnun ettiniz.” Evet Allah 
bu gece sizden razı oldu diyecekti. 

 
Yine Yermük savaĢında bir sahne; Kur‟an Ģairimiz Akif bunu çok 

güzel resmeder. Yermük savaĢında Ģehitler arasında gezmektedir 
nakleden zat. Biri su diye bağırır, su diye inler yaralı. Yarasından oluk 
oluk kan gitmektedir. Ona suyu doldurup verdiğinde tam içecekken 
hemen beri taraftan ince bir inilti gelir. su..! Eliyle ona görür der, içmez. 
Tam ona götürür varır, elinde ki suyu ona vermiĢken bir baĢka yerden 
su..! diye bir inilti daha gelir. Ona gider. Ona götür der. O da içmez.  

 
Ve böyle böyle 4 veya beĢinci kiĢiye kadar ulaĢır, en sonunda su..! 

diyene vardığında Ģahadet Ģerbetini içmiĢ görür. Teslimi ruh etmiĢtir. Bari 
öncekine varayım der, gelir, hepsinin de ġehiyd olduğunu görür. Bu da 
muhteĢem bir iysar  örneğidir, baĢkasını kendine tercih etme örneği. 

 
ve men yuka Ģuhha nefsihi feülaike hümülmüflihun Evet, kim 

baĢkasının elindekine göz dikmekten korunursa, iĢte onlar kurtuluĢa 
erenlerdir. Buhl, bahıyl cimri demektir. Buhl cimrilik. Elindekini 
paylaĢmamaya buhl, baĢkasının elindekine göz dikmeye ise Ģuhh denir. 

 
 
10-) Velleziyne câu min ba'dihim yekulune Rabbenağfir lenâ ve 

liıhvâninelleziyne sebekunâ Bil'iymâni ve lâ tec'al fiy kulâbinâ ğıllen 
lilleziyne âmenû Rabbenâ inneKE Raûfun Rahıym; 

 
Onlardan, sonra gelenler Ģöyle derler: "Rabbimiz! Bizi ve imanda 

bizden öne geçmiĢ olan kardeĢlerimizi mağfiret et, kalplerimizde iman 
etmiĢ olanlar için hatalı düĢünce ve duygu oluĢturma. Rabbimiz! 
Muhakkak ki sen Raûf'sun, Rahıym'sin." (A. Hulusi) 

 
10 - Ve Ģunlar ki arkalarından gelmiĢlerdir, ġöyle derler: ya 

Rabbena bizlere ve önden iman ile bizi geçmiĢ olan kardeĢlerimize 
mağfiret buyur ve gönüllerimizde iman etmiĢ olanlara karĢı kin tutturma 
ya Rabbena Ģüphe yok ki sen raufsun rahîmsin. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne câu min ba'dihim yekulun onlardan sonra gelenler 

onlar için Ģöyle dua ederler; Rabbenağfir lenâ ve liıhvâninelleziyne 
sebekunâ Bil'iymâni ve lâ tec'al fiy kulâbinâ ğıllen lilleziyne 
âmenûRabbenâ inneKE Raûfun Rahıym rabbimiz bizi bağıĢla. 
KardeĢlerimizi, daha önce yaĢamıĢ, göçüp gitmiĢ olan kardeĢlerimizi de 
bağıĢla. Ġman ile göçüp gitmiĢ kardeĢlerimizi. ve lâ tec'al fiy kulâbinâ 



ğıllenlilleziyne âmenû iman etmiĢ, iman ile göçüp gitmiĢ olan 
kardeĢlerimize iliĢkin kalbimizde en ufak bir kin, buğz, adavet, düĢmanlık 
bırakma ya rabbi. Zerresini bırakma ya rabbi. Rabbenâ inneKE Raûfun 
Rahıym Ey rabbimiz sen çok Ģefkatlisin, sen merhamet menbaısın. 
Göçüp gitmiĢ olan mü‟minlere dua ve rahmet dilemek Kur‟an ın 
talimiymiĢ görüyorsunuz sevgili Kur‟an dostları. 

 
 
11-) Elem tera ilelleziyne nafeku yekulune liıhvanihimulleziyne 

keferu min ehlilKitabi lein uhrictum lenahrucenne me'aküm ve lâ 
nutıy'u fiyküm ehaden ebeden, ve in kutiltüm lenensurenneküm* 
vAllâhu yeĢhedu innehüm lekâzibun; 

 
Görmedin mi o ikiyüzlüleri (Yahudi münafıkları) ki, ehl-i kitaptan 

hakikat bilgisini inkâr eden (Rasûlullâh'a ihanet eden Ben-i Nadir 
Yahudisi) kardeĢlerine: "Andolsun ki eğer siz (yaĢadığınız yerden) 
çıkarılırsanız, elbette biz de sizinle birlikte çıkacağız! Sizin hakkınızda 
hiçbir kimseyi ebediyen dinlemeyeceğiz! Eğer sizinle savaĢılırsa, mutlaka 
size yardım edeceğiz" dediler. Allâh Ģahittir ki kesinlikle onlar 
yalancılardır! (A. Hulusi) 

 
11 - Bakmaz mısın Ģu münafıklık yapanlara? Ehli kitaptan o 

küfreden ihvanlarına Ģöyle diyorlar: Yemin ederiz ki eğer siz çıkarılırsanız 
her halde biz de sizinle beraber çıkarız, ve sizin hakkınızda ebedâ 
kimseye itaat etmeyiz ve Ģayet size kıtal yapılırsa muhakkak size yardım 
ederiz, hal bu ise Allah Ģahadet ediyor ki onlar katiyen yalancıdırlar. 
(Elmalı) 

 
 
Elem tera ilelleziyne nafeku baksana Ģu nifakı, iki yüzlülüğü ahlak 

haline getiren kimselere. yekulune liıhvanihimulleziyne keferu min 
ehlilKitabi lein uhrictum lenahrucenne me'aküm derler ki 
kardeĢlerine, yani nankörlükte kardeĢlerine, küfretmiĢ kardeĢlerine. 
Burada ki küfrü nankörlükle beraber düĢünmek lazım. Küfrün ahlaki 
tanımı nankörlüktür çünkü. Ehli kitaptan nankörlük yapan küfürde 
dostlarına; lein uhrictum lenahrucenne me'aküm eğer sizi çıkarırlarsa 
biz de sizinle beraber çıkarız. Anca beraber kanca beraber derler. ve lâ 
nutıy'u fiyküm ehaden ebede sizin hakkınızda kimsenin sözünü 
dinlemeyiz derler. ve in kutiltüm lenensurenneküm eğer size savaĢ 
açılırsa size yardım edeceğimize söz veriyoruz derler. vAllâhu yeĢhedu 
innehüm lekâzibun ama Allah Ģahittir ki onlar sahtekarlık yapıyor, yalan 
söylemektedirler. 

 



 
12-) Lein uhricu lâ yahrucune me'ahüm* ve lein kutilu lâ 

yensurunehüm* ve lein nasaruhüm leyüvellûnel'edbare, sümme lâ 
yunsarun; 

 
And olsun ki eğer onlar (yurtlarından) çıkarılsalar, onlarla birlikte 

çıkmazlar! And olsun ki eğer onlarla savaĢılsa, onlara yardım etmezler! 
And olsun ki eğer onlara yardım etseler, mutlaka arkalarına dönüp 
kaçarlar! Sonra da yardım olunmazlar. (A. Hulusi) 

 
12 - Celâlim hakkı için eğer çıkarılırlarsa onlarla beraber çıkmazlar 

ve eğer kıtal yapılırsa onlara yardım etmezler ve Ģayet yardım edecek 
olsalar mutlak arkalarına dönerler, sonra da kurtarılmazlar, (Elmalı) 

 
 
Lein uhricu lâ yahrucune me'ahüm eğer onlar çıkarılsalar onlar, 

onlarla beraber çıkmazlar. Ġki yüzlüler çünkü. Hiçbir laflarına inanılmaz ki, 
ipleri ile kuyuya inilmez ki. Münafığın ipiyle kuyuya inilir mi? ve lein 
kutilu lâ yensurunehüm eğer onlara karĢı savaĢ açılsa bu sefer onlara 
yardıma da gelmezler. ve lein nasaruhüm leyüvellûnel'edbar eğer 
onlara karĢı zafer kazanılsa arkalarını dönüp kaçarlar. Bu seferde tabana 
kuvvet derler. sümme lâ yunsarun kimseden de yardım alamazlar. 

 
Korku da Ģirk, aslında gerçekten de ki, bir sonraki ayetle beraber 

düĢünelim. Benzer bir Ģeytani dayanıĢma için Enfal/48. ayetine atıf 
yaparak bir sonraki ayetle birlikte korkunun insanı nasıl Allah‟a karĢı rezil 
ettiğinin ilginç bir ifadesi geliyor. 

 
 
13-) Leentum eĢeddu rehbeten fiy sudurihim minAllâh* zâlike 

Biennehüm kavmun lâ yefkahun; 
 
Muhakkak ki sizden korkuları, Allâh'tan daha Ģiddetlidir! Bu onların 

anlayıĢı kıt bir toplum olmalarındandır! (A. Hulusi) 
 
13 - her halde onların yüreklerinde sizin korkunuz Allah‟ınkinden 

ziyade, bu onların fıhıksız bir kavim olmalarındandır. (Elmalı) 
 
 
Leentum eĢeddu rehbeten fiy sudurihim minAllâh elbet onların 

içlerine Allah tan daha çok sizin korkunuz sinmiĢtir. ġuna bakın, Allah‟tan 
daha çok insandan korkmak. Onlar Allah tan daha çok sizden korkuyorlar 
diyor vahiy münafıklar için veya Yahudilerin münafıkları için. 



 
Korku da Ģirkten bahsediyor aslında. Allah‟tan korkar gibi 

korktuklarını söylüyor. Nifakın temelinde yatan mikrop aslında 
korkuymuĢ. Allah‟tan korkar gibi insandan korkmak. Belki de münafığı 
münafık yapan en temel güdü, yanlıĢ, Allah‟tan korkacağı yerde Allah 
dıĢında Ģeylerden korkmaktır. Bu da korku terbiyesinden mahrum 
olmaktır. Demek ki korku terbiyesi, terbiyelerin en önemlilerinden biridir. 

 
zâlike Biennehüm kavmun lâ yefkahun iĢte bu onların akletmez, 

anlamaz, kavramaz bir topluluk olmalarından dolayıdır. 
 
Bu pasajda ki ayetler 11 – 15. ayetler yani, nifakın bir inanç 

probleminden ziyade bir inanç ahlakı problemi olduğunu gösteriyor. 
Ġnanç ahlakı da mı varmıĢ demeyin. Ġman, Ġman ahlakı ile birlikte olursa 
inanmak güvenmek anlamına gelir. Ama olmazsa ben Allah‟a iman ettim 
ama güvenmiyorum gibi komik bir sonuç çıkar. Çok gördüğümüz bu 
sonuç, Allah korusun. 

 
 
14-) Lâ yukatiluneküm cemiy'an illâ fiy kuren muhassanetin ev 

min verâi cüdür* be'suhüm beynehüm Ģediyd* tahsebuhüm 
cemiy'an ve kulubühüm Ģetta* zâlike Biennehüm kavmun lâ 
ya'kılun; 

 
Onlar sizinle toplu hâlde, ancak tahkim edilmiĢ (kale gibi çevrilmiĢ) 

bölgelerde yahut duvarların arkasından savaĢırlar... Onların kendi 
aralarındaki sorunları - sıkıntıları da Ģiddetlidir... DüĢünceleri ayrı ayrı 
olduğu hâlde onları toplu sanırsın! Bu, onların aklını kullanamayan bir 
topluluk olmalarındandır. (A. Hulusi) 

 
14 - Size hepsi toplanarak kıtal yapamazlar, ancak müstahkem 

mevki‟lerde veya duvarlar, siperler arkasından yaparlar, aralarında 
beisleri Ģiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın halbuki kalpleri dağınıktır, bu 
onların akıl etmez bir kavim olmalarındandır. (Elmalı) 

 
 
Lâ yukatiluneküm cemiy'an illâ fiy kuren muhassanetin ev min 

verâi cüdür onlar ittifak kursalar dahi müstahkem mevkilerinde 
olmadıkça, ya da surların ardına saklanmadıkça sizinle asla ama asla 
savaĢa yanaĢmazlar. be'suhüm beynehüm Ģediydun kendi aralarında 
Ģiddetli bir rekabet içindedirler. Kendi aralarında da öyle çok dürüst 
değiller. Münafığın dostluğu olur mu? Münafık; dostum dediğine de ilk 



fırsatta mutlaka bir Ģeyler planlıyor demektir. Münafığın menfaati olur, 
dostluğu olmaz. 

 
tahsebuhüm cemiy'an ve kulubühüm Ģetta sen onları birlik 

zannedersin dıĢarıdan bakınca, ama aslında kalplerini görmek mümkin 
olsaydı içlerinin paramparça olduğunu görürdün. Ve kulubühüm Ģetta, 
kalpleri paramparçadır. DıĢarıdan bakınca birlik gibi görünürler, her 
birinin bir hesabı vardır, her biri bir hesap yapmıĢtır, küçük bir hesap 
yapmıĢtır. Eğer menfaat hesaplarına uymayan bir Ģey olsun bak nasıl 
yarı yolda bırakıyor. Allah‟a dayanmayan, Allah‟tan kaynaklanmayan 
dostluğun arkası gelir mi? 

 
zâlike Biennehüm kavmun lâ ya'kılun iĢte bu da onların 

akletmeyen, kafalarını kullanmayan, seliym bir akla sahip olmayan bir 
toplum omları yüzündendir. 

 
 
15-) Kemeselilleziyne min kablihim kariyben zâku vebale 

emrihim* ve lehüm 'azâbun eliym; 
 
(Bu Yahudilerin misali) kendilerinden yakın (zaman) önce 

(Bedir'de) iĢlerinin vebalini tatmıĢ ve kendileri için (sonsuz gelecekte) feci 
bir azap olan kimselerin meseli gibidir. (A. Hulusi) 

 
15 - Yakında önlerinden geçenler gibi ki emirlerinin vebalini tattılar, 

daha da onlara elîm bir azâb var. (Elmalı) 
 
 
Kemeselilleziyne min kablihim kariyben zâku vebale emrihim 

onların akıbeti de yaptıklarının vebalini yüklenen kendilerinden hemen 
öncekilerin akıbetine benzeyecektir. Atıf 2 yere bizce.Hem Bedir de helak 
olan Mekke‟lilere, ki kendilerinden hemen önce helak olanlar onlar. Hem 
de sürülen ilk Yahudi kabilesi Kaynuka oğullarına. Ġkisi de olabilir. ve 
lehüm 'azâbun eliym onları çok elim bir azab beklemektedir.  

 
 
16-) KemeseliĢĢeytani iz kale lil'Ġnsanikfur* felemma kefere 

kale inniy beriy'un minke inniy ehafullahe Rabbel'alemiyn; 
 
(Yahudi münafıkların ibretlik durumu) insana: "Küfret (hakikatini 

inkâr ile bedenselliği yaĢa esfeli sâfîliyn olan dünyaN yaĢamında)!" diye 
fikir veren Ģeytanın ibretlik durumu gibidir! (Ġnsan) küfrettiğinde (hakikatini 



inkârda kilitlendiğinde ise), "Muhakkak ki ben senden berîyim! Doğrusu 
ben Rabb-ül âlemîn olan Allâh'tan korkarım" dedi. (A. Hulusi) 

 
16 - Tıpkı ġeytanın meseli gibi ki hani insana küfret dedi de 

küfredince ben dedi senden beriyim, çünkü ben âlemlerin rabbi olan 
Allah dan korkarım. (Elmalı) 

 
 
KemeseliĢĢeytan Ģeytanın misali gibi, tıpkı Ģeytanın yaptığı gibi. 

Nasıl yapmıĢ? Ġlginç bir mesel bu, iz kale lil'Ġnsanikfur hani Ģeytan 
insana der ki inkar et. Böyle telkin eder. Küfret. Ġçinden fısıldar, Ģeytani 
öteki benlik. Ġç güdü iç.inden fısıldar; Ġnkar et ey insan felemma kefere 
kale inniy beriy'un mink ama insan onun lafını dinler de küfrederse, 
nankörlük ederse, ki bunu nankörlük et biçiminde de anlayabiliriz. 
Nankörlük ederse bu seferde Ģeytan döner der ki ben senden berîyim. 
Yani sana besmele çekiyorum der Ģeytan. Önce ayartır, sonrada 
ayarttığı insandan berî olduğunu söyler. inniy ehafullahe 
Rabbel'alemiyn ben alemlerin rabbi olan Allah‟tan korkarım. Der. 

 
Demek ki Ģeytanın tipik bir özelliği, münafıklığı imiĢ. Demek ki her 

münafıkta Ģeytandan bir pay varmıĢ. Aslında bunu gösteriyor. ġeytanın 
münafık tabiatına, daha temelde Nifakın Ģeytani tabiatına bir atıf. Bu 
Ģeytan 11. ayette anlatılan Ubey Bin Selül aslında tipi. Önce ayartır, 
sonra sorumluluk üstlenmez. ġeytan rolüne isyan eden Yahudilerin değil, 
onları ayartmaya kalkan münafıkların layık görülmesi ilginçtir, dikkat 
çekicidir. Münafıklar her iki tarafa da ihanet etmiĢ oluyorlar böylece. 

 
 
17-) Fekâne 'akıbetehüma ennehüma fiynnari halideyni fiyha* 

ve zâlike cezâuzzâlimiyn; 
 
Bu yüzden ikisinin de sonu, içinde sonsuz yaĢamak üzere ateĢ 

oldu! ĠĢte bu zâlimlerin cezasıdır. (A. Hulusi) 
 
17 - Sonra ikisinin de âkıbeti ebediyen ateĢte kalmaları oldu, ve iĢte 

zalimlerin cezası budur. (Elmalı) 
 
 
Fekâne 'akıbetehüma ennehüma fiynnari halideyni fiyha 

sonuçta o iki zümrenin akıbeti de birbirine benzemiĢtir, aynı olmuĢtur. 
Yani önleri aynı olanların sonları da aynı olmuĢtur. Ġki zümre Yahudiler 
ve münafıklar. ve zâlike cezâuzzâlimiyn iĢte zalimlerin cezası budur. 

 



 
18-) Ya eyyühelleziyne amenûttekullahe veltenzur nefsun ma 

kaddemet liğad* vettekullah* innAllâhe Habiyrun Bima ta'melun; 
 
Ey iman edenler Allâh'tan korunun! Bir nefs yarın (vefat ötesi) için 

önceden ne gönderdiğine bir baksın! Allâh'tan korunun! Muhakkak ki 
Allâh yaptıklarınızda Esmâ'sıyla yaratanı olarak Habiyr'dir. (A. Hulusi) 

 
18 - Ey o bütün iman edenler! Hep Allaha korunun ve baksın bir 

nefis yarın için ne takdim etmiĢ, hem Allah dan korkun, çünkü Allah her 
ne yaparsanız Ģüphesiz habîrdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenûttekullahe veltenzur nefsun ma 

kaddemet liğad  siz ey iman edenler, Allah‟a karĢı sorumluluğunuzun 
bilincinde olun. Herkes, her nefis, her can yarın için ne hazırladığına, ne 
takdim ettiğine baksın. Nifakla ilgili bir pasajın ardından ahiretle ilgili 
ayetlerin gelmesi çok manidar dostlar. Ġki dünyası olanın tek yüzü olur, 
tek dünyası olanın iki yüzü olur. biz bunu anlıyoruz. 

 
Vettekullah ve Allah‟a karĢı sorumluluğunuzun Ģuurunda olun. 

Allah‟a saygıda kusur etmeyin. innAllâhe Habiyrun Bima ta'melun hiç 
unutmayın ki Allah yaptığınız her Ģeyden haberdardır. 

 
 
19-) Ve lâ tekûnu kelleziyne nesullahe feensahüm enfusehüm* 

ülâike hümülfasikun; 
 
ġu, Allâh'ı unuttukları için, Allâh'ın da onlara nefslerini (-n 

hakikatini) unutturduğu kimseler gibi olmayın. ĠĢte onlar inancı bozukların 
ta kendileridir! (A. Hulusi) 

 
19 - Ve onlar gibi olmayın ki Allah‟ı unutmuĢlardır da Allah da 

onlara kendilerini unutturmuĢtur, onlardır ki hep fasıklardır. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ tekûnu kelleziyne nesullahe feensahüm enfusehüm 

Allah‟ı unutan ve Allah‟ın kendisini, kendisine unutturdukları gibi olmayın. 
Yani sorumsuzlar gibi olmayın. Yukarıda sorumluluk, takvadan bahsetti. 
Demek ki sorumsuzlukta buymuĢ. Takva sorumluluk, kendisini 
unutmakta sorumsuzlukmuĢ. Allah‟ı unutan, Allah‟ın da kendisini 
kendisine unutturduğu. Sizin Allah‟ı unutmanız felaket değil, asıl felaket 
Allah‟ın size, sizi unutturması. Ġnsan kendisini unutursa kendini kaybeder. 



Kendini kaybederse haddini aĢar. Haddini aĢarsa eğer o insan belasını 
bulmuĢtur. 

 
ülâike hümülfasikun iĢte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. 

Önceki ayet takvaya çağırıyordu. Bu ayet sorumsuzluktan kaçınmaya 
çağırıyor. Nifakın psikanalizini yapıyor yani. KiĢi ancak kendisini unutarak 
münafık olur diyor, ben böyle anlıyorum, yabancılaĢma budur. 

 
 
20-) Lâ yesteviy ashâbunnâri ve ashâbulcenneti, 

ashâbulcenneti hümülfâizûn; 
 
Nâr ehli ile Cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli kurtuluĢa erenlerin ta 

kendileridir! (A. Hulusi) 
 
20 - Ashabı Nar ile ashabı Cennet müsavi olmaz, ashabı Cennettir 

ki hep murada irmiĢlerdir. (Elmalı) 
 
 
Lâ yesteviy ashâbunnâri ve ashâbulcenneh ateĢ ehli ile cennet 

ehli asla bir olmaz. Yani ateĢe layık bir hayat yaĢayanla, cennete layık bir 
hayat yaĢayan asla bir olmaz. Firavun gibi yaĢayıp ta Musa‟nın akıbeti ile 
akıbetlenmek istemeyin sakın, böyle bir beklenti içine girmeyin. 
ashâbulcenneti hümülfâizûn Cennet ehli var ya cennet ehli; iĢte asıl 
kurtulanlar onlardır. Rabbimiz burada kurtuluĢ tarifi yapıyor, baĢarı tarifi 
yapıyor. Kariyer planlaması yapanlara duyurulur, baĢarının tarifini 
Allah‟tan almak lazım. Sizin tarifinizin hiç bir hükmü yok. 

 
 
21-) Lev enzelnâ hâzelKur'âne 'alâ cebelin leraeytehu hâĢi'an 

mutesaddi'an min haĢyetillâh* ve tilkel'emsâlu nadribuhâ linNâsi 
le'allehüm yetefekkerun; 

 
Eğer Ģu Kurân'ı (bildirdiği gerçeği) bir dağın (benlik sahibi bilinç - 

ego - eniyet) üzerine inzâl etseydik, elbette onu Allâh (ismiyle iĢaret 
edilen'in) haĢyetinden (muhteĢem azamet karĢısında benliğinin hiçliğini 
fark ederek) huĢû ederek, çatlayıp paramparça olduğu hâlde görürdün! 
ĠĢte bu MĠSALLERĠ (sembolik anlatımları) insanlara tefekkür etsinler diye 
veriyoruz! (A. Hulusi) 

 
21 - Biz bu Kuran‟ı bir dağın üzerine indirseydik her halde Sen onu 

Allah korkusundan baĢını eğmiĢ çatlamıĢ görürdün, o temsiller yok mu 
iĢte biz onları insanlar için yapıyoruz gerek ki tefekkür ederler. (Elmalı) 



 
 
Lev enzelnâ hâzelKur'âne 'alâ cebelin leraeytehu hâĢi'an 

mutesaddi'an min haĢyetillâh eğer biz bu Kur‟an ı bir dağa indirmiĢ 
olsaydık dağın Allah korkusundan haĢyetle yıkılıp paramparça olduğunu 
görürdün. Zımnen ama onu dağa değil ey insan sana indirdik. TaĢ mı 
kesildin ey insan, dağ bile hallaç pamuğu gibi atılacakken vahyin altında 
sarsılırken, ya sen neden sarsılmazsın yüreğinle. Yahudiler ve 
münafıkların vahye karĢı taĢ kalpliliğini ifade etse de aslında vahiy 
karĢısında tüyü oynamayan insanın nifaktan korkması gerektiğini de 
söylemiĢ olmuyor mu. 

 
ve tilkel'emsâlu nadribuhâ linNâsi le'allehüm yetefekkerun iĢte 

Allah böyle misaller veririz biz ki insanlara le'allehüm yetefekkerun ki 
onlar düĢünüp doğru yola gelirler. Daha doğrusu biz bu misalleri 
düĢünüp doğru yola gelsinler diye insanlara verdik. Eğere üzerinde 
düĢünürsek, dağla kendimizi kıyaslarsak Ģu sonuca ulaĢırız. Allah bu 
vahyi dağa değil bana, yani insana indirdi. Eğer ben vahyin karĢısında 
kör ve sağır davranırsam insan olarak, mahlukatın Ģereflisi olarak, ahseni 
takvim üzere yarattığı ben kendime taĢ muamelesi yaparım. TaĢ kesilmiĢ 
bir kalple vahye yaklaĢmıĢ olurum. Yüreğimde kalp yerine taĢ taĢımıĢ 
olurum. Eğer böyle olursam yazık bana vah bana. Bundan büyük bela mı 
olur. Aslında Azab ta budur, ceza da budur bela da budur. Rabbim vahye 
karĢı kör ve sağır davrananlardan etmesin. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ġslamoğlu Tef. Ders. HAġR SURESĠ (022-024)(174-1) 
 
 
 
"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. 
 
 
Değerli Kur‟an dostları bir önceki dersimizde HaĢr suresinin son üç 

ayeti hariç tefsir etmeye çalıĢmıĢtık. Kasıtlı olarak son 3 ayetini bir 
sonraki derse bırakmıĢtık. Zira hasr suresinin son 3 ayeti doğrudan 
Allah‟tan söz eden ayetlerdi. Allah‟tan söz eden ayetler varlığın 
zirvesinden söz eden ayetlerdir. En güzelden söz eden ayetlerdir. En 
güzelden bahis açan söz, sözün en güzelidir. Vahiy zaten en güzelin 
sözüdür. Vahyin en güzeli de Allah‟ın zatı hakkında konuĢtuğu ayetlerdir. 
ĠĢte bu ayetler Allah‟ın zatı hakkında konuĢtuğu ayetler. 

 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
22-) "HU"vAllâhulleziy lâ ilâhe illâ "HÛ"* 'Âlimulğaybi 

veĢĢehâdeti, "Hu"verRahmânurRahıym; 
 
"HÛ" Allâh, tanrı yok, sadece "HÛ"! Gayb ve Ģehâdeti daimî 

bilendir! "HÛ", Er Rahmân (tüm El Esmâ özelliklerini mündemiç olan) Er 
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Rahıym'dir (tüm El Esmâ özelliklerini açığa çıkaran - o özelliklerle Efâl 
âlemini seyrinde yaĢamakta olan). (A. Hulusi) 

 
22 - O öyle Allah ki ondan baĢka Tanrı yok gaybı de bilir Ģahadeti 

de, o rahmândır, rahîmdir. (Elmalı) 
 
 
“HU"vAllâhulleziy lâ ilâhe illâ "HÛ".“HU"vAllâhu; O Allah‟tır. 

Kendi içinde bir cümledir. Müpteda ve haberden oluĢan bir isim cümlesi. 
Ama bu isim cümlesi aynı zamanda kelimeyi Tevhidin de müptedasıdır, 
yani daha uzun bir isim cümlesinin bir parçasıdır. O Allah Ki; 
Kendisinden baĢka hiçbir ilah yoktur. O Allah ki kendisinden baĢka 
tapılmaya layık hiçbir varlık yoktur. O %100 Allah‟tır. O kendisinden 
baĢka tapılmaya layık hiçbir varlığın olmadığı Allah‟tır. Farklı farklı 
Ģekillerde dilimize aktarabiliriz. “HU"vAllâhu O Allah‟tır. 

 
Her isim Allah‟a döner tüm ilahi esma ve sıfat Allah‟a döner. Yan, 

Allah‟u keriymun, Allah‟u rahiymun, Allah‟u rabbün, Allah‟u Hâlıkun. 
Allah‟u Aziymun, Allah‟u Aliymun, Allah‟u Habiyrun gibi tüm esmanın 
mevsufudur Allah lafzı. Yani tüm esma Allah lafzını niteler, sıfatı olur. 
Allah büyüktür, Allah cömerttir, Allah görendir, Allah iĢitendir, Allah 
bilendir, Allah rızık verendir, Allah yaratandır gibi her isim ve sıfat Allah 
ismine döner. 

 
Peki Allah ismi neye döner? ĠĢte burada onu görüyoruz. Allah ismi 

de “Hüve” yani O zamirine döner. Zatı ilahinin mutlak varlığını temsil 
eder. Hüve zamiri. O demektir. 3. tekil Ģahıs zamiri. Aslı “Hu” dur “vav” 
zaiddir hüma vehüm gibi ikil ve çoğul formlarda düĢer. Hüve ma değil, 
Hüma Ģeklinde gelir. Bazılarına göre Allah isminin türetildiği asıl Hüve 
dir. “H” hüvenin de aslıdır. “vav” fazladır demiĢtik zaiddir. “He” bir ses 
değildir, “h” bir nefestir. Her canlı soluk alırken “h” der. Yani ciğer insan 
istese de istemese de, canlı istese de istemese de “h” sesi çıkarır. 
Soluğun doğal sesidir bu. “O” demektir. “O‟na”  iĢarettir. Ek Hayy olan, 
mutlak diri olan ve tüm dirilere diriliği kendisi vermiĢ olan Allah‟a canlı 
varlıkların doğrudan bir atfıdır. Nefes canlılığın alametidir.  

 
Varlık ilahi bir nefestir. Kevn ve fesad oluĢ ve bozuluĢ, bu nefesin 

veriliĢ ve alınıĢını temsil eder. Cemal sıfatları ilahi nefesin alınıĢını, Celal 
sıfatları ilahi nefesin veriliĢini temsil eder. Nefes alan canlılar içinde 
yalnızca insan Ġradi olmayan tespihi, iradi olana dönüĢtürebilir. Ġradesiz 
olana tespih denilir zaten, iradeli olana Zikr denilir. Onun içinde Kur‟an bu 
kavramları iradi olana dönüĢtürmek için tespihi, zikr kavramını kullanır ki, 
Kur‟an ın kendisi de zaten bir zikrdir. 



 
Ve sorar “O” kimdir? Ġnsan iradesiyle sorar O kimdir. Çünkü nefes 

alırken “O”, “O”, “O” demektedir. “h”, “h”, “h” derken, nefes alırken “O” 
kimdir. Ġdrakin derinliklerinden bir ses gelir, yek bir ses; “O” Allah‟tır. 
“HüveAllahu” O Allah‟tır. Fıtratla beraber vahiyde cevap verir. ĠĢte bu 
cevap O cevaptır. 

 
Allah ağızda baĢlar, ciğerde biter. “Al-lah”  Yani sesin çıktığı yerde 

baĢlar sesin kaynağında biter, ciğerde. Dudaklar hiç birbirine değmez, bu 
tıpkı yaratılıĢ sürecinde olduğu gibi dıĢtan içe doğru bir süreci, bir seyri 
takip eder. DıĢarıdan içe doğru, ciğere doğru. Adeta Allah insanın 
dıĢında ki kainat üzerinden vardığı bir hakikat olarak ta.! Ġçine nüfuz 
eder. ta.! Yüreğine nüfuz eder. Aklına nüfuz eder. Allah lafzında ki sesin 
seyri, sesin gidiĢ istikamti insana bunu hatırlatır. 

 
El Ġlâh; E-le-he fiilinden türetilmiĢtir dilcilerin grüĢüne göre. Mabut 

edindi, rab edindi, kulluk etti, ibadet etti anlamına gelir. Bu kök aslında 
cazibe, sevgi, muhabbet, çekicilik, aĢk, sadakat, hayranlık anlamlarına 
gelen bir köktür. Ki aynı 3 kelimeden sülasi mücerretten türetilmiĢ 7 form; 
E-lehe, e-he-le, he-le-ve, he-ve-le, ve-le-he, ye-le-he, ve-he-le. 7 form. 
Bunların Arap dilinde ki kök karĢılıklarına baktığımızda hepsinin ortak bir 
tek anlamı vardır; sevgi ve cazibe. Aslında sevgisini yitirmekten korkulan 
bir Ģey, bir güç, bir özne anlamını verir bize. E-le-he sülasi mücerredinin 
kök harflerinin tüm kombinezonlarından oluĢmuĢ kelimelerin ortak 
manası. 

 
Genel görüĢe göre Allah lafsı türetilmemiĢtir. Mutlak isimdir. Ġsmi 

has bile değildir, mutlak isimdir. Allahümme de ki mim dilcilere göre 
azamet zamiri anlamına gelir. Yani Allah‟ın yüceliğini ifade eder. Ey 
Allah‟ım manasına da gelir. 2. bir görüĢtür bu, nida manasına da gelir, 
dua manasına gelir yani. Ama bendenize göre Arap dilinde ki diğer 
mimler gibi küm, hüm, zamirlerinde ki cemimi gibi bu mim de genel 
kuralın içindedir. Yani cemiy ifade eder. 

 
Peki Allahümme‟yi nasıl izah edeceğiz cemiy olarak? ġöyle tüm 

kemal sıfatların onda toplandığı, tüm noksan sıfatlardan da masun ve 
mahfuz olduğu, yani tüm noksan sıfatlardan da arınmıĢ olduğu yönünde 
te‟vil ve tefsir edebiliriz. 

 
Kur‟an da Allah ismi 2.697 kez geçer. Kur‟an da geçen en çok 

geçen izimdir, Ģanına layık bir biçimde geçer. Ġslam‟da varlık tasavvuru 3 
tür. Vacip varlık, mümkin varlık, ve muhal, mümteni varlık. Vacip varlık; 
Varlığı zorunlu olandır. Yani var olması için bir var ediciye ihtiyaç 



bulunmayandır. O Allah‟tır. Mümkin varlık; varlığı da yokluğu da mümkin 
olan, yani bir var edici olmadan var olamayacak olan varlıklardır ki Allah 
dıĢında ki insan da dahil tüm görünen ve görünmeyen alemlerdir. Muhal 
varlık ise, aslında farzı muhaldir. Yokluktur. Yokluk; yoktur. Karanlığa 
benzer. Varlığın olmaması halidir. Allah bütün varlığı yokluk aleminden 
çıkardığı için böyle bir kategori koymuĢlardır kelam ulemamız. 
Dolayısıyla Allah varlığın zirvesidir. Varlık evreninin zirvesi Allah‟tır. 

 
Cahiiliyede Allah inancı vardı. Onlara; Ve lein seeltehüm men 

halekas Semavati vel Arda ve sahhareĢ ġemse vel Kamere le 
yekulünnAllâh. (Ankebut/61) eğer onlara sorsan, desen ki gökleri ve 
yeri kim yarattı? Elbette Allah yarattı derler. Diyor ayet. Kur‟an ın bize 
haber verdiği gibi cahiliye müĢrikleri Allah‟a inanırlardı. Fakat onların 
problemi uzak Allah inancı idi. Allah‟ı hayata karıĢmayan bir Allah 
tasavvuruyla biliyor ve inanıyorlardı. Onun içinde aracılar koyuyorlardı.  

 
Putlar uzak tanrı tasavvurundan neĢet etmiĢti. Madem uzaktı, bizi 

duyamazdı, o zaman aracılar koyalım dediler ve putları icat ettiler. Putlar; 
Onlarla Allah arasında aracılık yapıyorlardı sözüm ona. Onun için 
cahiliye müĢriklerini olağan dıĢı zamanlar müstesna hiç dua ederken 
görmeyiz. Görmeyiz; çünkü Kur‟an bize Ģah damarımızdan daha yakın 
olduğunu söylerken Allah‟ın cahiliye müĢrikleri ötelerin ötesinde, uzakta, 
çok uzakta, insanla ilgilenmeyen ve insanı duymayan bir varlık olarak 
tasavvur ederlerdi. 

 
Kur‟an cahiliye müĢriklerinin bu sapık tanrı inancını yıktı. Duayı 

mü‟minin hayatının her anına soktu. Namazı duanın ayaklanmıĢ biçimi 
yaptı. Zikir, ibadet, tefekkür hep Allah ile insan arasında ki yakınlığı ifade 
etti. ve nahnu akrebu ileyhi min hablil veriyd. (Kaf/16) dedi Kur‟an ve 
Kur‟an dan Allah; Biz kulumuza Ģah damarından daha yakınız. 

 
Tanrı atamak dediğimiz problem hep uzak tanrı tasavvurundan 

kaynaklandı. Çünkü insan bir kez Allah ile arasına aracılar atama 
yetkisini kendinde görmeye baĢladığında artık tanrısını kendisi atıyor 
demektir. Ġnsan kendi atadığı tanrıya kul olabilir mi? Kul olursa nasıl kul 
olur? KiĢi tanrısının amiri olursa bu ne biçim bir iĢtir. ĠĢte tüm Ģirk 
türlerinin düĢtüğü komik durum, gülünç durum buydu. 

 
Marifetullah, Allah‟ı bilmek değildir sadece. Marifetullah Allah‟ı 

tanımak, dahası Allah‟ı anlamaktır. ĠĢte Kur‟an Allah‟ı tanıyacağımız, 
Allah‟ı anlayacağımız en sahici, en gerçekçi ve en temel en hakiki 
kaynaktır. Ġnsan tanımadığı, bilmediği, anlamadığı bir Allah‟a nasıl kulluk 
yapabilir ki. ĠĢte vahiy bize Allah‟ı tanıtıyor ve HaĢr suresinin bu son 



ayetleri de vahyin Allah‟ı en açık tanıttığı ayetlerin baĢında geliyor. Tıpkı 
Ġhlas suresi gibi. Tıpkı Ayet el kürsi gibi bu ayetlerde HaĢr suresinin son 
pasajı da Allah‟ın vahiyde açık ve net bir biçimde tanıtıldığı bölümlerin 
baĢında gelmektedir. 

 
Allah‟ın varlığı o kadar gerçektir ki O vardır demek bile abes kaçar. 

Çünkü O yoktur diyebilmek bu dili, bu sözü söyleyen insanı yok etmeden 
mümkin değildir. Eğer bu sözü söyleyen insan var ise O vardır. Onun için 
“O” yoktur diyen bile O‟nun varlığını ispat etmiĢ olur. Çünkü o dil O‟nun 
sayesinde var. O ses “O”nun sayesinde var. O yoktur diyen insan O‟nun 
sayesinde var ve o insanı var eden çevre, Ģart, anne, baba, nesil; O‟nun 
sayesinde var. Yani ne ki var,O‟nun sayesinde var. Onun için Allah vardır 
demek bile abestir ve Kur‟an ın hiçbir tarafında Allah‟ın varlığı ispat 
edilmez. Çünkü O Bedîhi olarak vardır, zorunlu olarak vardır, bizatihi 
vardır. 

 
Ġman bu manada ön bilgidir. Küfür ise ön yargıdır. Allah‟ın varlığı 

hakkında ki imanımız aslında dıĢarıdan kazandığımız bir Ģey değil, 
insanın fıtratına nakĢedilmiĢ olan ilahi bir yazıdır. Ġnsan kul olmak için 
doğmuĢtur. Eğer bir Allah‟a kul olmaktan yüz çevirirse, kul olacağı, 
önünde eğileceği binlerce tanrı icat eder. Tarihte ve bugün görüldüğü 
gibi. Onun için insanın kaderi Allah‟a kulluktur. Kul olmak için var 
olmuĢtur, kul olmak için dizayn edilmiĢtir, kul olmak için gerekli olan her 
Ģeyle kuĢatılmıĢtır. Rabbine kulluktan yüz çeviren insan kulluktan kaçmıĢ 
olmaz, ama kendinden aĢağı Ģeylere kulluğa mahkum olmuĢ olur. 
Sadece kendine yazık etmiĢ olur, kendini beĢ paralık etmiĢ olur. 

 
"HU"vAllâhulleziy lâ ilâhe illâ "HÛ"-lâ ilâhe illâ HÛ, bizim 

kelime-i tevhid olarak söylediğimiz la ilahe illallah‟ın sonu zamire 
dönüĢtürülmüĢ Ģeklidir. Aslında Lâ ilâhe illallah biçiminde 
Muhammed/19. ayetinde geçer. Lâ ilahe Ġllallah, lâ ilâhe illa Hu; aynı 
anlamı verir.  

 
Kelime-i tevhid imanın imzasıdır, hakikatin itirafıdır, sözün özüdür, 

kelamın atan kalbidir. Varlık hakikatinin söz kalıbında billurlaĢmıĢ 
Ģeklidir. Her Ģey Lâ ile Ġlla arasında olup biter. Var olmak tevhid 
okumaktır. Var olmak muvahhid olmaktır. Açık bir süreçtir kelime-i tevhid. 
KiĢi lâ ilâhe illallah derken hiç dudak birbirine değmez. Adeta süren, 
kesintisiz bir süreç. Tıpkı Allah derken değmediği gibi. Kesintisin bir 
süreç, bitimsiz bire süreç, sonu ve baĢı olmayan bir süreç adeta. Adeta 
afak ve enfüsteki ayetlerin tamamı kelimei tevhid aynasında yansır. 

 



Senüriyhim âyâtina fiyl afakı ve fiy enfüsihim hattâ 
yetebeyyene lehüm enneHUl Hakk. (Fussilet/53) ayetinde ifade edildiği 
gibi. Biz onlara dıĢ dünyada ve iç dünyalarında. Afakta ve enfüste 
ayetlerimizi göstereceğiz.. Ta ki O‟nun, Allah‟ın mutlak varlığının hakikat 
olduğu ayan beyan ortaya çıksın. ĠĢte bu ayetler her zaman içimizde ve 
dıĢ dünyamızda bize; Beni oku, beni oku, beni oku diye gülümsüyor. 
Yere bakın, göğe bakın, aya bakın, güneĢe bakın, yıldıza bakın, insana 
bakın, toprağa bakın, suya bakın, nereye bakarsanız bakın Allah‟ın 
esmasının tecellisini görürsünüz. Varlık aynasında O yansır ve her Ģey 
O‟nu haykırır her Ģey O‟na iĢaret eder, her Ģey adeta bir iĢaret parmağı 
gibi O‟nu gösterir. Ben demez O der. Çünkü sanat varsa bir sanatkar 
vardır, fiil varsa bir fail vardır, eser varsa bir müessir vardır. Sanatın olup 
ta sanatkarın olmadığını söylemek abesle iĢtigaldir. Onun için varlık; 
Allah‟ı gösteren bir iĢaret parmağıdır. 

 
Kelimeyi tevhid içinde bir tek noktalı harf geçmez. bu adeta bize Ģu 

mesajı verir; Hepsi asli seslerden oluĢmuĢ olan kelimeyi tevhid de nokta 
kadar bile ayrılık yoktur. Yani kelimeyi tevhidi getiren lâ ilâhe illallah 
diyen bir mü‟min kainatı bir bütün olarak algılar. Hâlık ve mahluk 
arasında ki bağı koparmaz. Mahluku Hâlıktan bağımsız ve bağlantısız 
anlamaz. Her Ģey, her Ģeyle, ve her Ģey bir ile alakalıdır der. Onun için 
kelimeyi tevhide hiçbir noktalı harf yer almaz. Tevhid insanın Allah 
karĢısında ki esas duruĢunu temsil eder. Kelimeyi tevhid yerler ve 
göklerden daha ağırdır. Efendimiz böyle buyurur bir hadisinde; 

 
Terazinin bir kefesine lâ ilâhe illallahı öbür kefesine tüm yaratılmıĢ 

varlıkları, yerler ve gökleri koysanız lâ ilâhe illallah daha ağır gelir. 
 
Aslında ben buradan Ģunu anlıyorum Lâ ilâhe ilallah varlığın 

kapısını açan anahtardır. Adeta Ģöyle de anlayabiliriz. Lâ ilahe illallah 
öyle bir elmastır ki, yerlerin ve göklerin tamamını satın alır, bu değerde 
bir elmastır. Çünkü bu söz varlığın kalbine girmek için verilen ilahi bir 
paroladan baĢka bir Ģey değildir. Allah ile, ahiretle, cennetle iletiĢim için 
bir Ģifre, bir pesfört hükmündedir. Bu Ģifreyle girersiniz eĢyanın kalbine. 
Bu Ģifreyle girersiniz varlığın kalbine. Kelimeyi tevhid iĢte odur. Onsuz 
girilmez bir alemdir cennet. Adeta cennetin kapısında Ģu levhayı görür 
gibi olursunuz; Ġman etmeyen giremez. “Lâ ilâhe illallah” ise imanın giriĢ 
kartıdır, ilk cümlesidir. 

 
“Lâ ilahe” nefiydir, “illallah” ispat. Kelimeyi tevhid iki kısımdan 

oluĢur. “Lâ ilahe”, ve “illallah”. “Lâ” yok demektir, hayır demektir. Lâ 
süpürgesiyle yüreği süpürmeden illa ile inĢa edemezsiniz. Lâ ilahe; hiçbir 
ilah yok, hiçbir tanrı yok. Tapılmaya layık hiçbir Ģey yok. ”Ġllallah” sadece, 



yalnızca Allah var. Bu demektir. Nefiy ve ispat cümlesinden oluĢan bir 
ibaredir lâ ilâhe illallah. Cümle her ne kadar olumsuzsa da mana 
tasavvurda pekiĢtirilmiĢ bir ispattır. Cümlenin nefiy ispar tarzında 
gelmesinin anlamı Ģudur; 

 
1 – Tevhidin inĢası, Ģirkin imhası ile mümkündür. Lâ ilâhe illallah. 

Hiçbir tanrı yoktur, sadece Allah vardır Ģeklinde gelmesi tevhidin inĢası, 
Ģirkin imhası ile mümkindir anlamına gelir. 

 
2 – Kayıtsız Ģartsız bir evet, güçlü bir hayır ile baĢlamalıdır 

manasını verir. 
 
3 – Tevhid bir nefestir. Nefesin yarısı almak, yarısı da vermektir. 

Dolayısıyla Lâ ilahe illallah bir nefesin alınan ve verilen iki yarısına 
benzer. 

 
4 – Ġman kalbin tevbesidir. Tevbe ise kalbin öz eleĢtirisidir. 

YöneliĢidir. YanlıĢtan vaz geçip doğruya dönmesidir. YanlıĢtan vazgeçip 
doğruya yönelmeyen bir gönül, Allah‟a yönelmemiĢ demektir. 

 
5 – Sadece tezin ispat Ģekli, ispat edilmesi, ucu açık bir süreçtir, 

ifadedir. Ard niyetler bu ibareden bir Ģey çıkaramasalar da bir Ģey ilave 
edebilirler. Onun için diğer ucunun da kapalı olması lazımdır. Yani ucu 
açık bir süreç olmaması lazımdır. Onun için, ucunu kapatmak için nefiy 
kullanılmıĢtır. Nefiy ve ispat yöntemi iĢte iki ucunu da paranteze almak 
içindir. 

 
6 – Allah demek yetmez, %100 Allah demek Ģarttır. Ġllallah demek, 

%100 Allah demektir. 
 
7 – Yokun yokluğunu ne kadar güçlü haykırırsanız haykırın, varın 

varlığını o kadar güçlü ispat etmiĢ olursunuz. Yokun yokluğunu ne kadar 
iyi haykırırsanız, varın varlığını da o kadar güçlü haykırmıĢ olursunuz, 
ispat etmiĢ olursunuz. 

 
Bu çerçeve de kelimeyi Ģahadet; EĢhedü en lâ ilâhe illallah ben 

diye baĢlar, ben idrakiyle baĢlar. Var olmak, Ģahit olmaktır. Allah‟a tanık 
olmak; ödülü cennet olan bir Ģahitliktir. ġahadet tanık kılmaktır, kendini 
O‟na tanık kılmaktır, Allah‟ın sizi kendisine tanıklığa çağırmaktır, 
çağırmasıdır. Onun için insan canını, varlığını, malını, servetini, her 
Ģeyini Allah‟a Ģahit kılarsa Ģehiyd hükmündedir.  

 



Önce ben diyorsun, ben. EĢhedü, ben Ģahadet ederim ki, Ben 
diyerek giriyorsun varlığını O‟nun varlığına Ģahit kılıp, Onun varlığına 
Ģahit oluyorsun. ġahit olan özne, nefis; Ben Ģahadet ederim ki demekle 
varlığını, O‟nun varlığına Ģahit tutmuĢ olur. ĠĢte kelimeyi Ģahadet insanın 
bir parmak hükmünde olmasıdır ki; Ben Allah‟ı gösteren bir parmağım 
demiĢ olur zımnen. 

 
Kelimeyi tevhid üzerinden bu açıklamaları yaptıktan sonra HaĢr 

suresinin 22. ayetine devam edelim. 
 
 
"HU"vAllâhulleziy lâ ilâhe illâ "HÛ"* 'Âlimulğaybi veĢĢehâdeti, 

"Hu"verRahmânurRahıym O; görünen ve görünmeyen, bilinen ve 
bilinmeyen tüm alemlerin alimidir. Her Ģeyi bilir. Sadece dıĢarınızı değil, 
içinizi de bilir. Sadece maskenizi değil, gerçek yüzünüzü de bilir. Sadece 
yüzünüzü değil özünüzü de bilir. Sadece özünüzü değil içinizin 40. 
odasını, kimselere göstermediğiniz, kendinizden bile gizlediklerinizi de 
bilir. Sadece yaptıklarınızı değil, yaptıklarınızın arkasında yatan niyeti 
bilir. Sadece niyetinizi değil, o niyeti doğuran iç güdülerinizi bilir. Sadece 
iç güdülerinizi değil o içgüdülere sebep olan temel duygularınızı da bilir. 
Bu, bu demektir.  

 
'Âlimulğaybi veĢĢehâdehHu"verRahmânurRahıym bilir 

bilmesine de O Rahmandır,ü O Rahiymdir. O özünde sonsuz merhamet 
sahibi, iĢinde de merhametlidir. O özü itibarıyla sonsuzca bağıĢlayan 
merhametin kaynağı olan Allah‟tır, tüm iĢlerinde de o merhamet vardır. 
Yani O Rahmandır, O Rahiymdir. 

 
 
23-) "HU"vAllâhulleziy lâ ilâhe illâ "HÛ"* el Melik'ül Kuddûs'üs 

Selâm'ul Mu'min'ul Müheymin'ul 'Aziyz'ul Cebbâr'ul Mütekebbir* 
SubhânAllâhi 'ammâ yüĢrikûn; 

 
"HÛ" Allâh, tanrı yok, sadece "HÛ"! Melik'tir (efâl, oluĢlar âleminde 

mutlak hükmü yürüyen), Kuddûs'tür (yaratılmıĢlığa ve kevne ait 
nitelenmelerden, yaratılmıĢ kavramlardan münezzeh), Selâm'dır 
(yaratılmıĢlarda yakîn ve kurb hâlini oluĢturup mâiyet sırrını açığa 
çıkartan), Mu'min'dir (iman açığa çıkartarak hakikatini müĢahedeye 
yönelten), Müheymin'dir (gözetip himaye eden, muhteĢem azametini 
seyirde yaratılmıĢlığı kaldıran), Aziyz'dir (karĢı konulması imkânsız 
olarak dilediğini yapan), Cebbâr'dır (iradesini zorunlu kabul ettiren), 
Mütekebbir'dir (Mutlak yegâne Kibriyâ {eniyeti} olan)! Allâh, onların ortak 
koĢtukları tanrı kavramlarından Subhan'dır! (A. Hulusi) 



 
23 - O öyle Allah ki ondan baĢka tapılacak yok, öyle melik 

(PadiĢah) ki Kuddus, Selâm, iman ve emniyet veren mü'min, gözeten 
koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allaha 
müĢriklerin Ģirkinden. (Elmalı) 

 
 
"HU"vAllâhulleziy lâ ilâhe illâ "HÛ" O Allah‟ki O‟ndan baĢka 

tapılmaya layık hiçbir mabut, hiçbir varlık yoktur. Tekrar geldi el Melik'ül 
Kuddûs O mülkün yegane sahibidir. Yani mülk O‟nundur, varlık 
O‟nundur, servet O‟nundur, sen de O‟nunsun. O sana serveti, mülkü, 
rızkı vermiĢse mülkünü mülküne vermiĢtir. Sen de O‟nun mülküsün, sana 
verdikleri de. Mülkünü mülküne vermek, sağ cebinden sol cebine koymak 
gibidir. Sen verirsen elinden çıkar ama Allah verirse çıkmaz. ĠĢte fark 
budur. El Melik O‟dur. Onun dıĢında mülk benimdir diyenler, iktidar sahibi 
olduğunu söyleyenler, mutlak mülkiyet iddiasında bulunanlar yalan 
söylemiĢ olurlar. Haddi aĢmıĢ olurlar. 

 
El Kuddus: O Kuddüs‟tür, kutsalın kaynağıdır. O‟nun 

kutsamadığına kutsallık atfetmek rol çalmaktır. Bir Ģeyi O kutsarsa kutsal 
olur. O bir taĢı kutsarsa Hacer-ül esved olur. Bir beyti kutsarsa Kâbe olur, 
bir beldeyi kutsarsa, dağında ot bitmese de  Mekke olur, insanlar cennet 
gibi yurtlarını orayı özleyerek göz yaĢları içinde oraya kavuĢmak için terk 
ederler. O bir insanı kutsarsa Abdulmuttalib‟in yetimi iken Alemlere 
rahmet olur, Muhammed olur, övülmüĢ olur. 

 
Es Selâm O Selâmdır, barıĢtır, mutluluktur, huzurun kaynağıdır. Bir 

huzur ırmağı varsa O‟ndan kaynar. Huzur ırmağının O‟ndan kaynadığını 
görmeyenler asla huzura ulaĢamazlar, sahte huzurlarla yetinmek 
zorunda kalırlar. Adını huzur koydukları zevk, lezzet ve hazzın etrafında 
dolanıp dururlar. 

 
El Mü‟min O Mü‟mindir, yani güven verir ve güvenilmeyi ister 

Güven ve iman verir, güven ve iman ister. Dolayısıyla O Mü‟mindir, el 
Mü‟mindir. Biz O‟na iman ettik, O kime iman etti diye sorulmaz. Onun 
Mü‟minliği imanın ahlakını bize hatırlatır. Güvenir ve güvenilmeyi ister. 
Güvenmek ahlaki manasıdır imanın. 

 
El Muheymin;O Müheymin‟dir, yani otorite sahibidir. O‟nun 

otoritesi üstünde hiçbir otorite yoktur. Kâinatın mutlak hakimi O‟dur. O 
isterse oldurur, isterse öldürür. O‟nun için,O‟nun otoritesinden pay 
aldığını iddia edenler sadece ve sadece yalan söylemiĢ olurlar. Mutlak 
otorite O‟na aittir. 



 
El Aziyz:O Aziyz‟dir kendiliğinden üstün ve yücedir. O yüceliğini 

hiçbir merciiye borçlu değildir. Hiç kimse iĢman etmezse, herkes 
küfretse, herkes isyan etse O‟nun yüceliğine zerrece halel gelmiĢ olmaz. 

 
El Cebbar; O her durumda iradesini yürütendir. Yani O‟nun 

iradesinin önüne kimse duramaz.  O bir Ģeyi isterse eğer, dünya alem 
O‟nun karĢısına geçsin O‟nun iradesi yürür. O birini severse, dünya alem 
nefret etsin hiçbir Ģey ifade etmez. O birinden nefret ederse, yani daha 
edebe uygun bir ifadeyle konuĢalım; O birinin üstünü çizer, O birini 
defterinden siler, O birini unutursa Kur‟an ın ifadesi ile, onu dünya alem 
sevse de Aziyz edemez. ĠĢte O bu yüzden El Cebbar‟dır. Her durumda 
iradesini yürütür. 

 
El Mütekebbir; El Mütekebbir‟dir, büyüklenmeye hakkı olan 

yegane varlıktır. O‟nun dıĢında büyüklük taslayanlar büyük değil 
küçüktür. Sadece büyük taslağıdır, asla büyük olamazlar. Büyüklüğe 
hakkı olan yegane varlık O‟dur. Bu kip mübalağa bildirir bu bağlamda, bu 
anlamda. Yoksa Mütekebbir, yani bu kipe giren diğer kalıpta ki ifadeler 
gibi büyüklenmeye hakkı olmadığı halde büyüklenen değil, burada 
olduğu gibi mübalağa anlamıyla büyüklenmenin en büyüğüyle, en büyük 
olarak büyüklenmeyi hak eden manasına gelir. 

 
SubhânAllâhi 'ammâ yüĢrikûn O, onların koĢtukları her türlü 

Ģirkten münezzehtir, Berî‟dir. Yani hiç kimsenin Ģirki O‟na hiçbir zarar 
veremez. Herkes Ģirk koĢsa, herkes O‟na ortak koĢsa O bundan zarar 
görmez, sadece insan görür. O halde aslında ayetin böyle bitmiĢ olması 
bize Ģu imayı da verir; Bu sıfatlarında O‟na ortak koĢmayın. Allah‟tan rol 
çalıp ta bir baĢkasına yakıĢtırmayın. O‟nun kutsallık vermediği bir Ģeyi 
kutsal kılmayın. Kutsallık atfetmeye kalkmayın. Bu Allah‟tan rol çalmaktır 
manasına gelir. 

 
 
24-) "HU"vAllâhul Hâlik'ul Bâri'ül Musavviru leHUl' Esmâ'ül 

Hüsnâ* yüsebbihu leHÛ mâ fiysSemâvâti vel'Ard* Ve 
"HU"vel'Aziyz'ul Hakiym; 

 
O Allâh, Hâlık (mutlak yaratan - Esmâ özelliklerini fiile dönüĢtüren), 

Bari (her yarattığını, zaman ve özellik olarak tüme uyumlu tafsile getiren), 
Musavvir (sonsuz mânâ sûretlerini açığa çıkaran); Esmâ ül Hüsnâ O'na 
aittir! Semâlarda ne var ve arzda ne varsa Allâh'ı tespih (ortaya 
koydukları iĢlevle Esmâ özelliklerini açığa çıkararak kulluk etmeleri) 
içindir; "HÛ" Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A. Hulusi) 



 
24 - O öyle Allah ki Hâlık, Barî, Musavvir o, en güzel isimler (Esma-

ül Hüsnâ) onun, bütün Göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, o öyle azîz 
öyle hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
"HU"vAllâhul Hâlik Allah Hâlık‟tır. Mutlak yaratıcıdır. 
 
El Bâri: Bâri‟dir, sadece yaratmakla kalmaz yarattığının ilk 

örneklerini de yaratandır. Yani prototiplerini, ilk örneklerini de var 
edendir. Hakikaten, Ģöyle bakın etrafınıza, her sanatçı yaratılmıĢtan yola 
çıkarak sanatını icra eder. Ama alemlerin Rabbi olan Allah neye bakarak 
yaratmıĢtır yarattıklarını. Modellerini de kendisi yaratmıĢtır. Siz (haĢa) 
sizi yaratacak olsaydınız nerenizi nereye koyardınız? ġöyle bir bakın 
aynaya. Allah öyle muhteĢem yerleĢtirmiĢtir ki insan en uçuk kaçık Ģeyler 
çizse bile yine de Allah‟ın yarattığı çerçevenin dıĢına çıkamamaktadır. 

 
El Musavvir; O yarattığının suretini tasvir eder. Yarattığının suretini 

en güzel Ģekilde, O‟nun kullanacağı, O‟nun amacına uygun olan en güzel 
Ģekilde yaratır. 

 
[Ek bilgi; Musavvır olan cisimde rûh îcâd eden onu harekete getirir. 

O rûh bütün uzuvlarda tasarruf sahibidir. Göz, onunla görür. Kulak, 
onunla iĢitir. Dil onunla söyler. El, onunla tutar. Ayak, onunla yürür. Eğer 
bu ruh olmazsa gövde bir ağaç parçası gibi cansızdır. Hiçbir organ 
görevini yapamaz. O ulu padiĢahın emsalsiz iĢleri vardır. (Ebü'l-Leys 
Semerkandi-Tefsirü'l-Kur'an)] 

 
leHUl' Esmâ'ül Hüsnâ en güzel nitelikler, tüm mükemmellikler 

O‟na aittir. Hepsinde tahsis “lam”ı ile gelir, istisnası yoktur bunun. Yani 
burada; LeHU da ki “lam” ne ise Lillahi biçiminde gelir bazı yerlerde. Ama 
tahsis “Lâm”ı mutlaka tüm kullanımlarda yer alır. Bu da Ģu anlama gelir. 
Tüm mükemmellikler O‟na mahsustur. Tüm mükemmel vasıflar O‟na 
mahsustur. 

 
Esma; aĢkın ve mutlak zatın kendini insan idrakine indirmesi, nazil 

etmesidir. EĢyanın hakiki manası vardır bir. EĢyanın 3 tür varlığı vardır. 
 
1 – EĢyanın hakiki varlığı. O Allah için Allah‟ın zatıdır. 
 
2 – EĢyanın zihni varlığı vardır. EĢyanın hakiki varlığından farklı 

olarak bir de onun zihnimizde düĢen zihni varlığı. 
 



3 – EĢyanın dildeki varlığı.  
 
ĠĢte esma ve sıfat Allah‟ın dilde ki varlığıdır. Allah‟ın zatını biz 

düĢünemeyiz. Yani Zatullah; bizim aklımızın kapasitesini aĢar. Onun için 
Allah‟ın zatını düĢünmeyin buyurmuĢtur efendimiz. Allah‟ın esması ve 
sıfatı üzerinde durmamız istenmiĢtir. Allah‟ı ancak zatıyla değil esmasıyla 
bilebiliriz. Zatıyla bilemeyiz, çünkü zihnimiz buna yetmez.  

 
Ġdrâk-i me‟âli bu küçük akla gerekmez, 
Zîrâ bu terâzû o kadar sikleti çekmez.  (Ziya PaĢa)  
 
Der ya Ziya PaĢa, bu terazi bu ağırlığı taĢımaz. Onun için 

mukayyet olan insan aklı, mutlak ve sonsuz olan Allah‟ı kapsayamaz ve 
kavrayamaz. O zaman ne yapmamız lazım? Esmasıyla bilmemiz lazım. 
ĠĢte bunun içindir ki soru sormaya Allah‟tan baĢlamak yanlıĢ yerden 
baĢlamaktır. Soru sormaya insan eğer baĢlayacaksa kuldan baĢlamalı, 
yarattıklarından baĢlamalı. Yani önce onu gösteren parmaklardan 
baĢlamalı, o zaman haddini bilir insan. Hâlitken değil mahluktan 
baĢlamalı. Soru sormaya mutlak varlıktan baĢlayan bir zihnin ters 
dönmüĢ, amuda kalkmıĢ bir zihindir. 

 
El Hüsnâ ismi tafdildir, sufat manasına da gelir. Yani en güzel 

manasına geldiği gibi güzel manasına da gelir. Fakat güzel karĢılığı 
yetersizdir. Mükemmellik belki buna güzel bir karĢılık olabilir yine yetersiz 
olmakla birlikte. Mükemmel anlaĢılabilir mi peki? Hayır. Mükemmel 
anlaĢılmaz çünkü aklımız mükemmel olmadığı için mükemmelliği 
kavrayamaz. Neden rabbini değil de ismini an diyor Ģimdi anlıyor muyuz 
Kur‟an ı. Rabbini değil, O‟nun ismini an, adını an. Çünkü O‟nun adından 
O‟nun zatını düĢünmeye ancak yol alabiliriz, fakat onu da tam 
beceremeyiz. 

 
Allah‟ın ahlakıyla ahlaklanmak biçiminde anlamıĢ Gazali O‟nun 

esmasını anmayı. Yani O‟nun esması insanda ahlaka dönüĢürse bu 
Allah‟ın ahlakıyla ahlaklanmak olarak anlaĢılmıĢ. Esma ül Hüsna ya 
çarpım tablosu muamelesi yapmak onun için esmayı anlamamaktır. Yani 
sadece 99 kelimeyi ezberleyen Cennete girer Ģeklinde anlamak, hiç 
anlamamaktır o hadisi. Aslında;  men ahsâhâ dehalel cenneh. Ahsâhâ 
da ki o Ahsâ nın 20 ye yakın anlamı vardır. Kim ezberlerse değil sadece, 
kim sayarsa değil, kim yaĢarsa, kim anlarsa, kim künhüne vakıf olursa, 
kim hayatına giydirirse, kim ahlakını O‟nun la ahlaklandırırsa manalarının 
hepsine birden gelir. Onun için  tehallaku bi ahlâkillah ı biz esma ile 
birlikte Allah‟ın ahlakıyla ahlaklanın sözünü esma ile birlikte düĢünmek 
durumundayız. 



 
yüsebbihu leHÛ mâ fiysSemâvâti vel'Ard göklerde ve yerde ne 

varsa hepsi O‟nun adına hareket ederler, O‟nu tespih ederler. Ve 
"HU"vel'Aziyz'ul Hakiym Ama ey insan; (göklerde ve yerde olan her 
Ģey O‟nun adına hareket ederde ya sen kimin adına hareket edersin. 
Sen eğer nefsinin adına Ģeytan adına hareket etmeye kalkarsan Allah‟ın 
bundan nesi eksilir hiç düĢündün mü? Ve “HU”vel „Aziyz, O azizdir, O 
yücedir, O sonsuz büyüktür, O‟nun hiçbir Ģeyi eksilmez, sen bitersin ey 
insan, sen tükenirsin. Nasıl mı? Hemen yukarıda demiĢti ya 19. ayette 
Ve lâ tekûnu kelleziyne nesullahe feensahüm enfusehüm (19) Allah‟ı 
unutan ve Allah‟ın kendilerini, kendilerine unutturduğu kimseler gibi 
olmayın. Allah‟ı unutan, Allah‟ın da kendisini nefsine unutturduğu 
kimseler gibi olmayın. Eğer sen O‟nu unutursan, sen O‟nun adına 
hareket etmezsen Ve “HU”vel „Aziyz O aziyzdir, hiçbir Ģeyi eksilmez. 

 
El Hakiym; Hakiymdir. Eğer dersen ki kendisini unutacak bir varlığı 

neden yarattı, bunun cevabı da son isimdir. El Hakiym. Hikmeti vardır. 
Küfür olmasaydı imanın, karanlık olmasaydı aydınlığın, batıl olmasaydı 
hakkın,i münkir olmasaydı mü‟minin kıymeti nasıl bilinecekti. Hikmeti 
vardır Üzerinde düĢünürsen hikmetini anlarsın. 

 
[Ek bilgi; Allah‟ın Sıfatları;  
1 - Zâtiyye sıfatlar, 
2 - Fiiliyye sıfatlar, 
3 - Maneviye sıfatlar olarak üç kısma ayrılır.  
1 - Zâtî sıfatlar, Allah'ın zâtından ayrılmayan sıfatlardır ve iki 

kısımdır.  
a)- Sıfat-ı Selbiyye  
b)- Sıfat-ı Sübutiyye'dir.  
a)- Selbî sıfatlar: Vücud, kıdem, bekâ, muhalefetün li'l-havâdis, yani 

yaratıklara benzememek gibi teĢbihi ortadan kaldırarak kudsiyyet ve 
nezâhet ifade eden sıfatlardır ki, kuddüs, selam, ehad, vahid, evvel ve 
ahir gibi isimler de böyledir. 

b)- Sübutî sıfatlar: Hayat, ilim, semi basar, irâde, kudret, kelâm ve 
tekvin sıfatlarıdır. Ġsimleri de zâti sıfatlar hasebiyledir. Fiili sıfatlar, zâti 
sıfatların eser ve hükümleri ile ortaya çıkıĢını ifade eden tekvin sıfatının 
görüntüsünden ibarettir ki, gibi isimler de böyledir. 

c)- Manevî sıfatlara gelince, Allah Teâlâ'nın ahlâkını, sıfat ve 
isimlerinin ahkâm ve kemâlini ifade eden azâmet ve kibriyâ, celâl ve 
cemâl, izzet, adalet, hikmet, hilim, sabır, fadıl, Ģedidu'l- ikâb ve seriu'l-
hisâb gibi vasıf ve isimler bu kabildendir. (Elmalılı Muhammed Hamdi 
Yazır – Kur‟an dili)] 

 



[Ek bilgi-3; Beyhakî, muttasıl bir senedle Hz. AiĢe (r.a.)'den Ģöyle 
bir rivayet nakletmiĢtir. Hz. AiĢe Peygamber'e,  

"Ya Resulullah! Allah Teâlâ'nın kendisine dua edildiği zaman kabul 
buyurduğu ismini bana öğret." demiĢti.  

Resulullah da, ona "Kalk abdest al, mescide gir, iki rekât namaz kıl, 
sonra dua et ben dinleyeyim." buyurdu. O da öyle yaptı. Sonra dua için 
oturduğunda Hz. Peygamber "Allah'ım onu muvafık kıl." dedi.  

Hz. AiĢe de Ģöyle dua etti: "Ey Allah'ım bildiğimiz ve bilmediğimiz 
güzel isimlerin hepsiyle ve bir kimsenin kendisiyle sana dua ettiği zaman 
hoĢlandığın ve yine kendisiyle istediği vakit verdiğin en yüce isimle 
senden istiyorum."  

Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v) 'Ġsabet ettin, isabet ettin.' 
buyurdu."(Hadis- Beyhaki)] 

 
 
Sadakallahul aziym  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜMTEHĠNE SURESĠ (01-13) (174-B) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
ġimdi yepyeni bir Kur‟an burcunu daha gezeceğiz, bu burcun ismi 

Mümtehane. Mushafta HaĢr suresinden hemen sonra yer almıĢ olan bu 
sure adını 10. ayetinden alır. Ġmtihan edilen kadın manasına gelir, 
Mümtehane. Ellerimizdeki Mushaflarda Mümtahine yazılmıĢ. Biraz 
mecazi bir anlamdır bu mecazen sureye nispeti imtihan suresi manasına 
gelir. Fakat vakıaya uygun olan doğru ad Mümtehane adıdır, tıpkı 
Mücadile suresinin mücadele olarak anılması gibi Mümtehane suresi de 
Mümtahine Ģeklinde anılmıĢtır. Adeta iki surenin isminin baĢından 
geçenler benzer niteliktedir. Meveddet suresi adıyla da anılmıĢ bu sure. 

 
Mümtehane suresinin zamanı Medeni bir sure, Medine‟de nazil 

olmuĢ. Yılı tam tespit edemiyoruz indiği yılı, ihtilaflı. Hatıp olayı, ki surede 
birebir anlatılan bir olaydır, yaĢanmıĢ bir olaydır Hatıb Bin ebi Beltea 
olayı fetih sırasında değil de Hudeybiye anlaĢması sırasında, ki 
Hudeybiye gerçek fetih olarak anlatılır. Fetih suresinin de nazil olduğu 
dönemde yapılmıĢ bir anlaĢmadır. Daha doğrusu fetih suresi Hudeybiye 
üzerine nazil olmuĢtur, sebebi nüzulü Hudeybiye anlaĢmasıdır. Onun için 
biz Hudeybiye‟yi Allah Resulünün ifadesiyle gerçek fetih olarak 
anlamamız lazım. Dahası Rabbimizin ifadesiyle gerçek ve büyük fetih 
olarak anlamamız lazım. 

 
Hatıb‟ın mektubu Mekke‟lileri bekleyen tehlikeyi önceden haber 

veren bir ihbardır. Casus kadın 4. yılda Medine‟ye gelmiĢ, 6. yılda ise 
Medine‟yi terk etmiĢ. Sure bu durumda 6. yılda inmiĢ olmalıdır diyebiliriz. 
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Surenin konusu savaĢ ahlakıdır, yani ana tema kısaca, özet 
halinde savaĢ ahlakıdır. Mü‟min ve kafir arasında ki duygusal ve sosyal 
iliĢkileri düzenler. Hz. Ġbrahim‟i bu bağlamda örnek gösterir. ĠliĢkileri 
engelleyen küfür değildir aslında. Mü‟minler ve kafirler arasında ki 
iliĢkileri engelleyen. Saldırganlık ve tecavüz olduğunu biz bu surenin 7. 
ile 9. ayetlerinden anlarız. Yani Mü‟minlerle kafirlerin iliĢkisine mani olan 
Ģey kafirlerin küfrü değildir. Kafire küfründen dolayı mü‟minin iliĢkisini 
kesmesi gerekmez. Onu bu Mümtehane suresinin 7-8- ve 9. ayetlerinden 
açıkça anlarız. Tecavüz ve saldırganla iliĢkisini kesmeyi ister sure. 10 ve 
11. ayetler Ģirki, küfrü tercih eden eĢlerin boĢanmasını emreder. MüĢrik 
ailelerin, müĢriklerin Müslümanlarla bir aile kuramayacağını ifade eder ki 
aslında Müslüman aileyi inĢa etmek içindir. ġimdi bu giriĢten sonra 
sureye geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
1-) Ya eyyühelleziyne amenû lâ tettehızû 'aduvviy ve 

'aduvveküm evliyâe tulkune ileyhim Bilmeveddeti ve kad keferu 
Bima caeküm minelHakkı yuhricunerRasûle ve iyyaküm en tu'minu 
Billâhi Rabbiküm* in küntüm harectum cihaden fiy sebiyliy vebtiğae 
merdatiy tusirrune ileyhim Bilmeveddeti, ve ene a'lemu Bima 
ahfeytum ve ma a'lentum* ve men yef'alhu minküm fekad dalle 
sevâessebiyl; 

 
Ey iman edenler! Benim düĢmanım, sizin de düĢmanınız olanları 

velîler edinmeyin! Onlar, size Hak'tan geleni inkâr ettikleri hâlde; 
Rabbiniz, Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh'a iman ettiğiniz için Rasûlü ve 
sizi (yurdunuzdan) çıkardıkları hâlde, siz onlara sevginizi ilka 
ediyorsunuz. Eğer yolumda cihat etmek ve rızamı talep etmek için çıkmıĢ 
iseniz (dost edinmeyin); oysa onlara sevginizi (içinizde) gizliyorsunuz. 
Ben gizlediğinizde ve açıkladığınızda olarak bilirim! Sizden kim bunu 
yaparsa, yolun denge noktasından gerçekten sapmıĢtır. (A. Hulusi) 

 
01 - Ey o bütün iman edenler! DüĢmanımı ve düĢmanınızı dostlar 

yerine tutmayın, siz onlara meveddet (dostluk, sevgi) ilka ediyorsunuz, 
onlar ise haktan size gelene küfrettiler, rabbiniz Allaha iman ediyorsunuz 
diye sizi ve Peygamberi çıkarıyorlardı, eğer sizler benim yolumda ve 
rızam uğurunda cihad için çıktınızsa... Siz meveddetle onlara sir 
veriyorsunuz, halbuki ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da 
hepsini bilirim ve içinizden her kim onu yaparsa artık düz yolun ortasında 
ĢaĢırmıĢ olur.(Elmalı) 
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Ya eyyühelleziyne amenû lâ tettehızû 'aduvviy ve 'aduvveküm 

evliyâe siz ey iman edenler benimde, sizinde düĢmanınız olan kimseleri, 
candan yürekten dostlar edinmeyiniz. Onlarla kader birliği yapmayınız. 
Evliya olmak budur. Candan yürekten sırdaĢ edinmek, hatta Razi‟nin 
bunu tam karĢıladığı kelime Bitane, yani batm dan gelir. Onunla sırdaĢ 
olmak, onunla candan yürekten dost olmak anlamına alıyor bunu Razi. 
Candan yürekten kader birliği olan bir dost edinmeyiniz. 

 
tulkune ileyhim Bilmeveddeti ve kad keferu Bima caeküm 

minelHakk Siz onlara yürek dolusu sevgi sunuyorsunuz, ama onlar size 
gelen hakikati kökten inkar ediyorlar. Bilmeveddet de ki “B” sevginin 
ölçüsüzlüğüne delalet eder. Yani siz sevginizi ölçüsüzce veriyorsunuz 
ama onlar size gelen hakikati, yani vahyi ve vahyi getiren peygamberi 
inkar ediyorlar. Nasıl olacak bu candan yürekten dostluk? O yürekle 
peygambere iman etmediniz mi, Aslında Kur‟an a, vahye, Allah‟a 
imanınız o yürekte değil mi. Peki aynı yüreği nasıl paylaĢtıracaksınız, 
ikiye ayıracaksınız. Hem küfrü hem imanı seveceksiniz. Hem hakkı hem 
batılı seveceksiniz. Aslında zımnen sorduğu soru bu gibi. 

 
yuhricunerRasûle ve iyyaküm en tu'minu Billâhi Rabbiküm 

Onlar elçiyi ve sizi iman ettiniz diye rabbiniz olan Allah‟a iman ettiniz diye 
vatanlarınızdan çıkarıyorlar, kovuyorlar. in küntüm harectum cihaden 
fiy sebiyliy vebtiğae merdatiy doğrusu sizlerde benim davam uğruna, 
rızamı kazanmak için yapılmıĢ bir cihadın sonucunda çıkmıĢtınız 
yurtlarınızdan. Yani rızamı kazanmak için yapılmıĢ bir savaĢın, cihadın, 
muharebenin sonucunda çıkmıĢtınız. “in” e gad manası vererek bu 
manayı elde ettiğimi hemen belirteyim. 

 
tusirrune ileyhim Bilmeveddeh ama Ģimdi onlara fıtri sevgi 

gerekçesiyle gönülden bir muhabbet besliyorsunuz ve sır veriyorsunuz. 
Tusirrune ileyhim, yani meveddet gerekçesiyle onlara gönülden bir sır 
veriyorsunuz. Saklamanız gereken sırları onlarla paylaĢıyorsunuz. 
Hatıb‟ın ailesine olan tabii sevgisi kastediliyor burada. Birazdan 
anlatacağım o gönülden sevgi sebebiyle onlarla paylaĢılan sır neymiĢ. 

 
ve ene a'lemu Bima ahfeytum ve ma a'lentum ve ben Allah 

olarak sizin gizlediklerinizi de biliyorum, açıkladıklarınızı da biliyorum. 
Evet, düĢmana verilen sır ıhfa, bunun altında ki sebep ıhfa. Sır düĢmana 
verilen Ģey. Ama burada Bima ahfeytum diyor, gizlediklerinizi de. O sırrı 
vermenizin altında yatan gerçek sebep. 

 



ve men yef'alhu minküm fekad dalle sevâessebiyl kim böyle 
yaparsa sizden iyi bilsin ki o doğru yolun ortasında ĢaĢmıĢtır.fekad dalle 
sevâessebiyl böyle çevirmek daha hoĢ gibi geliyor bana. Doğru yolu 
bulmuĢ, doğru yolun ortasında yürürken yoldan ĢaĢmıĢtır. Neden böyle 
bittiğini ayetin olayın ayrıntısını anlattığımızda sanırım anlayacağız.  

 
ĠniĢ nedeni Hatıb Bib Ebi Beltea‟dır. Bu zat doğru yolu bulmuĢ bir 

zattır, mü‟mindir, Bedir‟e katılmıĢtır, Uhud‟a katılmıĢtır. Bedi ve Uhud‟da 
savaĢmıĢtır. Allah resulüne bey‟at etmiĢtir Rıdvan ağacının altında. 
DüĢünün Uhud‟da tepeye yerleĢtirilen 50 okçudan biriydi. Yerini terk etti, 
yerini terk eden okçuların içinde oldu, savaĢ kaybedildi. Allah resulü ona 
tarizde bile bulunmadı.  

 
Ama, belki de öyle bir arka planın sonucunda Hatıb Medine‟ye 

gelen Ebu Leheb‟in cariyesi Sare isimli 4. yılda Medine‟ye gelmiĢ bir 
kadın vardı. Bu kadın Allah Resulünden kendisini beslemelerini istedi. Ey 
AbdulMuttalib oğulları beni aç bırakmayın diyerek. Ama ben öyle 
anlıyorum ki bu kadın Mekke‟den casus olarak gönderilmiĢti. 2 yıl Medine 
de kaldı ve demek ki bu dönem içerisinde Hatıb‟la da görüĢmüĢ. Hatıb; 
Muhacirlerden, yoksullardan. Kendisi geliyor fakat çocukları, annesi ve 
kardeĢleri Mekke‟de kalıyor. Yoksul oldukları için gelemiyorlar. Ve iĢte 
Mekke‟de kalan yakınlarının baĢına bir Ģey gelmesin, onlara bakacak 
güçlü bir kabileye de mensup olmadığı için onların baĢına bir Ģey 
gelmesin diye bu kadınla birlikte Mekke‟lilere bir mektup yolluyor. 

 
Mektup kısaca Ģöyle, ki ben Alusi de buldum mektubun metnini: 

Ġnne Resulallah teveccehe ileyküm biceyĢin kelleyli, yesiyr. Ve uksim 
Billâhi levsara ileyküm vahdehu ve neserallahu aleyküm fe innehu 
muncizün lehü ma veadeh. Bu kadar, kısa bir pusula, mektup. 

 
Muhakkak diyor Resulallah sizin üzerinize geçeler gibi büyük bir 

orduyla geliyor, üzerinizi tamamen çiğneyip geçecek büyük bir ordu. 
Allah‟a yemin olsun ki eğer o sizin üstünüze tek baĢına yürüse, yine de 
size galip gelir. Çünkü Allah ona nusreti, zaferi vaad etmiĢtir. Diyor, 
mektupta bunları söylüyor. 

 
Allah Resulüne özel kaynağı tarafından bildiriliyor ve Resulallah 

Hz. Ali komutasında 3 kiĢilik bir müfrezeyi kadını bulmak üzere yolluyor. 
Kadını Ravza-ı Haf denilen yerde buluyorlar, sıkıĢtırıyorlar. En sonunda 
kadın sonuna kadar direniyor inkar ediyor. En sonunda büyük tehditler 
bir rivayete göre saç örgülerinin arasından, diğer bir rivayete göre baĢka 
bir yerinden çıkarıyor ve mektubu uzatıyor. 

 



[Ek bilgi; Aralarında hafif bir tartıĢma geçti. Mektubu bulamayınca, 
Hz. Ali hâriç, diğerleri "dönelim. Bulamadık" dediler. Hz. Ali (r.a) "Allah 
bunu Cebrâile bildirdi. O da Peygamberimize bildirdi. Hiç birisi yalan 
söylemez. Bu kadında mektup var" demiĢti. Bu da, Hz. Ali'nin daha 
imanlı, daha âlim olduğunu gösteriyor. Sonunda mektubu aldılar, (E. 
Semerkandi-Tesfsirü-lKur‟an.] 

 
Resulallah‟a Mektup geldiğinde Hatıb‟ı çağırtıyor ResulAllah ve 

mektubu gösteriyor. Hatta Hatıb girerken Hz. Ömer orada; Bırak ya 
ResulAllah bu münafığın boynunu vurayım diyor. Fakat Hatıb; Acele 
etme ya ResulAllah beni dinle diyor ve orada kendisini savunuyor, 
mazeretlerini söylüyor, yaptığının yanlıĢ olduğunu inkar etmiyor. Fakat 
Ya ResulAllah benim güçlü bir kabilem yok, Mekke de yakınlarım var, 
onlara kimse bakmıyor, bakıcım da yok. Onlar Mekke lilerin insafına terk 
edilmiĢ. Ben böyle yaparsam onlara bir zarar gelmesini engellerim diye 
düĢündüm diyor, kendini böyle savunuyor. 

 
Sonuçta ResulAllah Hatıb‟ı yine görevlendiriyor, 2 kez 

ResulAllah‟ın elçiliğini yapıyor. Huneyn de Hatıb‟a su kuyusu kazma 
bulma görevini görüyoruz ve ileriki yıllarda da Hatıb‟ın yine güzel 
görevlerde istihdam edildiğini, yani bir kusurla adam asılmadığını, 
insanları yargısız infaza tabi tutulmadığını, mazeretlerinin geçersiz olsa 
bile dinlendiğini ve değerlerin harcanmadığını biz bu örnek olaydaki 
sonuçtan anlıyor ve görüyoruz. Belki bu örnek olayın da geleceğe 
bıraktığı ibret ve örnek bu oluyor. 

 
 
2-) Ġn yeskafûküm yekûnu leküm a'dâen ve yebsutu ileyküm 

eydiyehüm ve elsinetehüm Bissûi ve veddu lev tekfurun; 
 
Eğer onlar sizi ele geçirirlerse, sizin için düĢmanlar olurlar. Ellerini 

ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve hakikat bilgisini inkâr eden olmanızı 
Ģiddetle arzu ederler. (A. Hulusi) 

 
02 - Eğer onlar size bir zafer bulurlarsa hepinize düĢman kesilirler 

ve sizlere fenalıkla ellerini ve dillerini uzatır ve arzu ederler ki hep kâfir 
olsanız! (Elmalı) 

 
 
Ġn yeskafûküm yekûnu leküm a'dâe eğer onlar sizi bastırırlarsa 

size düĢmanlıklarını sürdürürler. Yani sizi yenerlerse size düĢmanlıklarını 
devam ettirirler. ve yebsutu ileyküm eydiyehüm ve elsinetehüm 
Bissûi dahası ellerini ve dillerini size kötülük yapmak için kesinlikle 



uzatırlar. Yani eğer size zafer kazanırlar da size galip gelirlerse onların 
elinden kurtulamazsınız. Sizin Ģimdi dostluk sergilediğiniz o Mekke‟li lerin 
eline bir fırsat geçse sizi doğrarlar, sizi yok ederler. Yani bu bize mektup 
yazmıĢtı, bu bize haber vermiĢti falan demezler demeye getiriyor ayeti 
kerime. 

 
ve veddu lev tekfurun inkar etmenizi yürekten isterler üstelik. Yani 

bir de küfretmenizi isterler. Sizin kendilerine yardım etmenizle 
yetinmezler, kendilerine casusluk yapmanızla yetinmezler, en sonunda 
sizin kendileri gibi küfretmenizi de isterler. Kendilerinden oluncaya kadar 
sizden razı olmazlar yani özetle. 

 
 
3-) Len tenfe'aküm erhamuküm ve lâ evladüküm 

yevmelkıyameti yafsılu beyneküm* vAllâhu Bima ta'melune Basıyr; 
 
Ne akrabalarınız ne de evladınız size asla fayda sağlamaz! 

Kıyamet sürecinde aranızı ayırır! Allâh yaptıklarınızda olarak Basıyr'dir. 
(A. Hulusi) 

 
03 - Ne hısımlarınızın ne de evlatlarınızın size asla menfaati olmaz, 

o kıyamet gününde aranızı ayırır ve Allah hep amellerinizi gözetir. 
(Elmalı) 

 
 
Len tenfe'aküm erhamuküm ve lâ evladüküm yevmelkıyame 

size ne onların yakınlıkları, ne de sizin çocuklarınız, yani kendisi uğruna 
kafirlere muhabbet beslediğiniz, Müslümanlara ihanet anlamına gelen bir 
takım iĢlere yeltendiğiniz o yavrularınız, akrabalarınız, yakınlarınız, yani 
sizin hiç kimseniz size yarın Allah nezdinde yardım etmez. Allah 
nezdinde sizi Allah‟tan gelecek bir cezadan korumaz. Kıyamet günü ne 
sizin yakınlarınız, erhamuküm ve lâ evladüküm, ne de çocuklarınız size 
gelecek bir cezayı önleyemez. Hiçbir yardımı olmaz. 

 
yafsılu beyneküm Allah aranızı ayırır, yani Ģimdi kendileri için 

kendinizi ateĢle attığınız o kimseler yarın sizden kaçarlar (Yevme 
yefirrulmer'u min ahıyh) (Ve ümmihi ve ebiyh) (Abese/34-35) Ġlâ ahıri 
ayeh! Ayetlerinde söylendiği gibi kiĢi o gün kendi kardeĢinden kaçar, 
eĢlinden kaçar, çocuklarından kaçar, anne babasından kaçar. Yani 
aranız ayrılır hiç kimse hiç kimseye yardım edemez olur. vAllâhu Bima 
ta'melune Basıyr Allah yaptığınız her bir Ģeyi en ince ayrıntısına kadar 
görmektedir. Zımnen yakınlarınızı kollamak için Ģah damarınızdan yakın 
olan Allah‟a uzak düĢmeyin. 



 
[Ek bilgi; ÇIKARILAN SONUÇLAR. 
Hz. Hatib'in hadisesi ile bu hadise üzerine nazil olan ayetlerden, 

aĢağıdaki sonuçları çıkarabiliriz. 
a) Bu Ģekilde davranmak, kiĢinin niyeti ne olursa olsun casusluktur. 

Üstelik bu casusluk, tehlikeli ve zarar verecek olaylara yol açabilecek bir 
dönemde yapılmıĢtır. Bu suç normal bir zamanda değil, savaĢ 
durumunda iĢlenmiĢ olmasına rağmen, Hz. Peygamber (s.a) Hz. Hatib'i, 
ona kendini savunma Ģansı tanımaksızın hapse atmamıĢ ve ayrıca 
mahkemeyi açık bir Ģekilde yapmıĢtır. Tüm bunlardan anlaĢıldığına göre, 
Ġslâm'da yöneticiler ve hakimler, bir kimsenin suçunu kendileri bilseler 
veya Ģüphe duysalar dahi, o kimseyi hemen hapse atma yetkisine sahip 
değildirler. Ayrıca gizli kapılar ardında yargılamanın da Ġslâm'da yeri 
yoktur. 

b) Hz. Hatib bin Ebi Belta'nın sadece Muhacir olmayıp, ayrıca Bedir 
ashabından olması, O'na sahabeler arasında imtiyaz kazandırmıĢtı. Bu 
özelliklerine rağmen, büyük bir suç iĢlediği için, Allah Teâlâ onu 
yukarıdaki ayette sert bir Ģekilde tenkit etmiĢtir. 

c) Hz. Hatib'in mahkemesi esnasında, Hz. Ömer'in görüĢü, Hz. 
Hatib'in davranıĢının zahirine bakılarak öne sürülmüĢtü. Ancak Hz. 
Peygamber (s.a) O'nun görüĢünü reddedip daha sonra Ġslâm'ın "Bir 
davranıĢın sadece zahiri göz önüne alınarak karar verilmez" Ģeklindeki 
bir ilkesini beyan etmiĢtir. 

d) Hz. Peygamber'in (s.a) Bedir ashabının faziletleri hakkında, 
"Allah'ın Bedir SavaĢı'na katılanlara, o vaziyeti görüp, "Ben sizi affettim" 
demediğini kim biliyor?" Ģeklindeki sözü "Bedir ashabı ne günah iĢlerse 
iĢlesin, onların affı önceden garanti edilmiĢtir" anlamında değildir. 

e) Kur'an ın ve Hz. Peygamber'in (s.a.) açıklamalarından, kafirler 
lehinde casusluk yapmasının bir Müslüman‟ın mürtet sayılmasına veya 
iman dairesinden çıkarılmasına ya da münafık kabul edilmesine yeterli 
olamayacağı anlaĢılmaktadır. 

f) Kur'an ın bu ayetlerinden, bir Müslüman‟ın kafirler lehine 
casusluk yapmasının en yakın akrabalarının malları ve canları tehlikede 
olsa bile, hiçbir zaman caiz olmadığı açıkça anlaĢılmaktadır. 

g) EĢbah'a göre bu konuda Devlet BaĢkanının (Ġmamın) geniĢ bir 
yetkisi vardır. O, suçlunun Ģartlarını göz önüne alarak gereken cezayı 
verir. Ayrıca bu görüĢ, Ġmam Malik ve Ġbn Kasım'dan da nakledilir. Ġbn el-
MaciĢun ve Abdulmelik bin Hateb'e göre, suçluda casusluk yapmak adet 
halini almıĢsa, onu katletmek gerekir. 

h) Yukarıda zikredilen hadisten, suçlunun aranmasında gerekirse 
sadece erkeklerin değil, kadınların da elbiselerinin çıkarılmasının caiz 
olduğu sonucu çıkıyor.Tefhimü‟l Kur‟an. E.A.Mevdudi)] 

 

http://www.enfal.de/tefhim/015/1198.htm


 
4-) Kad kânet leküm usvetun hasenetun fiy Ġbrahiyme 

velleziyne me'ahu, iz kalu likavmihim inna bureau minküm ve 
mimma ta'budune min dûnillâhi, keferna Biküm ve beda beynena ve 
beynekümül'adavetü velbağdâu ebeden hattâ tu'minu Billâhi 
vahdeHU illâ kavle Ġbrahiyme liebiyhi leestağfirenne leke ve ma 
emlikü leke minAllâhi min Ģey'* Rabbena 'aleyke tevekkelna ve 
ileyke enebna veileykelmasıyr; 

 
Ġbrahim'de ve Onunla beraber olan kimselerde sizin için gerçekten 

güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine dediler ki: "Muhakkak ki biz 
sizden de, Allâh dûnunda kulluk yaptıklarınızdan da uzağız! Sizi inkâr - 
reddettik. Sizinle aramızda ebediyen düĢmanlık ve buğz baĢlamıĢtır; siz 
Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh'ın Vâhidiyetine iman edinceye kadar!"... 
Ancak Ġbrahim'in babasına: "Mutlaka senin için mağfiret dileyeceğim; 
ama senin için (dua edip istemekten baĢka) Allâh'tan bir Ģeye mâlik 
değilim" sözü hariç! "Rabbimiz, sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve 
dönüĢ sanadır!" (dediler). (A. Hulusi) 

 
Sizin için güzel bir örnek Ġbrahim ile beraberindekiler de oldu: 

Vaktiyle onlar kavimlerine Ģöyle dediler: «Biz sizlerden ve Allah dan 
baĢka taptıklarınızdan beriyiz ve sizi tanımıyoruz, ta ki siz Allahın 
birliğine iman edinceye kadar, sizinle aramızda ebedî buğz-u adavet 
baĢladı» ancak Ġbrahim‟in babasına «Elbette senin için istiğfar 
edeceğim» mamafih senin için Allah dan hiç bir Ģeye gücüm yetmez» 
demesi müstesna, dediler. Ya Rabbena! Biz ancak sana tevekkül kıldık 
ve sana gönül verdik ve bütün gidiĢ sanadır. (Elmalı) 

 
 
Kad kânet leküm usvetun hasenetun fiy Ġbrahiyme velleziyne 

me'ah doğrusu sizin için Ġbrahim ve onunla birlikte olan kimseler de 
büyük bir örneklik, güzel bir örneklik vardır. iz kalu likavmihim inna 
bureau minküm ve mimma ta'budune min dûnillâh hani onlar 
demiĢlerdi ki kavimlerine; Biz sizden ve sizin Allah dıĢında taptığınız her 
Ģeyden berîyiz, teberi ediyoruz. Sizden de, Allah dıĢında taptığınız 
putlardan da uzaklaĢıyoruz. DemiĢlerdi Ġbrahim ve beraberindekiler. 
keferna Biküm biz sizin hayat tarzınızı reddediyoruz, biz sizi inkar 
ediyoruz, sizin hayat tarzınızı reddediyoruz demiĢlerdi. 

 
ve beda beynena ve beynekümül'adavetü velbağdâu ebeden 

hattâ tu'minu Billâhi vahdeH sizinle bizim aramızda, siz bir tek Allah‟a 
iman edinceye dek ebediyen sürecek bir düĢmanlık ve nefret vardır 
demiĢlerdi Ġbrahim ve beraberindekiler. illâ kavle Ġbrahiyme liebiyhi 



leestağfirenne lek ancak tek istisnası vardı bunun. Yani sizin örnek 
almamanız gereken tek istisna. O da neydi? Ġbrahim‟in babasına; Senin 
için kesinlikle istiğfar edecek Allah‟tan af dileneceğim demesiydi. ve ma 
emlikü leke minAllâhi min Ģey' Ama senin lehine Allah‟tan bir Ģey elde 
etme gücüm yok demiĢti Ġbrahim babasına. Sen babamsın, ben 
peygamber oğulum, sen de müĢrik babamsın. Ama senin için Allah‟tan 
isteye isteye zorla bir Ģey elde edemem demiĢti. 

 
Rabbena 'aleyke tevekkelna ve ileyke enebna veileykelmasıyr 

(Size düĢen Ģöyle yalvarmaktır.) _Böyle bir parantez içi açıklama 
koymamız gerekiyor bu ayetin baĢına_ (hepinize, hepimize düĢen Ģöyle 
yalvarmaktır ey mü‟minler.) Ey rabbimiz sana güvendik, sana dayandık. 
Ve ileyke enebna ve sana yöneldik veileykelmasıyr, en sonunda 
varacağımız yer sensin. VarıĢ yeri, son durak sensin. 

 
Burada değerli Kur‟an dostları Hz. Ġbrahim‟in bir istisnasından 

bahsediliyor. Ġllâ kavle diye devam eden bölüm bu istisnayı veriyor 
aslında. Hz. Ġbrahim bu vaadini gerçekleĢtirmiĢti. Vağfir liebiy innehu 
kâne mineddâlliyn. (ġuârâ/86) Babamı affet, çünkü o sapıttı diye dua 
etmiĢti ġuârâ 86, 87. ayetlerinde. Ama tevbe suresinde ki ayetten 
babasının Allah düĢmanı olduğunu anlayınca Tevbe/114. ayetinden 
babasının Allah düĢmanı olduğunu anladığını görüyoruz Hz. Ġbrahim‟in. 
ĠĢte bunu anlayınca duasından geri dönmüĢ ve teberî etmiĢti.   

 
Ve ma kânestiğfaru Ġbrahiyme li ebiyhi illâ an mev'ıdetin 

veadeha iyyahu.(Tevbe/114) Yani ona verdiği bire söz üzerine sadece 
dua etmiĢ, istiğfar etmiĢti. Biz bunu anlıyoruz. Sözünü yerine getirmek 
için. Fakat onun Allah‟tan yüz çeviren biri olduğu açıkça anlaĢılmıĢ ve 
Allah‟ın da onu affetmeyeceği kesin anlaĢılmıĢ olunca Hz. Ġbrahim bir 
daha babasına dua dahi etmedi. Biz bütün bu ayetlerden, Tevbe/114., 
ġuârâ/86-87 ayetleri ve bu ayetten biz bu gerçeği açıkça anlıyoruz. 
Demek ki kafirliği açıksa bir insan, küfrü üzere de ölmüĢse ona asla 
istiğfar edilmez, rahmet dilenmez, mağfiret dilenmez. Kur‟an ın açık 
hükmü budur. 

 
 
5-) Rabbena lâ tec'alna fitneten lilleziyne keferu vağfir lena 

Rabbena* inneke entel 'Aziyzül Hakiym; 
 
"Rabbimiz! Hakikat bilgisini inkâr edenler için bizi sınav objesi 

kılma! Bizi mağfiret et Rabbimiz! Muhakkak ki sen Aziyz'sin, Hakiym'sin." 
(A. Hulusi) 

 



05 - Ya Rabbena! bizleri o küfredenlerin fitnesi kılma ve bizlere 
mağfiret buyur, çünkü sensin ancak öyle azîz öyle hakîm. (Elmalı) 

 
 
Rabbena lâ tec'alna fitneten lilleziyne keferu rabbimiz bizi 

kafirler için bir fitne kılma. Yani kafirlerin oyuncağı yapma, kafirleri bize 
güldürme ey rabbimiz. Yani farlık bir ima da böyle mana verebiliriz. 
vağfir lena Rabbena ey rabbimiz bizi bağıĢla inneke entel 'Aziyzül 
Hakiym çünkü sen, evet sensin üstün ve yüce olan, sensin hikmetle 
hükmeden. 

 
 
6-) Lekad kâne leküm fiyhim üsvetun hasenetün limen kâne 

yercullahe velyevmel'ahır* ve men yetevelle feinnAllâhe 
"HU"velĞaniyyulHamiyd; 

 
Andolsun ki onlarda (Ġbrahim ve ashabında) sizin için, Allâh'ı ve 

sonsuz gelecek süreci (yaĢamayı) umanlar için güzel bir örnek vardır... 
Kim (Allâh'tan) yüz çevirirse, muhakkak ki Allâh Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir. 
(A. Hulusi) 

 
06 - Hakikaten sizler için güzel bir örnek onlarda olmuĢtur: Allaha 

ve Âhiret gününe Ümit besleyenler için; her kim de aksine giderse haberi 
olsun ki Allah çok ganiydir, her hamd onundur. (Elmalı) 

 
 
Lekad kâne leküm fiyhim üsvetun hasenetün limen kâne 

yercullahe velyevmel'ahır doğrusu onların bu tavrında içinizden Allah‟ı 
ve ahiret gününü gözeten kimseler için elbet güzel bir örneklik vardır. ve 
men yetevelle feinnAllâhe "HU"velĞaniyyulHamiyd kim de onları dost 
edinirse, veya yüz çevirirse. 2 manaya da gelir. yetevelle. Kim onları 
dost edinirse ki bağlama uygun budur, ben bunu tercih ediyorum, veya 
yüz çevirirse iti bilsin ki Allah, evet O dur kendi kendine yeten, O‟dur tüm 
hamdlere layık olan. 

 
 
7-) 'AsAllâhu en yec'ale beyneküm ve beynelleziyne 'adeytum 

minhüm meveddeten, vAllâhu Kadiyr* vAllâhu Ğafûrun Rahıym; 
 
Umulur ki Allâh sizinle, düĢman olduklarınız arasında bir sevgi 

oluĢturur. Allâh Kaadir'dir... Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A. Hulusi) 
 



7 - Umulur ki Allah sizinle onlar içinden düĢmanlaĢtıklarınız 
arasında bir meveddet husule getire. Allah kadîrdir, Allah gafurdur 
rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
'AsAllâhu en yec'ale beyneküm ve beynelleziyne 'adeytum 

minhüm meveddeten Mümkindir ki Allah sizin düĢman olarak 
algıladığınız kimselerle sizin aranızda bir sevgi var edebilir. Bu 
mümkindir. Yani düĢmanlarınızla sizin aranızda bir sevgi var edebilir. Bu 
ayet Ġslam‟da cihad ın gayesinin insanla Ġslam arasında ki engellerin 
kaldırılması olduğunu, sevgiyi hakim kılmak olduğunu gösteriyor baĢka 
Ģey değil. vAllâhu Kadiyr ve Allah‟ın buna gücü yeter. Allah‟ın bunu 
yapmaya, düĢmanınızla sizin aranızda sevgi var etmeye gücü yeter. Yani 
düĢmanınızı da sizin imanınıza döndürmeye. Biz bunu böyle 
anlayacağız. vAllâhu Ğafûrun Rahıym zira Allah çok bağıĢlayan 
sonsuzca merhamet edendir. 

 
Ġbn. Abbas Ümmü Habibe hakkında evlilikten sonra Ebu Süfyan; 

Bu yiğidi kimse durduramayacak der. Ġbn. Abbas Ümmü Habibe 
hakkında indiğini söyler bu ayetin. Ki Ümmü Habibe Ebu Süfyan‟ın 
kızıdır. Ebu Süfyan Ümmü Habibe‟nin babasıdır. Onun için 
peygamberimize Ebu Süfyan 7. yılda gelmiĢ ve açlıktan kırılan Mekke 
için yardım istemiĢti. Efendimiz A.S. da Hayber‟den kazanılan külçe 
gümüĢlerden bir kısmını Mekke‟nin fakirlerine gönderdi. ĠĢte Ebu Süfyan 
bu Ģefkat abidesi davranıĢı görünce; Bu yiğidi kimse durduramayacak 
demiĢti. Bu önemli. DüĢmanına bunu söyletebilmek, iĢte bu. 

 
 
8-) Lâ yenhâkümullâhu 'anilleziyne lem yukatiluküm fiyddiyni 

ve lem yuhricûküm min diyariküm en teberruhüm ve tuksitu 
ileyhim* innAllâhe yuhıbbulmuksitıyn; 

 
Allâh sizi, din yüzünden sizinle savaĢmamıĢ ve sizi yurtlarınızdan 

çıkarmamıĢ kimselere iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli 
davranmanızdan engellemez. Muhakkak ki Allâh muksitleri (her Ģeye 
hakkını verenleri) sever. (A. Hulusi) 

 
08 - Allah sizi din hakkında size kıtal yapmayan ve sizi 

yurtlarınızdan çıkarmayan kimselerden, onlara iyilik etmeniz ve 
kendilerine adalet yapmanızdan nehy etmez, çünkü Allah adalet 
yapanları sever. (Elmalı) 

 
 



Lâ yenhâkümullâhu 'anilleziyne lem yukatiluküm fiyddiyni ve 
lem yuhricûküm min diyariküm en teberruhüm ve tuksitu ileyhim 
ĠĢte Ġslam‟da kiminle savaĢılır, kiminle savaĢılmaz ve niçin savaĢılırın 
cevapları olan ayetler geldi. Allah size, sizinle din savaĢı yapmayan ve 
sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselerle, iyilik ve adalet üzere bir iliĢki 
geliĢtirmeni yasaklamaz. Yani Allah sizi yurtlarınızdan çıkarmamıĢsa, 
size karĢı bir din savaĢı açmamıĢlarsa onlarla insanlık, iyilik üzerinde 
yardımlaĢmanızı engellemez ve onlarla iyilik çerçevesinde bir iliĢki 
kurmanızı yasaklamaz. Ayet açık ve net. Bunu söylüyor. innAllâhe 
yuhıbbulmuksitıyn Allah adaletli davrananları sever.  

 
Bu ayetler Ġslam‟da savaĢın dine zorla sokma, veya dini zorla 

yayma amacına hizmet etmediğini, sadece saldırganlığı ve tecavüzü 
önlemek amacına hizmet ettiğini açıkça gösterir. 

 
 
9-) Ġnnema yenhakümullâhu 'anilleziyne kateluküm fiyddiyni ve 

ahrecûküm min diyariküm ve zaheru 'alâ ıhraciküm en tevellevhüm* 
ve men yetevellehüm feülaike hümüzzâlimun; 

 
Allâh ancak, Din yüzünden sizinle savaĢmıĢ, sizi yurtlarınızdan 

çıkarmıĢ ve sizin çıkarılmanıza destek olmuĢ kimseleri dost edinmenizi 
yasaklar. Kim onları dost edinirse iĢte onlar zâlimlerin ta kendileridir! (A. 
Hulusi) 

 
09 - Allah sizi ancak size din hakkında kıtal yapan ve sizi 

yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza muzaheret ede kimselerden, 
onlara dostluk etmenizden nehy ediyor, her kim de onlara dostluk ederse 
iĢte onlar kendilerine yazık eden zalimlerdir. (Elmalı) 

 
 
Ġnnema yenhakümullâhu 'anilleziyne kateluküm fiyddiyni ve 

ahrecûküm min diyariküm ve zaheru 'alâ ıhraciküm en tevellevhüm 
Allah sizi sadece sizinle savaĢan, sizinle Din savaĢı yapan ve sizi 
yurtlarınızdan çıkaran veya sizin çıkarılmanıza destek veren kimselerle 
savaĢmanızı, velayet iliĢkisi kurmanızı yasaklar. Yani Allah sadece bu üç 
zümre ile velayet iliĢkisine girmenizi yasaklar. Candan yürekten bir 
iliĢkiye girmenizi yasaklar. Kim bunlar; Sizi yurtlarınızdan çıkaran, size 
karĢı Din savaĢı açan, ya da sizi yurtlarınızdan çıkaranları 
destekleyenler. Bunlarla iliĢkiye girmenizi yasaklar. Bunların dıĢında 
kilerle iliĢki kurmanızı yasaklamaz. 

 



ve men yetevellehüm feülaike hümüzzâlimun artık kim onlarla 
candan bir dostluk kurarsa iĢte onlar zalimlerin ta kendileridir. 

 
 
10-) Ya eyyuhelleziyne amenû izâ caekümül mu'minatu 

muhaciratin femtehınuhünne, Allâhu a'lemu Bi iymanihinn* fein 
'alimtumuhünne mu'minatin fela terci'uhünne ilelküffari lâ hünne 
hıllun lehüm ve lâ hüm yehıllune lehünn* ve atûhüm ma enfeku* ve 
lâ cunâha 'aleyküm en tenkıhuhünne izâ ateytümuhünne 
ucûrehünn* ve lâ tumsikû Bi 'ısamilkevafiri ves'elu ma enfaktum 
velyes'elu ma enfeku* zâliküm hükmullahi yahkümu beyneküm* 
vAllâhu 'Aliymun Hakiym; 

 
Ey iman edenler... Ġman eden kadınlar hicret ederek size 

geldiklerinde, onları sorgulayın. Allâh onların imanlarını iyi bilir! Eğer 
onları iman etmiĢ kadınlar görürseniz, onları hakikat bilgisini inkâr 
edenlere geri döndürmeyin! Ne bunlar onlara (küffara) helaldir, ne de 
onlar bunlara helal olurlar! Onlara (küffara) infak ettiklerini (mehrlerini) 
verin. Onların (bu kadınların) mehrlerini kendilerine verdiğiniz vakit, 
onları nikâhlamanızda sizin üzerinize bir vebal yoktur. Hakikat bilgisini 
inkâr eden kadınların nikâhlarını tutmayın... Harcadıklarınızı geri isteyin; 
onlar da harcadıklarını istesinler. Bu size Allâh'ın hükmüdür... Aranızda 
hükmediyor. Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir. (A. Hulusi) 

 
10 - Ey o bütün iman edenler! Size mümine kadınlar muhacir olarak 

geldikleri zaman kendilerini imtihan edin, imanlarını Allah bilir, imtihan 
üzerine onları mümine bilirseniz artık kendilerini kâfirlere geri çevirmeyin, 
mü'mineler kâfirlere helâl değil, kâfirler de mü'minelere helâl olmazlar: 
Mamafih sarf ettikleri mehri o kâfirlere verin, sizin o mü'mineleri nikâh 
etmenizi de de, kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde, üzerinize bir 
günah yoktur, kâfirlerin ise ismetlerine yapıĢmayın ve sarf ettiğinizi 
isteyin, kâfirler de sarf ettiklerini istesinler, bunlar, size Allahın hükmüdür, 
aranızda hükmediyor ve Allah alîmdir hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyuhelleziyne amenû siz ey iman edenler izâ caekümül 

mu'minatu muhaciratin femtehınuhünne, Allâhu a'lemu Bi 
iymanihinne size mü‟min kadınlardan, imana ermiĢ kadınlardan, 
muhacir kadınlardan gelen olursa, hicret ederlersefemtehınuhünne 
onları mutlaka imtihana tabi tutun.Allâhu a'lemu Bi iymanihinne her ne 
kadar Allah onların imanını çok iyi biliyor idiyse de. Yine de onları imtihan 
edin. 

 



Ġbn. Abbas diyor ki kadınlar hangi niyetle kocalarını terk ettiklerini 
sınamayı sırf imanından dolayı mı, yoksa kocalarından kaçtıkları için mi, 
yani hangi nedenden dolayı kocalarını terk edip Mekke‟den Medine‟ye 
kaçıyorlar bunu imtihan edin Ģeklinde anlamıĢ.  

 
fein 'alimtumuhünne mu'minatin eğer onların mü‟min oldukları 

konusunda kesin bir yargıya varırsanız fela terci'uhünne ilelküffar 
onları kafir kocalarına gerisin geri yollamayın, artık döndürmeyin. lâ 
hünne hıllun lehüm ve lâ hüm yehıllune lehünne artık onlar ne 
kocalarına helaldir, kocaları da helal değildir. Evet, mef‟um muhalifiyle 
gelmesi ayrılmayın yetmeyip tekrar birleĢmenin de artık yasaklığını ifade 
eder. 

 
ve atûhüm ma enfeku onların verdiklerini de kendilerine iade edin. 

Yani mehir bedeli olarak vermiĢlerse bir Ģeyler hanımlarına, artık 
Müslüman olup ta müĢrik kocalarından ayrılıp Medine‟ye gelen 
hanımlarından alın o mehirleri geri müĢrik kocalarına verin. Yani müĢrik 
de olsa hukuku gözetin, müĢrikte olsa insanların mallarına ve haklarına 
riayet edin. ġu ahlaki çerçeveye bakın aziz Kur‟an dostları. 

 
ve lâ cunâha 'aleyküm en tenkıhuhünne izâ ateytümuhünne 

ucûrehünne artık eğer onların ücretlerini, mehir bedellerini ödemeniz 
Ģartıyla, ödediğiniz zaman onları sizin nikahlamanızda herhangi bir beis 
yoktur. Yani bu evli kadınlar müĢrik kocalarını bırakıp, siz de onların 
mehirlerini Mekke‟ye göndermiĢseniz artık onlar boĢanmıĢ sayılırlar 
onlarla evlenmenizde herhangi bir beis yoktur. 

 
ve lâ tumsikû Bi 'ısamilkevafir küfürde direnen kadınların 

nikahlarına yapıĢmayın, yani onlar küfrü tercih ederlerse inanç 
özgürlüklerine mani olmayın, zorla tutmayın manasına geliyor ki Hz. 
Ömer aynı gün, yani bu ayetin indiği gün iki müĢrik karısını muhayyer 
bıraktı onlar da küfrü tercih ettiler ve onları Hz. Ömer Mekke‟ye geri 
yolladı. Demek ki bu ayet inene kadar Hz. Ömer‟in nikahı altında 
kalabilmiĢ, hem de müĢrik inançlarıyla birlikte bu kadınlar. 

 
ves'elu ma enfaktum velyes'elu ma enfeku onlara verdiklerinizi 

isteyin. Aynı Ģekilde onlar da verdiklerini sizden isteyebilirler. zâliküm 
hükmullah iĢte bu Allah‟ın hükmüdür yahkümu beyneküm aranızda 
Allah hükmediyor. vAllâhu 'Aliymun Hakiym zira Allah her Ģeyi bilir, 
hükmünde hikmet sahibidir. 

 
Mü‟min erkeklerin kaçıĢı, mesela Ebu Cendel gibi. Ardından 

mü‟min kadınlar da kaçtı, bu problem çıktı ortaya. Kaçan ilk kadın Ukbe 



Bin Ebi Muayt‟ın kızı Ümmü Kulsum idi. Kocası Amr Bin As‟tan kaçarak 
Medine‟ye sığındı. Zeyd Bin Harise ile evlendi. BaĢka hanımlar da onu 
izledi ki 8 hanımın böyle kaçtığını biliyoruz Mekke‟den. Hz. Zeynep de, ki 
Hz. Peygamberin kızı Hz. Zeynep‟te onlardan biriydi. Bu ayet 
anlaĢmanın muğlak bir maddesini lehe yorumlama yoluyla 
peygamberimiz bu konuda ki hükmünü verdi. Peygamberimiz; AnlaĢma 
erkekler içindi, kadınları kapsamıyordur dedi ve Hudeybiye anlaĢmasının 
maddesine kadınlar bu Ģekilde girmemiĢ oldu veya girmediği ortaya çıktı. 

 
 
11-) Ve in fateküm Ģey'ün min ezvaciküm ilelküffari fe'akabtum 

featulleziyne zehebet ezvacuhüm misle ma enfeku* 
vettekullahelleziy entüm Bihi mu'minun; 

 
Kadınlarınızdan biri ayrılıp kâfirlere giderse, sonra da bir Ģekilde 

onların eĢlerinden size kaçan olur ya da ganimet olarak size kalırlarsa, 
eĢleri gitmiĢ olanlara mehrlerinin mislini veriniz. O Allâh'tan korunun ki, 
siz O'na iman etmiĢlersiniz. (A. Hulusi) 

 
11 - Ve eğer zevcelerinizden bir Ģey sizden küffara kaçar, siz de 

acısını alırsanız zevceleri gitmiĢ olanlara sarf ettiklerinin mislini veriniz ve 
Allah dan korkunuz, eğer siz ona iman etmiĢ mü'minlerseniz. (Elmalı) 

 
 
Ve in fateküm Ģey'ün min ezvaciküm ilelküffari fe'akabtum eğer 

kafirlere kaçan hanımlarınızdan dolayı bir mağduriyet yaĢarsanız, 
misilleme de bulunarak mahsuplaĢın. Yani siz onlarla, onlar da sizle 
alacak verecek varsa eğer mahsuplaĢın bu kadınlardan dolayı herhangi 
bir hak geçmesin. featulleziyne zehebet ezvacuhüm misle ma enfeku 
Ģöyle ki eĢlerin mağdur ettiği kocalara, karıları için harcadıklarına denk 
olan miktarı onlara gönderilecek miktardan keserek siz verin. Burada 
açılımlı bir Ģekilde, böyle geldi zaten. MahsuplaĢın dan kasıt nedir. Yani 
eĢlerin mağdur ettiği kocalara, karıları için harcadıklarına denk olan 
miktarı, onlara gönderilecek miktardan keserek siz verin. Böylece 
mahsuplaĢın. 

 
vettekullahelleziy entüm Bihi mu'minun iman ettiğiniz Allah‟a 

karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun. 
 
 
12-) Ya eyyühenNebiyyu izâ caekelmu'minatu yubayı'neke alâ 

en lâ yüĢrikne Billâhi Ģey'en ve lâ yesrıkne ve lâ yezniyne ve lâ 
yaktulne evladehünne ve lâ ye'tiyne Bibühtanin yefteriynehu beyne 



eydiyhinne ve ercülihinne ve lâ ya'sıyneke fiy ma'rufin febayı'hünne 
vestağfir lehünnAllâh* innAllâhe Ğafûrun Rahıym; 

 
Ey O Nebi! Ġman eden kadınlar; Esmâ'sıyla hakikatleri olan Allâh'a 

hiçbir Ģeyi ortak koĢmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, 
çocuklarını katletmemeleri, elleri ve ayakları arasında bir (Bi-)buhtan 
uydurup getirmemeleri (yüklendikleri çocuklarının nesebini 
saptırmamaları) ve onlara emrettiklerinde sana isyan etmemeleri üzerine 
sana sözleĢmeye geldiklerinde, onlarla sözleĢ ve onlar için Allâh'tan 
mağfiret dile. Muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A. Hulusi) 

 
12 - Ey o Peygamber! Mü'mineler sana Ģu Ģartlar üzerine bey'at 

etmeğe geldiklerinde: Allaha hiç bir Ģey Ģirk koĢmayacaklar ve hırsızlık 
yapmayacaklar ve zina etmeyecekler, ve evlatlarını öldürmeyecekler ve 
elleriyle ayakları arasında bir bühtan uydurup getirmeyecekler, ve sana 
hiç bir marufta asi olmayacaklar, bu suretle onlara bey'at ver ve kendileri 
için istiğfar ediver, çünkü Allah gafurdur rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühenNebiyy sen ey peygamberler ailesinin bir ferdi. izâ 

caekelmu'minatu yubayı'neke alâ en lâ yüĢrikne Billâhi Ģey'en eğer 
mü‟min kadınlar sana gelirlerse onlardan Allah‟a hiçbir Ģeyi Ģirk 
koĢmayacaklarına dair bey‟at al, söz al. ve lâ yesrıkne yine 
çalmayacaklarına dair bey‟at al. ve lâ yezniyne zina etmeyeceklerine 
dair, ve lâ yaktulne evladehünne çocukları katletmeyeceklerine dair.  

 
Kadınlardan istenen bu söz, kız çocuklarını diri diri gömme vü‟d 

veya ve‟d geleneğinden daha farklı yorumlanmalı, ki onu babalar 
yapıyordu. Kadınların istenmeyen hamilelikleri sonlandırma için 
uyguladıkları bir tür ilkel kürtaj olarak anlıyorum ben bu yasağı. ve lâ 
yaktulne evladehünne. Yani karınlarında ki bebeleri ilkel yöntemlerle 
kürtaj yapmayacaklarına dair yemin al, bey‟at al. 

 
ve lâ ye'tiyne Bibühtanin yefteriynehu beyne eydiyhinne ve 

ercülihinne elleri ve ayakları arasında yalan düzüp koĢarak iftira 
atmayacaklarına dair bey‟at al. Bu kinayeli ifade sahte annelik 
iddiasından gerçek anneliğin inkarına varana dek karĢı cinsin iffet, onur 
ve hukukuna aykırı her durumu kapsar. 

 
ve lâ ya'sıyneke fiy ma'rufin dinin değerler sistemi konusunda 

sana isyan etmeyeceklerine dair bey‟atlarını al. Yani onlardan 
bey‟atlarını kabul et. febayı'hünne vestağfir lehünne (Eksik okundu, 
doğrusu; febayı'hünne vestağfir lehünnAllâh) ve onlar için Allah‟a 



istiğfar et. Allah‟tan af dile. GeçmiĢte iĢledikleri bu tip günahlardan varsa 
onlar içinde Allah‟tan  af dile. innAllâhe Ğafûrun Rahıym hiç Ģüphe yok 
ki Allah çok bağıĢlayan sonsuzca merhamet sahibi olandır. 

 
 
13-) Ya eyyühelleziyne amenû lâ tetevellev kavmen 

ğadıbAllâhu 'aleyhim kad yesiû minel'ahıreti kema yeiselküffaru min 
ashabilkubur; 

 
Ey iman edenler! Dost edinmeyin Allâh'ın gazap ettiği, sonsuz 

gelecek yaĢama umudu olmayanları; tıpkı gerçeği reddedenlerin kabir 
halkından ümit kestikleri gibi! (A. Hulusi) 

 
13 - Ey o bütün iman edenler! Öyle bir kavmi dost tanımayın ki 

Allah kendilerine gazap etmiĢ, Âhiretten ümidi kesmiĢler, ashabı 
kuburdan olan kâfirlerin me'yusiyyetleri gibi ye'se düĢmüĢlerdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler lâ tetevellev 

kavmen ğadıbAllâhu 'aleyhim sözü yine baĢa getirdi ve mü‟minle kafir 
arasında ki dostluk iliĢkisinin sınırlarını çiziyor ayet. Allah‟ın gazabına 
uğrayan bir topluma gönülden dostluk beslemeyin, Allah‟ın gazabına 
uğramıĢ bir topluma candan yürekten dost olmayın. kad yesiû 
minel'ahıreti kema yeiselküffaru min ashabilkubur onlar ahiretten 
tıpkı kabir ehli arasına karıĢan kafirlerin ümit kestiği gibi ümit 
kesmiĢlerdir. Yani onlar, Bu iki manaya birden gelir veya ölülerin 
dirilmesinden kafirlerin ümit kestikleri gibi manasına da gelir. Zımnen 
onlar tek dünyalıdırlar. Tek dünyalıların iki yüzü olur. Ġki dünyalıların tek 
yüzü olur. Onlar yeniden diriliĢten ümit kesmiĢlerdir. Tıpkı onun gibi 
sizden ümit kesmiĢlerdir, ahiretten ümit kesmiĢlerdir. Onlarla candan 
yürekten bir dostluk kurmayın. 

 
[Ek bilgi; MÜMTEHĠNE SURESĠNĠN GETĠRDĠĞĠ PRENSĠPLER. 
 
1 - Mü‟min, Allah‟ın dinini engellemek için savaĢan, Allah‟a ve 

peygamberine düĢman olanları sevmez. Öyleleri ile iyi geçinir ama 
onlarla gönülden dost olup onlara sır vermez. Akrabası dahi olsa onları, 
dinine zarar verecek biçimde sırdaĢ edinip Müslümanların sırlarını onlara 
iletmez. Çünkü bu durum Müslümanların durumunu zayıflatır. 

 
Zaten gönül birliği olmayınca insan kardeĢiyle dahi gönülden ülfet 

edemiyor. Ġnsanları birbirlerine bağlayan sadece kan bağı veya 
arkadaĢlık değil, bundan daha önemlisi fikir birliğidir. 



 
Ancak dost tutulmaması emredilen gayri Müslimler, Ġslam‟ın 

düĢmanı olanlardır. Tarafsız insanlara karĢı iyi davranmakta, onlarla 
dostluk kurmakta bir sakınca yoktur. (Mümtehine/8-9) ayetler. 

 
2 – Ahirette insana yarar sağlayacak olan akrabası değil, imanıdır. 
 
3 – Mü‟min, inanmayanlar için mağfiret dilemez. (4. Ayet gereği) 
 
4 – Peygamber A.S. mü‟minlerin örneğidir. 
 
5 – Allah; Ģimdiki düĢmanları, ileride dost yapabilir. Onun için 

düĢmanlara karĢı da ölçülü davranmalı, aĢırı gitmemelidir. 
 
Hz. Ali Ģöyle demiĢtir; Sevdiğini ölçülü sev belki bir gün düĢman 

olabilir, sevmediğine de aĢırı gitme belki bir gün dostun olabilir. 
 
6 – Karı kocadan biri kafir olursa, aralarında ki nikah bozulur. 

Müslüman kadın müĢrike helal değildir. Müslüman erkek te müĢrik kadını 
nikahı altında tutamaz. 

 
7 -  Ġnanarak küfür yurdundan hicret eden müĢrik kadınları imtihan 

edilir. Gerçekten inandıklarından dolayı kâfir kocalarından kaçmıĢ iseler, 
kocalarına geri verilmezler. Onlarla evlenmek isteyenler, onların müĢrik 
kocalarına harcamıĢ oldukları mehri geri verirler. Eğer Müslüman 
kadınlar kaçıp kâfirlerin tarafına geçerse bu defa kâfirlerden kaçmıĢ 
kadının mehri, karısı kâfirler tarafına kaçmıĢ olan Müslüman kocaya 
ödenir. (10 ve 11.) ayetler. 

 
8 – Peygamber A.S. a kendisine bey‟at etmek isteyen kadınlardan 

bey‟at alması emredilmiĢtir ki bu bey‟at; Allah‟a ortak koĢmama, 
çalmama, zina etmeme, uygun emirlerinde peygambere itaat etme 
Ģartlarını içerir. (12. ayet.) 

 
9 – Peygamber‟e itaatin dahi mutlak değilmeĢrû‟, uygun emirlere 

yapılacağı belirtilmiĢtir ki bu, Ġslam‟da körü körüne taklidin yeri olmadığını 
gösterir. 

 
10 – Kâfirlerin ahirette kurtuluĢ umudu yoktur, yahut kâfirler ahirete 

asla inanmazlar. (Süleyman AteĢ - Yüce Kur‟an ın çağdaĢ tefsiri 
Cilt9/401)] 

 
 



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

 
 
 
 
 

Ġslamoğlu Tef. Ders. SAFF SURESĠ  (001-014) (175-1) 
 
 
"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. Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, 
Rabbi yessir ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil hayr. Rabbim hayırlısıyla 
baĢlat, hayırlısıyla tamamlat, rabbim kolaylaĢtır, güç kılma. Rabbim vahyi 
bize aç, bizi vahye aç. Vahyin sonsuz ıĢığını kurumuĢ yüreklere saç ya 
rabbi. Amin, Amin..! 

 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize 61. sure olan mushafta, 

Saff suresiyle devam edeceğiz. Bugünkü dersimiz, tefsir derslerimizi 
takip eden kardeĢlerimiz bileceklerdir, 175. dersimiz. ġu günkü gün 
itibariyle bu proje 10. yılını sürdürüyor, 10. yılındayız. Yani 10 yıldan beri 
Kur‟an ın tefsirini sesli ve görüntülü bir projede tamamlamak için uzun, 
ama çok uzun bir maratona çıktık ve 175. derse Ģükürler olsun geldik, 
dayandık. Allah nasip ederse, eğer planladığımız gibi giderse önümüzde 
25 ders daha var. 200 derste Kur‟an ın tamamını odyo, video, yani 
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görüntülü ve sesli tefsirini tamamlamıĢ olacağız. Rabbimden duam bizi 
Kur‟an ın altın zincirine mütevazi bir halka kılması, sizden de bu duama 
amin demenizi istirham ederim. 

 
Saff suresi adını 4. ayetinden alıyor. Birlik ruhu ve mücadele 

disiplinine atıftır saff ismi. Dikkat buyurunuz namazda aldığımız düzene 
saf deriz. Kur‟an bu kelimeyi kuĢlar içinde kullanır. Kur‟an b kelimeyi 
melekler içinde kullanır. Yani meleklerin saffı, kuĢların saffı, ibadete 
duranların saffı. Aslında saff belki de varlığın nizam ve intizam içinde ki 
tabiatına bir atıf olsa gerektir. 

 
Sıradan bir hizaya duruĢ değil saff, veyahut ta tesadüfü bir hiza 

değil. Vahiy toplumuna özgü bir esas duruĢ, bir klas duruĢ. Saff aslında 
Kur‟an ın sosyo politik düzeninin de bir ifadesidir. Sadece sıradan bir 
kelime değil, Kur‟an ın öngördüğü toplumun yönetim sisteminin de bir 
kodu mesabesindedir. Havariyyun ve Ġsa suresi adı da verilmiĢ bu 
sureye. 

 
Surenin iniĢ zamanına gelince, Suremiz Medine‟de nazil olmuĢ 

surelerden biri. Kesin olmamakla birlikte Uhud ertesinin yılgın ortamını 
tamire çalıĢan bir üslubu var. yani saflar bozulmuĢ, Uhud yenilgisi 
alınmıĢ. Zımnen eğer Allah resulünün dizdiği saf bozulmasaydı Uhud 
yenilgisi olmazdı der gibidir. Onun içinde Uhud‟un arkasından o 
yenilginin kötü sonuçlarını, olumsuz neticelerini tamir ve tavziğe, dahası 
onu olumluya çevirmeye aday gibidir, ki zaten bu konuda saff suresi 
indikten sonra sahabenin bozulan morallerini düzeltmede çok büyük bir 
rol oynamıĢtır bu sure. 

 
Tertipte, Teğabün suresi ile Cuma sureleri arasında yer alır. 

MeĢhur Hz. Osman tertibinde. Kronolojisinde, nüzul sıralamasında. Bu 
bizce de isabetli gözüküyor. HaĢr ve Hadid sureleriyle de irtibatlı Saff 
suresi. Yani Teğabün, Cuma, HaĢr ve Hadid sureleri ile bir grup 
oluĢturuyor dersek sanırım isabetsiz olmaz. 

 
Saff suresinin konusu en kısa ifadesiyle Ġslam toplumunun birlik ve 

dirliğini korumak ve sağlamak. Ġslam toplumunun zafer ve fetih 
tasavvurunu inĢa ediyor bu sure. Yani zafer nedir, kayıp nedir, yenme 
nedir, yenilme nedir. Bütün bunlara rabbimizin getirdiği bir tanım var. 
Bizim bazen zafer dediğimiz öyle Ģeyler var ki, iĢin özü itibarıyla, Allah‟ın 
gör dediği yerden baktığımızda zafer falan yok ortada.Bizim bazen kayıp 
diye baktığımız öyle Ģeyler var ki, iĢte Uhud buna bir örnek aslında. 
Zahiren bir yenilgi gibi duruyor. Öyledir de nitekim. Ama özü itibariyle 
aslında Uhud zaferlerin baĢlangıcını teĢkil eden bir ilk halka. 



 
Hudeybiye‟de de aynısını görmüyor muyuz. Hemen önceki sure 

Hudeybiye‟nin arkasından yaĢanmıĢ bir olayla ilgiliydi, Mümtehane 
suresi, imtihan edilen kadın suresi. Dolayısıyla onu da iyi hatırlayalım. 
Gerçek fetih olarak nitelemedi mi rabbimiz Hudeybiye müsalahasını, 
antlaĢmasını. Oysa ki dıĢarıdan bakınca, hatta Allah resulünün etrafında 
ki ilk halkada yer alan Hz. Ömer bile bu anlaĢmayı kendi aleyhlerine 
sanıp gerçekten de bir türlü anlayamamıĢtı değil mi? Ama en sonunda; 

 
Ġnnâ fetahnâ leke fethan mubiynâ. (Feth/1) Biz sana apaçık bir 

fetih müyesser kıldık ayeti ve bunun devamı olan Fetih suresinin diğer 
ayetleri bu vesileyle nazil olmamıĢ mıydı? ĠĢte burada da biz o hikmeti 
görüyoruz aslında. Siz ey iman edenler Ya eyyühelleziyne amenû lime 
tekûlûne ma lâ tef'alun (2) niçin söylediklerinizi yapmıyorsunuz, 
yapmadıklarınızı söylüyorsunuz, yapmayacaklarınızı söylüyorsunuz. Bir 
baĢka ve belki daha doğru ifadesiyle niçin söylediklerinizle yaptıklarınız 
birbiriyle örtüĢmüyor, birbiriyle uyuĢmuyor meĢhur ayeti iĢte bu surede. 
Ki ahlaki çerçeve açısından bu ayeti herkes yüreğinin tam ortasına 
çivilemeli diye düĢünüyorum. 

 
Ardından savaĢta disiplinsizliğe atıf yapıyor sure Hz. Musa 

üzerinden bu atfı tarihi bir örnekle izah ediyor. ki 3 – 5. ayetler bu 
konuda. Tıpkı bir önceki surenin nasıl Müslüman olmayan müĢrik ve kafir 
atalarla yakınlarla iliĢkisine Hz. Ġbrahim‟in güzel örneği veriliyorsa, 
burada da iĢte Hz. Musa üzerinden bir örnek veriliyor. 

 
Surede Hz. peygamber, Hz. Ġsa dilinden Ahmed olarak geçiyor. 

Yani Hz. peygamberin Ahmed vasfıyla, sıfatıyla veya ismiyle, ki ayete 
gelince bunu daha da açıklayacağız 6. ayetinde anıldığı tek yer burası. 

 
Malla ve canla cihada geliyor sıra 10 – 13. ayetler arasında ve Hz. 

Ġsa‟nın havarilerle diyalogunu dile getiren muhteĢem bir kapanıĢla sure 
son buluyor. ġimdi bu girizgahtan sonra suremizi tefsire geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Sebbeha Lillâhi ma fiysSemavati ve mâ fiyl'Ard* ve 

"HU"vel'AziyzülHakiym; 
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Semâlarda ve arzda her ne varsa (Esmâ'sıyla onları açığa 
çıkaranın yaratma amacına göre yerine getirdikleri iĢlevleriyle) Allâh'ı 
tespih etmektedir! "HÛ"; Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A. Hulusi) 

 
01 - Tesbih etmekte Allah için Göklerdeki ve Yerdeki, o öyle azîz 

öyle hakîm. (Elmalı) 
 
 
Sebbeha Lillâhi ma fiysSemavati ve mâ fiyl'Ard göklerde ve 

yerde her ne var ise, hepsi Allah adına hareket ettiler. Sebbeha, fiili mazi. 
Sebbeha‟yı hareket ettiler biçiminde çevirmemin gerekçesini daha önce 
izah etmiĢtim. Sebeha fiili, tersi, mananın tersini ifade eden 
kelimelerdendir. Se be ha - ha be se. Habese hapsetti, sebeha 
kaynağından hareket etti, koy verdi, serbest bıraktı. Nehera, ters 
çevirelim kelimeyi; Rahene. Manayı ters çevirelim; rehin tuttu. O zaman 
nehiranın manası serbest bıraktı, koy verdi, saldı. Derre geçirgen 
demektir, inciye dürri diye bunun için denilir. Ters çevirelim kelimeyi; 
redde, manayı ters çevirelim, yalıtkan, geçirgen olmayan demektir. 
Ketebe; Yazdı. Kelimeyi ters çevirelim, aslında ketebe yazdı manası 
daha sonra kazandığı bir mana. Bir araya getirdi, harfleri bir araya 
getirerek kelime oluĢturdu, kelimeleri bir araya getirerek cümle oluĢturdu. 
Cümleleri bir araya getirerek kitap oluĢturdu demektir. Ketebe; bir araya 
topladı, yan yana dizdi, bir araya getirdi manasına gelir. Ters çevirelim; 
Beteke. Manayı ters çevirelim; dağıttı, yırttı, parçaladı, kopardı manasına 
gelir.  

 
Böyle bir çok kelime var, dolayısıyla sebeha kelimesi de hareket 

etti, kaynağından yola çıktı, bıraktı manalarına gelir ki;  Sebbeha Lillâhi 
ma fiysSemavati ve mâ fiyl'Ard ibaresinin burada en güzel manası da 
göklerde ve yerde var olan her bir Ģey Allah adına hareket etti.  

 
Adeta orada parantez içi zımnen Allah adına hareket etti de bu 

kozmik düzen öyle kuruldu. ġu kainatta ki nizam ve intizam öyle tesis 
edildi. ġu gördüğünüz muhteĢem düzen bu sayede oluĢtu manasını verir, 
vurgusunu verir bize. Niye böyle parantez içi bir açıklama ihtiyacı 
duydum? Çünkü bu sure hatırlayalım Uhud‟un arkasından 
Müslüman‟ların nizamı ve intizamı bozması üzerine inmiĢti. Uhud 
yenilgisi de Allah resulünün Müslüman okçuları nizama ve intizama dizip; 
Siz Ģu düzen içinde burada durun sözünü tutmadıkları için, zahiri sebebi 
buydu yenilginin. Bunu hep göz önünde tutarak ayeti ve surenin diğer 
bölümlerini anlayacağız. Zımnen ama Allah adına hareket eden siz 
Müslüman‟ların söylem ve eylem çeliĢkisi, düzeni bozan bir unsurdur ve 
iĢte bunun için savaĢı kaybettiniz vurgusuna sahiptir. 



 
ve "HU"vel'AziyzülHakiym zira O yüceler yücesidir, hükmünde 

hikmet sahibidir. Yani Allah göklerde ve yerde olan her bir Ģeyi kendi 
adına hareket ettirdi, O‟nun adına hareket etti,O‟nu tespih etti. Fakat 
etmeseydi ne olacaktı. Ġnsan eğer onun adına hareket etmezse ne olur? 
Hiçbir Ģey olmaz, kendisi zarar eder. Allah‟a ne olur? Hiçbir Ģey olmaz. 
ve "HU"vel'AziyzülHakiym zira O yüceler yücesidir. Ġnsan oğlu akĢama 
kadar O‟nun gösterdiği istikametin tersinde yürüse Allah‟a hiçbir Ģey 
yapmıĢ olmaz, kendisine zarar vermiĢ olur. Neden yarattı böyle bir insanı 
diyecek olursanız, El Hakiym, hikmeti vardır. 

 
 
2-) Ya eyyühelleziyne amenû lime tekûlûne ma lâ tef'alun; 
 
Ey iman edenler. Yapmayacağınız Ģeyi niçin söylüyorsunuz! (A. 

Hulusi) 
 
02 - Ey o iman edenler! Niçin yapmayacağınız Ģey'i söylersiniz. 

(Elmalı) 
 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler. Açılımı; siz ey 

iman iddiasında bulunanlar, iddianızı ispat etmek istiyorsanız, neden 
böyle bir açılıma sahiptir. Taberi‟nin çok isabetle vurguladığı gibi El 
mü‟minun ifadesiyle ya eyyühelleziyne amenû ifadesi arasında ki fark, 
mü‟minler; El Mü‟minun ifadesi veya el Mü‟miniyn ifadesi imanlarının 
Allah tarafından makbul olduğu zımnen ortaya konulanlar, Yani Allah‟ın 
kendilerini mü‟min saydıkları, elleziyne amenû ise kendilerini mü‟min 
olarak niteleyenler. Yani Allah‟ın onlar hakkında henüz bir yargısı yok. 
ĠĢte böyle bir fark var burada. 

 
Ya eyyühelleziyne amenûlime tekûlûne ma lâ tef'alun niçin 

söylemlerinizle eylemleriniz birbiriyle uyuĢmuyor. Niçin söylediklerinizi 
yapmıyor, yapmadıklarınızı, yapmayacaklarınızı, yapamayacaklarınızı 
söylüyorsunuz. Bu anlamların tümüne birden gelir. 

 
Cihad farzıyyetinden önce Abdullah Ġbn. Ubey Bin Selûl, yani 

münafıkların reisi Ġbn. Selûl ve yandaĢları; KeĢke Allah‟ın en çok sevdiği 
amel nedir onu bilseydik te, gece gündüz onu yapsaydık derlermiĢ. 
Sebebi nüzül rivayetlerinden biri bu. Fakat cihar farz olduktan sonra ilk 
kaçan onlar olmuĢ. Ama bana Ģu ikinci rivayet ki Taberi‟nin naklettiği Ģu 
sebebi nüzül rivayeti daha isabetli göründü. SavaĢta yapmadıkları 
kahramanlıkları etrafa anlatan insanlar olmuĢ, hatta savaĢta kaçtığı 



halde sanki kahramanlık yapmıĢ gibi anlatan insanlar olmuĢ. Bunun 
üzerine bu ayet nazil olmuĢ veya bu pasaj nazil olmuĢ ki bu konu ile 
daha bir irtibatlı gözüküyor. 

 
[Ek bilgi; Mü‟min e yakıĢmaz. 
Gerçek Müslüman‟ın söylediği sözle, yaptığı iĢin tutarlı olması 

gerekir. Ne söylüyorsa, onu bizzat yaparak göstermelidir. ġayet yapmaya 
niyeti veya gücü yoksa, o zaman susmalıdır. Çünkü bir kimsenin 
yapmadığı bir Ģeyi söylemesi Allah katında en kötü amellerdendir. Ve o 
kimse Allah'ın azabını hak etmiĢtir. Ayrıca müminlik iddiasında bulunan 
bir kimseye bu Ģekilde davranmak yakıĢmaz.  

Hz. Peygamber (s.a) böyle bir özelliğin müminliğin değil, 
münafıklığın alametlerinden olduğunu Ģöyle izah etmiĢtir: "Münafıklığın 
alametleri üçtür: O namaz kılar, oruç tutar ve mümin olduğu iddiasında 
bulunur. Fakat söz söylerse yalan söyler, ahit de bulunursa ahdini yerine 
getirmez ve kendisine emanet edilene hıyanet eder." (Buhari, Müslim) .  

BaĢka bir hadisinde Hz. Peygamber (s.a) Ģöyle buyurur: 
"Bir kimse de Ģu dört haslet bulunursa, o kimse hakiki münafıktır. 

Eğer bu hasletlerden bir tanesi onda bulunuyorsa, onu terk edene kadar, 
onun kalbinde nifaktan bir Ģube vardır. Bu dört haslet Ģunlardır: 
Kendisine emanet verilirse hıyanet eder, konuĢursa yalan söyler, söz 
verirse sözünü tutmaz, münakaĢa ederse ahlâk ve edebi aĢar." (Buhari, 
Müslim)(E. A. Mevdudi- Tefhimü‟l Kur‟an)] 

 
[Ek bilgi-2; ĠMAN VE ĠMANSIZLIK 
Ġnandığını söylemek, ya da ikiyüzlülük veya sahtekârlık yaparak 

inanmadığı Ģeyleri söylemek! Ve buna kendi vicdanını tatmin edecek 
kılıflar bulmak! Bu yüzden demiĢ Celâleddin Rûmi, 

"Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol" diye. Bu 
zordur! Çok zordur! Ġnsana çok Ģeyler kaybettirir böyle olmamak! 

Bunu ancak, "ALLÂH"a imanı dolayısıyla her kaybı göze alabilecek 
nadir insanlar göze alabilir! Kaybedecek hiçbir Ģeyi olmayan "fakîr"ler 
göze alabilir! Çünkü onlar Allâh için yaĢarlar, kimseden bir Ģey 
ummaksızın! Herkesin yarın kaybedeceklerini, onlar dünden 
kaybetmiĢlerdir! 

Ġnsanlarla "Allâh için = fiysebilillâh" bir arada bulunur ve "Allâh 
için = fiysebilillâh" konuĢurlar! Bunu kaldıramayanlar da elbette 
onlardan uzaklaĢırlar ve Rab edindikleriyle baĢ baĢa yaĢarlar! Sonra o 
Rab edindikleri, kıyametlerinde onları terk eder gider; "Allâh gazabı" 
demek olan "Allâh'tan uzaklıkları" içinde, yalnızlıklarının sonucu olan 
azabı yaĢarlar tek baĢlarına! "Yapamayacağın Ģeyi niçin söylersin?" 
hitabı bunun için çok önemlidir! 

"Ġmanlıyım" demek bunun sonuçlarını yaĢamak demektir! 
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Ġman, getirisi olan fiilleri ortaya koyup, o fiillerin getirisini yaĢamak 
içindir! Ġmanın gereği olan fiilleri uygulamadan; imanın getirisi olan bakıĢ 
açısını edinmeden yaĢıyorsan; bil ki yalnızca kendini aldatıyorsun! 
Çevrendekileri aldatman sana yarın hiçbir yarar sağlamayacaktır! 
Yaptıkların, niyetinin "Allâh için", "fiysebilillâh" olup olmadığının 
göstergesidir! "Allâh için" olmayan beraberlikler er-geç son bulacak ve 
kiĢi bu beraberliğinden dolayı piĢman olacaktır! (A.Hulusi-Ġman ve 
imansızlık)] 

 
 
 
3-) Kebure makten 'indAllâhi en tekûlû ma lâ tef'alun; 
 
Yapmayacağınız Ģeyi söylemeniz, Allâh indînde çok nefret 

edilesidir! (A. Hulusi) 
 
03 - Yapmayacağınız Ģey'i söylemeniz, Allah yanında çok 

mebguzdur. (Elmalı) 
 
 
Kebure makten 'indAllâhi en tekûlû ma lâ tef'alun yapmadığınız, 

yapmayacağınız, ya da yapamayacağınız Ģeyleri söylemeniz Allah 
katında ağır sonuçları olan bir davranıĢtır.  Çirkin bir davranıĢtır. Allah‟ın 
hiç hoĢlanmadığı bir davranıĢtır. Neden rabbimiz kiĢinin yapmayacağı 
Ģeyleri söylemesini hoĢlanmaz? Söylemle eylem arasında fark olan 
kimselerin bu tavrını hoĢlanmaz, çünkü bu bir tür nifak alametidir. Yani 
göründüğünden farklı olmak, içi baĢka dıĢı baĢka olmaya doğru giden 
sanki bir yolun baĢlangıcı gibi gözüküyor. Onun için Allah kalpleri 
bilmiyor mu? Allah senin içini bilmiyor mu. Yani aslında böyle bir zaaf, 
Allah inancında ki zaaftan kaynaklanır. Çünkü gönüllerin özünü bilen, 
Allah‟ın her an gördüğünü ve hiç unutmadığını bilen ve iman eden biri 
buna tevessül eder mi? Elbet etmez. 

 
 [Ek bilgi; Bu âyetin bir kaç boyutu vardır: 
 1- Ey mü‟minler, amelin konusu olmayan, yapmanın konusu 
olmayan Ģeyleri niye konuĢuyorsunuz? Yani amelin konusu olmayan, 
yarın amele dökülemeyecek konuları, sizi amele sevk etmeyecek, 
uygulama imkânı olmayan konuları niye konuĢup duruyorsunuz?  
 Ne gibi! A.B.D‟yi konuĢuyoruz, Çin‟i, Maçin‟i, Mançurya‟yı, 
Ġnka‟ların Amerikan kültürüne etkilerini konuĢuyoruz. Sumatra dosyasını 
konuĢuyoruz. BaĢkalarının çocuklarının eğitim problemini konuĢuyoruz. 
Yani bütün bunlar bizden amel istemiyor ki! Lüks Ģeyler bunlar! Yarın 
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amele dökülemeyecek fantastik konuları niye konuĢuyorsunuz? diyor 
Allah. 
 2- Ġkinci mânâsı da, yapmadığınız, yapmayacağınız Ģeyleri niye 
konuĢup duruyorsunuz? KonuĢtuğunuz Ģeyler niye olduğu yerde kalıyor? 
Yani sizler hep söz Müslümanı mı olacaksınız? Hep söz planında mı 
Müslüman olacaksınız? Amel planında Müslüman olmayacak mısınız? 
Namaz kılmayacağınız yerde niye abdest alıyorsunuz? Abdest, bir daha 
abdest bir daha abdest! Yeter ya, bir de namaz kılmayı öğrensenize! 
Halbuki Allah, konuĢma yerine iĢ yapmayı sever. Allah, konuĢma yerine 
iĢ yapmayı sever. Laf ebeliği, laf üretmek yerine lafı eyleme geçirmeyi ve 
saf saf savaĢ toplumu olarak Allah yolunda savaĢanları sever. Bu iĢin 
edebiyatını yapanları değil, amelini gerçekleĢtirenleri sever. “Yapmak 
lazım, kurmak lazım, kırmak lazım, vermek lazım,” gibi laf ebeliğiyle 
meĢgul olanları değil.  
. 
…...Çok lüzumsuz Ģeyler konuĢuyoruz. Filan Ģu kadar kazanmıĢ, filanın 
Ģu kadar malı varmıĢ, filanın evinin tipi, tefriĢi ĢöyleymiĢ, falanın 
arabasının modeli, filanın dükkanı, tezgahı böyleymiĢ konuĢuyoruz. 
Kendi çocuklarımızın eğitim derdini unutup baĢkalarının çocuklarının 
eğitim problemini konuĢuyoruz. Veya adam henüz evlenmemiĢken 
boĢanma konularını tartıĢıyor. Her gün yatağa girerken okunacak duaları 
bırakıp, hac ortamında değilken oturduğumuz yerlerde ihramlıyken 
okunacak duaları, ihramlıya yasak olan konuları konuĢuyoruz.  
 Oturduğumuz her bir mecliste attan, avrattan, fiyattan, arabadan, 
saptan, samandan, marktan, dolardan söz ediyoruz. Niye konuĢuyoruz 
bütün bunları? Yani bizden amel istemiyor ki bütün bu konular! Lüks 
Ģeyler bunlar! Yarın amele dökülemeyecek fantastik konuları niye 
konuĢuyorsunuz? Sizi ilgilendirmeyen, amelin konusu olmayan ve yarın 
mizanınıza konmayacak cinsten olan, konsa bile sizi cennete götürücü 
olmayan bu sözleri niye konuĢup duruyorsunuz? Bunların tümünden yüz 
çevirmek zorundasınız, diyor Rabbimiz. 

. 

.… Demek ki, dikkat etmemiz  gereken; baĢkasına iyiliği 
emrederken, kendimizi unutmamamız, kendimize de emretmemizdir; 
Sadece baĢkalarına anlatarak görevimizi yaptığımızı iddia edemeyiz.  

Sadece baĢkalarına anlatmakla yetinenlerin, postacıdan veya 
taĢıdığı kitaptan yararlanmayan dört ayaklılardan farkı olmayacaktır. 
Ġmam Gazali  bu  konuda  Ģu benzetmeleri yapar:  
“Bildiği ile amel etmeyenler, sayfaları ilimle dolu defter veya kitap gibidir; 
baĢkasına kârı olsa da kendisi on-dan yararlanamaz. Bileği taĢı gibidir; 
bıçağı biler, fakat kendisi kesmez. Ġğne gibidir; baĢkasını giydirir, fakat 
kendisi daima çıplak durur. Lâmba fitili gibidir; baĢkasına ıĢık verir, fakat 
kendisi yanmaktan kurtulamaz.” (Besariu‟l Kur‟an- Ali Küçük)] 



 
 
4-) ĠnnAllâhe yuhıbbulleziyne yukatilune fiy sebilihi saffen 

keennehüm bünyanun mersus; 
 
Allâh, kendi yolunda çelik karkas blok bina bütünlüğünce saf 

bağlayarak savaĢan kimseleri sever. (A. Hulusi) 
 
04 - Haberiniz olsun ki Allah kendi yolunda kurĢunlu bir bina gibi 

saf bağlıyarak çarpıĢanları sever. (Elmalı) 
 
 
ĠnnAllâhe yuhıbbulleziyne yukatilune fiy sebilihi saffen 

keennehüm bünyanun mersus hiç Ģüphe yok ki Allah kendi yolunda, 
kendi davası uğrunda birbirine kurĢunla berkitilmiĢ surlar gibi, kaleler 
gibi, duvarlar gibi saf saf savaĢanları, mücadele edenleri sever. Açık ve 
net.  

 
Aslında Bünyanun mersus; hem kurĢunla perçinlenmiĢ bir binayı 

ifade eder, hem de birbirine kenetlenmiĢ elemanlardan oluĢan bir binayı 
ifade eder. Kelimenin kökeninin nereden türettiğimizle bağlantılı olarak 
değiĢir. Alternatif manayı onun için verdim. Her sahici baĢarı toplumsal 
birlik ve beraberlik sayesinde gerçekleĢir. Bu ayetin söylediği ebedi 
hakikat budur ve tüm çağlarda geçerlidir.  

 
Saf modeli aslında Ġslam‟ın bir sosyo politik bir modelidir. Sadece 

camide cemaatin duruĢ Ģekli değil, Tersi nedir bu modelin? Piramit 
modelidir. Saf modelinde insanlar yan yana dururlar. Hatta öyle ki Ġslam 
mimarisinde mümkin olan en uzun Ģekilde yapılır, yani enine geniĢ olarak 
yapılır. Eğer imkan olsaydı tüm cemaati tek bir safa dizmek isterdi Ġslam. 
Onun için ön safın faziletinden söz eder Allah resulü. 

 
Böyle olursa ne olur? Böyle olursa insanlar omuzlarını birbirlerine 

bitiĢtirirler. Ġnsanlar öne geçme yarıĢını bir hayırda yarıĢ olarak görürler. 
Bir adım önlerinde durur liderleri. Eğer ona bir Ģey olursa arkadaki onun 
yerine geçer. Eğer o bayılır, abdesti bozulur, yanılırsa arkadaki onun 
yanlıĢını düzeltir. Abdesti bozulursa o çıkar yerinden arkadaki onun 
yerine geçer. Yani bu Ģu anlama geliyor; Saf düzeninde hiç kimse saftan 
kopamaz. Ġmamı, lideri, rehberi, yöneticisi dahi bir adım öndedir. Kimse 
kimsenin tepesine basarak yükselemez. Kimse kimsenin omzuna 
basmaz.  

 



Bu düzenin tersi piramit düzenidir. Piramit düzeninde zulüm 
düzenidir ki yükselmek için baĢlara basmak gerekir. Ne kadar baĢa 
basarsanız o kadar çok yükselirsiniz. Saf düzeninde ise koĢmak gerekir. 
ĠĢte iki sisten arasında ki fark budur, iki model arasındaki fark budur. 

 
 
5-) Ve iz kale Musa likavmihi ya kavmi lime tu'zûneniy ve kad 

ta'lemune enniy Rasûlullahi ileyküm* felemma zağu ezağAllâhu 
kulubehüm* vAllâhu lâ yehdilkavmel fasikıyn; 

 
Hani Musa kavmine dedi ki: "Ey kavmim... Size (irsâl olmuĢ) 

Rasûlullâh olduğumu bildiğiniz hâlde niçin bana eziyet ediyorsunuz?"... 
Onlar (Hak'tan) saptıklarında, Allâh onların kalplerini (Hak'tan) döndürdü 
(gerçeği algılayamazlar artık)! Allâh, inancı bozulmuĢ toplumu hakikate 
erdirmez! (A. Hulusi) 

 
05 - Ve hani bir vakit Musâ kavmine Ģöyle demiĢti: ey kavmim! 

Benim size Allahın Resulü olduğumu bildiğiniz halde niçin bana ezâ 
ediyorsunuz? Sonra vakta ki yamukluk ettiler Allah da kalplerini yamulttu, 
öyle ya Allah fasıklar güruhunu doğru yola çıkarmaz. (Elmalı) 

 
 
Ve iz kale Musa likavmihi ya kavmi lime tu'zûneniy ve kad 

ta'lemune enniy Rasûlullahi ileyküm sizin bu durumunuz (Yine 
parantez içi eliptik metni açalım; Burada yok metinde ama böyle bir 
baĢlangıç cümlesi koymamız lazım açıklama için. (Sizin bu durumunuz) 
Musa‟nın kavmine; Allah‟ın elçisi olduğumu bile bile beni niçin 
üzüyorsunuz dediği duruma benziyor. Dediği durumu çağrıĢtırıyor. Kimin 
durumu? Mü‟minlerin durumu. Bu ayetin indiğinde mü‟minler de Allah 
resulünü üzmüĢler demek ki. 

 
felemma zağu ezağAllâhu kulubehüm ne zaman kaydılar, 

Allah‟ta onların kalplerini kaydırdı. Bu ibare çok önemli, bir daha tercüme 
edeyim; Ne zaman kendileri kaydılar, kaymak istediler, Allah‟ta onların 
yüreklerini kaydırdı. vAllâhu lâ yehdilkavmel fasikıyn Zira Allah yoldan 
çıkmıĢ bir toplumu asla doğru yola iletmez, yöneltmez, rehberlik etmez. 

 
Aziz Kur‟an dostları, bir ilke olarak veriyorum bunu.Tüm Kur‟an da, 

Kur‟an ın neresinde yudillü men yeĢa‟u, yehdiy men yeĢa‟u, yehdiy 
bihi men yeĢa‟u veya gibi ibareler görmüĢsek, yani o istediğini saptırır, 
istediğini hidayete erdirir gibi ibareler varsa bu ayetin ıĢığında 
anlaĢılmalıdır. Görüyorsunuz, Allah birini saptırmaz aslında; Sapmak 
isteyenin sapmasına izin verir. Allah birini hiç sebep yokken hidayete 



ulaĢtırmaz, rehberlik etmez. Doğru yola yönelmek isteyen, böyle bir arzu 
duyan, bunun bedelini ödeyen, bunun için gayret edene izin verir, yardım 
eder. Bu ayet bize bu ezeli ve ebedi gerçeği söylüyor. Onun için falanı 
Allah saptırdı dememiz Allah‟a iftira olur. siz kayarsınız, Allah‟ta kalbinizi 
kaydırır. Yani önce siz kayarız Allah korusun. Sizi, bizi, hepimizi. 

 
 
6-) Ve iz kale 'Iysebnu Meryeme ya beniy israiyle inniy 

Rasûlullahi ileyküm musaddikan lima beyne yedeyye minetTevrati 
ve mübeĢĢiren BiRasûlin ye'tiy min ba'dismuhu Ahmed* felemma 
caehüm Bilbeyyinati kalu hazâ sıhrun mubiyn; 

 
Hani Meryemoğlu Ġsa dedi ki: "Ey Ġsrailoğulları... Muhakkak ki ben 

size Rasûlullâh'ım! Tevrat'tan önümde olan için bir tasdik eden ve 
benden sonra Rasûl olarak gelecek ismi AHMED olanı müjdeleyenim!" 
Onlara mucizeler olarak geldiğinde: "Bu apaçık bir sihirdir" dediler. 

{Not: Bu konuda bir Rasûlullâh açıklaması: "Tevrat'taki ismim 
'Ahyed'dir (uzaklaĢtıran); çünkü ben ümmetimi ateĢten alıp 
uzaklaĢtırırım... Zebur'daki ismim 'el Mahiy'dir (silen); çünkü Allâh 
benimle putlara kulluk yapanları sildi... Ġncil'deki ismim 'Ahmed' dir (Zât'ın 
tecellisi olarak Hamd etmekte olan)... Kurân'daki ismim 'Muhammed'dir 
(kesintisiz çok Hamd edilen); çünkü ben Semâ ve Arz ehli arasında 
'MAHMUD'um (değerlendirilenim)." (A. Hulusi) 

 
06 - Bir vakit da Meryem‟in oğlu Isâ Ģöyle dedi: Ey Ġsraîl oğulları! 

Ben size Allahın Resulüyüm, önümdeki Tevrat‟ın musaddıkı ve benden 
sonra gelecek bir Resulün müjdecisi olarak geldim ki onun ismi 
Ahmed‟dir, sonra o onlarla beyyinelerle gelince «bu apaçık bir sihir» 
dediler. (Elmalı) 

 
 
Ve iz kale 'Iysebnu Meryem hani bir zamanda Meryem oğlu Ġsa 

demiĢti ki; ya beniy israiyle inniy Rasûlullahi ileyküm musaddikan 
lima beyne yedeyye minetTevra ey Ġsrail oğulları ben size gönderilmiĢ 
bir elçiyimmusaddikan lima beyne yedeyye minetTevra Tevrat‟tan 
bana kadar gelen hakikatleri doğrulamak için, tasdik etmek için size Allah 
tarafından gönderilmiĢ bir elçiyim demiĢti Meryem oğlu Ġsa.  

 
Dikkat buyurun, Meryem oğlu Ġsa. Kur‟an da annesine nispet edilen 

peygamberdir Hz. Ġsa. Neden annesine nispet edildiğini daha önce de 
vurgulamıĢtım, bir kez daha tekrar edeyim; Erkekçi Roma toplumuna 
tokat gibi bir cevap olsun diye Kur‟an çok özel bir peygamberi annesine 



nispetle anıyor ve hatta babasız yaratılmıĢ olmasının hikmeti de budur. 
Erkekçi Roma toplumuna tokat gibi bir cevap olmasıdır. 

 
ve mübeĢĢiren BiRasûlin ye'tiy min ba'dismuhu Ahmed ve Hz. 

Ġsa‟nın gönderiliĢ amacından 2.si söyleniyor burada. Ve benden sonra 
gelecek Ahmed adında bir elçiyi müjdelemek için gönderildim peygamber 
olarak. 

 
Dikkat buyurun Ahmed. Burada geçer Kur‟an da Allah resulüne 

atfen. Veya isim ile müsemma kastedilerek övgüye daha layık olan diye 
çevirebiliriz bunu. Övgüye, övülmüĢ olan, en çok övülen veya övgüye 
daha layık olan. Veya üçüncü bir anlamı daha var bunun ismihu yu 
zikruhu manası vererek övgüye mazhar olarak anılan. 4. Bir manası 
daha var Ahmed; Fiili muzari okuyarak adını en çok övdüğüm kimse 
manasına gelir. Bu 4 anlamda çıkabilir buradan. 

 
Evet, Kur‟an bir haber veriyor burada. Tevrat ve Ġncil‟in hz. 

peygamberi müjdelediği haberini veriyor. Bunun altını çizmek lazım. 5 
husus Kur‟an ın verdiği bu haberi teyit eder, destekler. 

 
1 – Yuhanna incilinde Periklitos, bozulmuĢ Ģekliyle Parakletos 

sözcüğü, bu sözcükte yapılan bir çok atıf Allah resulüne gider. Yani 
Ahmed‟in Yuhanna Ġncil‟inde ki karĢılığı Periklitos kelimesidir. Ġncillerin ilk 
4 yüzyılda uğradığı yol kazası iĢi bilen herkes tarafından bilinir. Kelimeyi 
tanınmaz hale getirmiĢ bu 400 yılda ki yol kazaları. Yuhanna Ġncilinin 
Süryanca aslına ulaĢanlar karĢılarında bu kelimenin Süryanice karĢılığı 
olarak Münhamenna kelimesini buluyor. Münhamenna kelimesinin tam 
Arapça karĢılığı ise Muhammed, Ahmed. Dolayısıyla bu gerçeği itiraf 
eden tarihte Hıristiyan din adamları olmuĢ. 

 
NecaĢi de bunlardan biri. NecaĢi onun ismini kitaplarımızda 

görüyorduk diyor. Allah resulüne iman ederken gerekçe olarak bunu 
veriyor. Demek ki gördük dediği isim, iĢte bu isim. Ki kendisi Arapça da 
biliyordu NecaĢi, O ismin Arapça karĢılığının Ahmed ve Muhammed 
olduğunu da çok iyi biliyordu. 

 
2 – Yuhanna Ġncilinde ki o peygamber problemi. Nedir bu? 

Yuhanna Ġncilinde 1. baba 19-25. cümleleri arasında Ģöyle bir ibare 
geçer. Hz. Yahya‟ya; Sen mesih değilsin, ilyah değilsin, o peygamber de 
değilsin. Ya sen nesin diye sorarlar. Mesihi biliyoruz Hz. Ġsa. Ġlyah‟ı 
biliyoruz Ġlyas. Peki ya o peygamber? O peygamberle kastedilen Ahmed 
ismi iĢle geçen Hz. Muhammed S.A. dan baĢkası olmasa gerek. 

 



3 – Luka Ġncilinde evdoya diye bir sözcük var. Bu sözcük bu güne 
kadar o kadar çok yoruma tabi tutulmuĢ ki hepsi de çeliĢkili ve hepsi de 
tutarsız. Benjamin Keldani isimli bir Süryani ilim adamı papaz, daha 
sonradan bu gerçeği görerek Müslüman olmuĢ ve Abdulhak Davud adını 
alarak Bu mesele üzerine müstakil bir eser kaleme almıĢ olan bir ilim 
adamıdır bu, kaynak dilde evdokya‟nın Ahmed manasına geldiğini tespit 
eder ve bu o zatın imanına vesile olmuĢtur. 

 
4 - Barnaba Ġncili. M.S. 496 yılına kadar Barnaba Ġncili kiliselerde 

okunan bir Ġncil‟di. Yani kanonik bir Ġncil‟di. MeĢru ve okunması gereken 
bir Ġncil‟di. Fakat he ne oluyorsa oluyor, 496 yılında Patrick Gelasius 
tarafından zındıkça ilan ediliyor bu Ġncil. Çok ilginç, Bu Ġncil Hz. 
Peygamberi hem de Arapça ismi ile anıyor, Muhammed olarak, orijinal 
ismi ile anıyor. Daha ağır bir yol kazasına uğruyor Barnaba Ġncil‟i, elde 
14. yüzyıldan kalma Ġtalyanca bir Nüsha dıĢında hiçbir nüsha kalmıyor.  

 
18. yy. da fark edilen Ġspanyolca Nüsha da esrarengiz bir biçimde 

yerinden kayboluyor. Yine bilmiyoruz niye kayboluyor. Elde kalan tek 
nüshadan 1907 de Oxford press in bastığı binlerce nüsha piyasaya çıkar 
çıkmaz, görünmez gizli eller tarafından bire kadar toplanıyor ve sadece 2 
nüsha dıĢında Oxford‟un bastığı tüm nüshalar ortadan sırra kadem 
basıyor. Bilmiyoruz niye böyle oluyor. ĠĢte Barnaba Ġncil‟i tarih boyunca 
böyle üst üste yol kazasına uğruyor. Sırf , bizim tahminimiz içinde Allah 
Resulünün ismi orijinal olarak geçtiği için. 

 
5 – Ġncil kelimesi. Birçok yorum olmasına rağmen tüm yorumların 

ortak noktası Ġncil kelimesi müjde manasına geliyor. Peki Hz. Ġsa müjde 
veriyorsa, ona bir müjde gelmiĢse sizce neyi müjdeliyor dersiniz. müjde 
gelecekte sevindirici bir haber vermektir öyle değil mi. Yani o gün 
olmamıĢ, fakat gelecekte gelecek olan sevindirici bir haber demektir. 
Peki Hz. Ġsa‟nın verdiği müjde ne  ola ki. Kesin kanaatimiz o ki Hz. 
Ġsa‟nın verdiği, gönderilme amacı olan müjde de Hz. peygamberin ta 
kendisidir. 

 
ĠĢte Kur‟an ın Tevrat ve Ġncil‟de Hz. peygamberin adının geçtiğine 

dair verdiği ihbarın tarihsel gerçeği bu 5 madde içerisinde görülebilir, 
özetlenebilir. 

 
felemma caehüm Bilbeyyinati kalu hazâ sıhrun mubiyn 

kendilerine hakikatin apaçık delilleriyle, belgeleriyle geldiğinde Ġsa; 
Dediler ki bu apaçık bir sihirdir. Tüm peygamberlere dedikleri gibi. 
Anlamıyoruz demediler, inanmıyoruz diyemediler, itiraf etmediler, 
kabullenemediler, ama sihirdir demeyi, iftira etmeyi bildiler. 



 
 
7-) Ve men azlemu mimmeniftera 'alAllâhilkezibe ve hüve yüd'a 

ilel'Ġslâm* vAllâhu lâ yehdilkavmezzâlimiyn; 
 
Ġslâm'a davet olunduğu hâlde, Allâh'a iftira edenden (gayrının 

varlığını kabul edenden) daha zâlim kimdir? Allâh zâlimler topluluğuna 
hidâyet etmez! (A. Hulusi) 

 
07 - Ġslâm‟a davet olunurken Allaha karĢı yalan uydurandan daha 

zâlim de kim olabilir! Allah da zâlimler güruhunu muvaffak etmez. 
(Elmalı) 

 
 
Ve men azlemu mimmeniftera 'alAllâhilkezibe ve hüve yüd'a 

ilel'Ġslâm Ġslam‟a davet edildiği halde uydurduğu yalanı Allah‟a isnat 
edenden daha zalim biri var mı? Daha zalim biri olabilir mi? 

 
Ezeli ve biricik hakikatin insanlığın son çevriminde ki ifadesi olan 

Kur‟an da kodlanmıĢ olan hakikatlere biz Ġslam diyoruz değil mi? Ezeli ve 
biricik hakikat bu aslında. Aslında Allah‟ın kâinatı yönettiği sistemin adı. 
Tüm peygamberlerin davet ettiği hakikat. Tüm peygamberlere gelen 
vahyin özü. Ġslam bu. Demek ki Hz. Ġsa da Ġslam‟a davet etmiĢ. O da bir 
Ġslam peygamberiymiĢ, buradan açıkça onu anlıyoruz zaten. 

 
vAllâhu lâ yehdilkavmezzâlimiyn Allah zalim bir topluma, haddini 

aĢmıĢ bir topluma, bilinci ters dönmüĢ bir topluma, Allah‟ın koyduğu yeri 
ĢaĢırmıĢ bir topluma doğru yolu göstermez. 

 
 
8-) Yüriydune liyutfiu nûrAllâhi Biefvahihim vAllâhu mütimmu 

nuriHĠ velev kerihel kâfirun; 
 
Allâh nûrunu (ilmini) ağızlarıyla (boĢ lafla) söndürmek istiyorlar! 

Oysa Allâh, nûrunun tamamlayıcısıdır! Velev ki hakikat bilgisini inkâr 
edenler hoĢlanmasa! (A. Hulusi) 

 
08 - Ġstiyorlar ki Allahın nûrunu ağızlarıyla söndürsünler, Allah ise 

nûrunu tamamlayacaktır, isterse kâfirler hoĢlanmasınlar. (Elmalı) 
 
Yüriydune liyutfiu nûrAllâhi Biefvahihim onlar istiyorlar ki 

Allah‟ın ıĢığını, Allah‟ın nurunu üfürükleriyle söndüreler. Yani 
üfürükleriyle söndürmek istiyorlar. vAllâhu mütimmu nuriHĠ velev 



kerihel kâfirun Allah kafirler istemese de nûrunu tamamlayacaktır. 
Gerçekten de gerçeğe kastetseler de, gerçeğe suikast düzenleseler de 
kendilerini Hz. Ġsa‟ya atfeden kilise, Hz. Ġsa‟nın Ġncil‟inin, yani müjdesinin 
baĢına gelen aslında onların ağızlarıyla, üfürükleriyle Allah‟ın nûrunu 
söndürmek istemelerinden baĢka nedir ki. Burada aslında bunu söylüyor. 
Hz. Ġsa‟nın müjdesinin, yani Ġncil‟inin müjdelediği Ahmed‟i, Muhammed‟i 
silmeye kalktılar. Fakat Allah nûrunu sildirmeyecek, tamamlayacaktır. 

 
 
9-) "HU"velleziy ersele RasûleHU Bilhüda ve diynilHakkı 

liyuzhirehu 'aleddiyni küllihi velev kerihel müĢrikûn; 
 
O ki, bütün din anlayıĢlarına üstün kılmak için Rasûlünü Hak - 

hakikat olarak ve Hak Din (mutlak sistem ve Sünnetullâh bilgisi) ile irsâl 
etti! Velev ki Ģirk koĢanlar hoĢlanmasa! (A. Hulusi) 

 
09 - O Allah dır ki Resulünü hidayet kanunu ve hak dini ile 

gönderdi, onu her dinin üstüne çıkarmak için, isterse müĢrikler 
hoĢlanmasınlar. (Elmalı) 

 
 
"HU"velleziy ersele RasûleHU Bilhüda ve diynilHakk O‟dur 

elçisini, resulünü hidayet ve Hakk din ile gönderen, rehberlikle gönderen, 
vahiyle gönderen liyuzhirehu 'aleddiyni küllih bütün batıl dinlere üstün 
kılmak için gönderen O‟dur. velev kerihel müĢrikûn isterse Allah‟a ortak 
koĢanlar, Allah‟ın dıĢında O‟nun yetkisini, O‟nun esmasını, O‟ndan rol 
çalarak bir baĢka Ģeye atfedenler hoĢlanmasalar da Allah tamamlayacak 
ve kendi dinini üstün kılacaktır. 

 
 
[Ek bilgi; ĠSLÂM‟IN DĠĞER DĠN VE KÜLTÜR AÇISINDAN 

ÜSTÜNLÜKLERĠ  
ALLAH‟A ĠMAN AÇISINDAN 
Dinler Tarihi araĢtırmacılarının da çok iyi bildiği ve teyid ettiği gibi 

eski çağ topluluklarının dinleri çoğunlukla Pagan (Çok Tanrılı ) dinler 
olmasına karĢın hepsindeki ortak özellik EN ÜSTTE HERġEYĠ 
YARATAN ve YÖNETEN TEK TANRI olgusunun bulunduğudur. Diğer 
alt-tanrılar çoğunlukla bu EN YÜCE TANRI‟ya iliĢkilendirilmiĢ eĢ-çocuk-
kardeĢ gibi bağlarla bağlanmıĢ ve O EN YÜCE TANRININ hizmetkarı, 
O‟nun verdiği yetkileri kullanan, Dini en iyi temsil eden, dünyadaki ve 
tabiattaki iĢleri O TANRI adına yönettiğine inanılan kiĢiler ya da isimler 
olmuĢlardır. Nesiller içerisinde sembolleĢtirilmiĢler alt tanrılar 



edinilmiĢlerdir. Kaynağı ilâhi olmayan bu dinlerin doğal olarak bir 
kitapları ve peygamberleri de yoktur.  

Yahudilikte, Yehova‟ya (ALLAH) inanılır. Tektir. Fakat Tanrıya 
insan özellikleri verirler. (Tanrı‟nın oğlu vardır; güreĢir; yorulur, 
dinlenir). Yehova, sadece Yahudilerin tanrısıdır -tanrının seçkin ırkı 
Yahudilerdir-bundan dolayı milli dindir. 

Hıristiyanlıkta, Baba(Tanrı: yaratıcı) -Oğul(Ġsa: kurtarıcı) -Kutsal 
Ruh(Cebrail: Kutsayıcı)‟tan oluĢan üçlü tanrı anlayıĢına (Teslis inancı) 
sahiptirler. ”Vahdaniyet Sıfatına inanmazlar”. Ayrıca Tanrıya insan 
özellikleri verirler.(Tanrının meleklerine kızı ,Ġsa‟ya oğludur derler) 

Ġslamiyet‟te ise bir, tek olan, hiçbir Ģeye benzemeyen, herkesin ve 
her Ģeyin Rabbi olan, O‟ndan baĢka Tanrı‟nın olmadığına, en yüce ve en 
mükemmel varlığın ALLAH olduğuna Tevhit inancı içinde, tam ve 
eksiksiz iman edilir. 

KUTSAL KĠTAPLARA ĠMAN  
Hz. Âdem ile Hz.  Muhammed arasında gelip geçen tüm 

peygamberlere gönderilen açıklayıcı bildiri, kitaplardır  Ġlk peygamberlere 
(örn  Hz  Âdem) birkaç sayfa Ģeklinde gönderilirken bazı peygamberlere 
kutsal kitaplar (Kuran-ı Kerim, Ġncil, Zebur, Tevrat) gönderilmiĢtir  Ġslam'a 
göre bütün bu dinlerde iman esasları aynıdır ancak amelde 
(uygulamada) farlılıklar vardır  

Yahudilikte Zebur ve Tevrat‟a inanılır. Fakat Ġncil ve Kur‟an a 
inanmazlar,eksik inanırlar. 

Hıristiyanlıkta Zebur, Tevrat‟a(eski ahit) ve Ġncil‟e (yeni ahit) inanılır. 
Fakat Kuran‟a inanmazlar,eksik inanırlar. 

Ġslamiyet‟te ise Allah‟ın gönderdiği 4 Kitap‟a inanılır. Ama ilk 3 
Kitap‟ın sonradan bozulduğuna; Kuran-ı Kerim‟in bozulamayacağına, 
çünkü bizzat Allah tarafından korunduğuna ve kıyamete kadar 
bozulmayacağına, her devirde insanların ihtiyaçlarına cevap vereceğine, 
hepsinin doğru ve gerçek olduğuna Ģüphe duymadan tam ve eksiksiz 
iman edilir. 

PEYGAMBERLERE ĠMAN 
Musevilikte Hz. Adem‟den Hz. Musa‟ya kadar 23 peygambere 

inanılır. Ama Hz. Ġsa‟ya ve Hz. Muhammet‟e inanmazlar. 
Hıristiyanlıkta Hz. Adem‟den, Hz. Ġsa‟ya 24‟üne inanılır. Ama Hz. 

Muhammed‟e inanmazlar, veya eksik inanılır. 
Ġslam Dini‟nde Allah‟ın gönderdiği, Kur‟an da adı geçen tüm 

Peygamberin hepsine birden inanılır.  
DÜNYAYA VE AHĠRET 
Yahudilikte dünyaya önem verilir; Ahiret ihmal edilir. Tevrat‟ta âhiret 

inancının yer almadığı görüĢü hakimdir. Addison, Yahudiliğin böyle bir 
duruma düĢmesinde, millî bir esasa dayanan dinî gelenek ve 
göreneklerinin önemli bir rol oynadığını söylemekte ve bu durumun, 



onları, ölümden sonra her birerlerini bekleyen geleceği değil de, Ġsrail'in 
geleceğini düĢünmeye yönelttiğini, ölümden sonrasını umursamaz 
duruma soktuğunu ifâde etmektedir. (Üstün ırk olduklarını düĢünmeleri 
nedeniyle.) 

Hıristiyanlıkta ahirete önem verilir; Dünyayı ihmal edip el etek 
çekmeleri gerektiğine inanırlar. Hıristiyanlıkta da, insanları hesaba 
çekecek olan Zât'ın onların yaratıcısı olan Allah değil de, diğer insanlar 
gibi Allah tarafından yaratılmıĢ biri olan Mesih olmasıdır. Ġncillere göre, 
cehennem azabı ebedîdir, ancak bazı Hıristiyan fırkalar, Allah'ın 
vaadinden dönmeyeceğini fakat, vaadinden vazgeçebileceğini, 
dolayısıyla inkârcıları cezalandırmayıp, herkesi cennete koyacağını, 
ebedî azabın Allah'a yakıĢmadığını iddiâ etmiĢlerdir. 

Müslümanlıkta dünya ve ahiret dengesi vardır. ”Hiç ölmeyecekmiĢ 
gibi dünyaya; yarın ölecekmiĢ gibi ahirete çalıĢ” sözüyle hareket ederler. 
Dünyayı bir sınav yeri, köprü, araç, fani,geçici bir yer; Ahiret ise sınavın 
sonucu, hedef, amaç, baki, ölümsüzlük yeri olarak görülür. 

ĠBADET 
Yahudiler ve Hıristiyanlar Allah‟a ibadet ederler. (oruç, Hacc, 

sadaka vardır) Ama yanlıĢ, eksik ve Ģirk inancı içinde ibadet ederler. 
Müslümanlıkta Allah‟a Tevhit inancı içinde ibadet edilir, hepsimden 

farklı olarak ta namaz ibadeti vardır. 
GÖNDERĠLĠġ ġEKLĠ 
Musevilik ve Hıristiyanlık belli milletlere, belli mekana, belli bir 

zamana ve çağa gönderilmiĢtir. 
Ġslamiyet ise bütün insanlığa, milletlere ve bütün zaman ve çağlara 

gönderilmiĢ olup çağlar üstü bir dindir. 
RUHBANLIK 
Yahudilik ve Hıristiyanlıkta Din adamları (ruhban) sınıfı vardır. 

Ruhban sınıfının, çok imtiyazları olup kendilerini Tanrının yeryüzündeki 
temsilcisi görüp Tanrı adına Günah Çıkarttırma-aforoz etme gibi iĢler 
yapıp Ġnsan ile Allah arasına girerler. 

Ġslamiyet‟te ise Ruhban sınıfı diye bir din adamları sınıfı yoktur. 
Tanrı ile kul arasına kimse giremez. KiĢi günahının tövbesini Allah‟a 
yapar. 

KUR‟AN VE BĠLĠM 
Kuran bir "bilim kitabı" değildir. Ancak evrensellik vasfı dolayısıyla 

kainatın bilimsel yasalarına uymayanlar, peĢinen cezasını bu dünyada 
fakir ve zelil olarak çekerler. Bu mümin olsun kafir olsun fark etmez. 
Kainattaki adet ve kurallara uymayanların peĢinen zelil ve hakir olmaları, 
Allah‟ın değiĢmez bir kanunudur. 

Kainatın maddi Ģeriatına uymak her insan üzerine farzdır. Bunların 
terki ve baĢkalarına havalesi kabil değildir. Maalesef Müslümanlar 
dünyada Kur‟an ve sünnet çizgisinden uzak bir hayat yaĢadıkları için, bu 



nimetlerin keĢfinde önceliği ekseri olarak kafirlere kaptırmıĢlardır. Bunun 
tek sebebi de; Allah‟ın tekvini ve fıtri Ģeriatına uymamalarıdır. 

Bir taraftan ister bilimsel ister baĢka türden olsun, bütün laik 
çalıĢmalar reddedildi. Bütün dikkatler ruhların kurtuluĢu gibi çok önemli 
konuda toplandı. Ayrıca, bilim en azından Yunan kaynaklarına yani 
pagan öğretiye baĢvurma anlamına geldiğinden, insanların aklının 
tehlikeli fikirlerle dolup, bu fikirlerin Hıristiyan ruhları zehirlememesi için 
bilimi yok saymak gerçekten temkinli bir davranıĢ sayılabilirdi. Diğer 
taraftan, buna tamamen ters bir yaklaĢım vardı. Tanrı evreni yaratmıĢ 
olduğuna göre, bilim yoluyla O‟nun eserini incelemek, ilahi hikmete ve 
tanrının insanın görmesine izin verdiği harikalara olan hayranlığı 
arttıracaktı. 

ĠSLAM VE SOSYOLOJĠ, 
Rönesans sonrası Avrupa ise materyalist ve hümanist yönde 

geliĢti. Hıristiyanlığa olduğu gibi bütün semavî dinlere de kendini bağımlı 
saymadı. Maziden Yunan felsefesi ve Roma nizamını esas alırken 
Hıristiyanlığa da sınırlı bir yer tanıdı. Bu temel üzerinde insana, kâinat ve 
hayata materyalist bir açıdan baktı. 

Batı felsefesine göre hayatta nokta-i istinad, üzerine basacağımız 
zemin, esas kıstas kuvvet kavramıdır. Kuvvetli olan, hayatta kalmaya ve 
üstün olmaya lâyıktır. Kuvvetin fonksiyonu ise baĢkalarına tecavüzdür. 
Batı'ya göre hayatın hedefi menfaattir. Menfaat ise sınırlı olduğundan, 
insanları boğuĢmaya sevk eder. Hayat prensibi olarak mücadeleyi esas 
alır. Bundan da ihtilâf ve kavga doğar. Batının insan kitlelerini bir arada 
tutmak için prensibi ise ırk ve milliyet esasıdır. Bu da bir ırka, öbürlerini 
sömürme imkânı vermektedir. Batı'nın vardığı netice ise; nefsin 
Ģehvetlerini tatmin ve insanların ihtiyaçlarını devamlı artırmak, tüketime 
sevk etmektir. 

Kur'ân a göre ise nokta-i istinad, haktır. Hakkı esas almak ittifak 
sağlar. Hayattan hedef, Allah'ın rızasını kazanmak ve fazileti ideal 
edinmektir. Fazileti hedef almak, samimî bir kardeĢlik ve yardımlaĢmaya 
götürür. Kur'ân ın hayat prensibi yardımlaĢmadır. Bu ise, insanları 
birbirinin imdadına koĢturur. Kitleler arasındaki birleĢtirici unsur din, 
vatan ve meslek bağlarıdır. Bu da kardeĢliğe sevk eder. 

Avrupa medeniyeti, bazı güzel taraflarına rağmen, temelindeki bu 
çürük esaslar sebebiyle insanlığa mutluluk getirmemiĢtir. Ġnsanlığın 
ancak beĢte birine yalnız maddî konfor sağlamıĢtır.  

Kur'ân-ı Kerîm ise hikmetli, dengeli bir geliĢme tavsiye eder, dünya 
ve ahirete birden baktığından iki dünya mutluluğunu gerçekleĢtirir. (Prof. 
Dr. Suat Yıldırım) {EKABĠR ÇALIġMALAR. (derleme)}] 
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10-) Ya eyyühelleziyne amenû hel edüllüküm 'alâ ticaretin 
tunciyküm min 'azâbin eliym; 

 
Ey iman edenler... Size, sizi feci bir azaptan kurtaracak bir ticaret 

göstereyim! (A. Hulusi) 
 
10 - Ey o bütün iman edenler! Size öyle bir ticaret göstereyim mi ki 

sizleri elîm bir azâb dan kurtarır. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühelleziyne amenû hel edüllüküm 'alâ ticaretin 

tunciyküm min 'azâbin eliym siz ey iman edenler, sizi elim bir azab 
dan, acı bir mahrumiyetten kurtaracak karlı bir ticaret haber vereyim mi? 
Buyur ya rabbi, ver bu ticareti: 

 
 
11-) Tu'minune Billâhi ve RasûliHĠ ve tucahidûne fiy sebiylillâhi 

Biemvaliküm ve enfüsiküm zâliküm hayrun leküm in küntüm 
ta'lemun; 

 
El Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh'a ve Rasûlüne iman edersiniz 

ve Allâh yolunda karĢılık beklemeksizin mallarınızla ve nefsleriniz ile 
mücadele verirsiniz! ĠĢte bu sizin için daha hayırlıdır; eğer 
kavrayabilirseniz! (A. Hulusi) 

 
11 - Allah ve Resulüne iman edip mallarınız ve canlarınızla Allah 

yolunda mücahede eylersiniz, bu sizin için çok hayırlıdır, eğer bilir iseniz. 
(Elmalı) 

 
 
Tu'minune Billâhi ve RasûliHĠ ve tucahidûne fiy sebiylillâhi 

Biemvaliküm ve enfüsiküm zâliküm hayrun leküm in küntüm 
ta'lemun ne yaparsınız? Allah‟a ve O‟nun resulüne iman edersiniz. 
Güvenirsiniz, yürekten inanırsınız ve Allah davası uğrunda mallarınızla 
ve canlarınızla mücadele edersiniz. Sonuna kadar cihat edersiniz. Mal 
candan önce gelmiĢ, zira maldan fedakarlık yapamayan, candan hiç 
yapamaz. ĠĢte bu sizin için çok daha hayırlıdır. Yani bir amel 3 Ģey için 
yapılır; Ya haz için, ya çıkar için, ya hayır için. Siz hayır için yapın, haz 
için yapmayın. Hayır için yaparsanız en büyük çıkar da  o olur. Allah sizin 
çıkarınızı o zaman korur. Ġn küntüm ta‟lemun eğer biliyorsanız, eğer 
gerçeği biliyorsanız, yani bir baĢka ifadesiyle eğer bilgi ile hareket 
ediyorsanız, eğer cihadın zeminine bilgiyi koyuyorsanız manası da 



verebiliriz, güzel bir mana olur. Zımnen cihadı bilgi üzerine inĢa 
ediyorsanız anlamına gelir. 

 
 
12-) Yağfir leküm zünubeküm ve yüdhılküm cennatin tecriy 

min tahtihel'enharu ve mesakine tayyibeten fiy cennati 'adn* 
zâlikelfevzul'azıym; 

 
(Bu takdirde) benlikten kaynaklanan suçlarınızı örter ve sizi 

altından nehirler akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki temiz 
meskenlere dâhil eder... ĠĢte bu aziym bir kurtuluĢtur! (A. Hulusi) 

 
12 - Günahlarınızı mağfiret buyurur ve sizi altından ırmaklar akar 

Cennetlere ve Adn Cennetlerinde hoĢ hoĢ meskenlere koyar, iĢte büyük 
kurtuluĢ «fevzi azîm» odur. (Elmalı) 

 
 
Yağfir leküm zünubeküm ve yüdhılküm cennatin tecriy min 

tahtihel'enharu ve mesakine tayyibeten fiy cennati 'adn O zaman ne 
olur? Sizi Allah bağıĢlar, bağıĢlasın, günahlarınızı affetsin ve sizi Allah 
tabanından ırmakların çağladığı cennetlere koyar. ve mesakine 
tayyibeten fiy cennati 'adn güzelliğin madeni olan, güzelliğin üretildiği 
cennetlerde sizi pırıl pırıl mekanlara yerleĢtirir. Cennetlerde çok özel 
yerlere yerleĢtirir. zâlikelfevzul'azıym iĢte ey insan eğer sen baĢarı 
nedir, kurtuluĢ nedir diye soruyorsan budur büyük baĢarı, budur 
muhteĢem kurtuluĢ. 

 
 
13-) Ve uhra tuhıbbuneha* nasrun minAllâhi ve fethun kariyb* 

ve beĢĢiril mu'miniyn; 
 
Seveceğiniz dahası da var: Allâh'tan yardım ve feth-i kariyb 

(Kurbiyet açılımı)! Ġman edenleri müjdele! (A. Hulusi) 
 
13 - Diğer biri de ki onu seveceksiniz; Allah dan nusrat ve yakın bir 

fetih, hem mü'minleri müjdele. (Elmalı) 
 
 
Ve uhra tuhıbbunehave kendisiyle sevineceğiniz bir Ģey daha var. 

Nedir o? nasrun minAllâhi ve fethun kariyb Allah‟tan bir yardım ve 
görünen, yakın, çok yakın bir zafer. ve beĢĢiril mu'miniyn ve mü‟minleri 
müjdele. O görünen zafer aslında fetih suresinin müjdelediği yüreklerin 
fethi değil miydi. Çok kısa bir zaman sonra, hemen 1.5-2 yıl sonra 



milyonların gönüllerinin açılıĢının habercisi olan imana fevç fevç gelme 
büyük bir fetih değil miydi salında. 

 
 
14-) Ya eyyühelleziyne amenû kûnû ensarAllâhi kema kale 

'Iysebnu Meryeme lilHavariyyiyne men ensariy ilAllâh* 
kalelHavariyyune nahnu ensarullahi, feamenet taifetun min beniy 
israiyle ve keferet taifetun, feeyyednelleziyne amenû 'alâ 'aduvvihim 
feasbehu zahiriyn; 

 
Ey iman edenler, Allâh'ın Ensârı (yardımcıları) olun; Meryemoğlu 

Ġsa'nın, Havarilere: "Kim benim yardımcılarımdır Allâh'a?" dediğindeki 
gibi! Havariyyun dedi ki: "Biz Allâh'ın yardımcılarıyız!"... Ġsrailoğullarından 
bir kısmı iman etti ve bir kısmı da küfretti (gerçeği reddetti)! Bunun 
üzerine o iman edenleri, düĢmanları aleyhine destekledik de üstün 
gelenler oldular. (A. Hulusi) 

 
14 - Ey o bütün iman edenler! Allah yardımcıları olunuz, nitekim 

Meryem‟in oğlu Isâ: «kim benim yardımcılarım Allaha doğru?» dedi, 
Havâriyyun «biz Allah yardımcılarıyız» dediler. Bunun üzerine Beni 
Ġsraîl‟den bir taife iman etti, bir taife de küfre gitti de biz iman edenleri 
düĢmanlarına karĢı te'yid eyledik, o suretle onlar üstün olup yüze çıktılar. 
(Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler kûnû ensarAllâh 

Allah‟ın yardımcıları olun, Allah‟ın destekçileri olun. Eğer birine destek 
verecekseniz Allah‟ın dinine destek verin. Niçin? Çünkü desteği Allah‟tan 
aldınız. Siz O‟nun sayesinde varsınız. Çünkü yarın lazım olunca yine 
Allah yardımınıza koĢacak. Çünkü aslında Allah‟ın size değil, sizin 
Allah‟a ihtiyacınız var. 

 
kema kale 'Iysebnu Meryeme lilHavariyyiyne men ensariy 

ilAllâh tıpkı Meryem oğlu Ġsa‟nın havariler için dediği gibi; kim Allah‟a 
doğru giden yolda bana yardım eder? dediği gibi. Allah‟a giden yolda kim 
bana yardım eder deyince; 

 
kalelHavariyyune nahnu ensarullah Havariler dediler ki; Biziz 

Allah yolunda gönüllü destekçilerin. Gönüllü destekçi olacak olanlar 
bizleriz dediler. feamenet taifetun min beniy israiyle ve keferet taifeh 
Nitekim Ġsrail oğullarından bir taife, bir bölümü ona iman ettiler, bir 
bölümü de onu inkar ettiler. 

 



Aslında ona iman eden bir bölüm Hadid/28. ayette iman edenler 
olarak adlandırılan muvahhid Ġsevilerdi. Yine onların, ki Hz. Ġsa‟nın 
havarileri içerisinde 40 kiĢilik bu grubun, onun imanını yaymak için 
varlıklarını ortaya koyduklarını tarihsel olarak biz biliyoruz. Arius onun 
inancı üzere yürüdü. Miladi 4. yy.da o tevhidi inancı savundu. Savundu 
fakat maalesef kovuĢturmaya uğradı, sonunda öldürüldü. Teslisçi kilise 
tarafından Muvahhid Ġseviler birer birer kovalandılar, yakalandılar, yok 
edildiler.  

 
Yine Kur‟an ın, mesele Maide/82. ayetinde olduğu gibi biz 

nasarayız diyenlerle kastettiği kimseler de muvahhid Ġseviler olsa gerektir 
bu acizin kanaatine göre. 

 
Peki inkar edenlerden kasıt; 3 tür inkar ettiler Hz. Ġsa‟yı. Buradan 

onu anlayabiliriz. 3 tür inkar anlaĢılır. Hangisi anlaĢılmalıdır o ayrı bir 
bahis. 

 
1 -  Ġsa‟nın peygamberliğini inkar edenler. 
 
2 – Ġsa‟nın müjdelediği hakikati, müjdesini, yani Allah‟ın Resulü Hz. 

Muhammed‟i müjdelemesini inkar edenler. 
 
3 – Ġsa‟nın beĢerliğini, insanlığını inkar edip onu ilahlaĢtıranlar. Ben 

bu ibareden üçünün de anlaĢılabileceği kanaatindeyim. 
 
feeyyednelleziyne amenû 'alâ 'aduvvihim bunun üzerine ona 

iman eden kimseleri, düĢmanları üzerine galip getirdik. Güçlendirdik ve 
destekledik. feasbehu zahiriyn sonunda galip gelenler onlar oldu. 

 
Burada bir sualim var dostlar. Hz. Ġsa‟nın gerçek havarileri, Ġslam 

peygamberi Hz. Ġsa‟nın Müslüman havarileri savaĢmadılar. Kanlı 
çarpıĢmalara girmediler. Fakat davet ettiler, sadece davet ettiler. Aç 
aslanlara atıldılar, dövüldüler, sövüldüler, çarmıhlara gerildiler, 
taĢlandılar Antakya da olduğu gibi, öldürüldüler. Ama hep davet ettiler. 
ġimdi sual Ģu; Onlar hangi zaferi kazanmıĢ oldular, hangi savaĢın galibi 
oldular ki bu ayet sonunda galip gelenler onlar oldu dedi. 

 
Aslında onlar yürek fatihleriydi, yürekleri fethettiler. Sözün 

burasında çok ilginç bir bilgi notu aktarmak isterim, o da; Havari 
kelimesinin kök anlamı olarak Rağıp El Isfahani avcı karĢılığını verir. 
Avcı. Yani avcı manasına gelir der, Arapça değildir, muarrap bir 
kelimedir, Arapçaya sonradan baĢka dilden geçmiĢtir der. Dolayısıyla ne 



avcısıydı bunlar. Ben balık avcısı, kuĢ avcısı, yabani ördek avcısı 
diyemiyorum, yürek avcısı diyorum. Demek ki onlar gönül avcısıydılar. 

 
 
Sadakallahülaziym. Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil 

alemiyn 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 

 
 

  Ġslamoğlu Tef. Ders. CUMA SURESĠ (001-014) (175-2) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
ġimdi 114 burçlu Kur‟an ülkemizin yepyeni bir burcuna daha 

tırmanıyoruz. Cum‟a suresi. Sure adını yaygın eğitim modelinin insanlık 
tarihinde ki en baĢarılı örneği olan Cuma namazının dünyevi meĢgaleye 
öncelenmesini emreden 9. ayetinden alır. Surenin iniĢ zamanı yoğun bir 
Yahudi, Müslüman iliĢkisini gerektirdiği için mutlaka bu surenin indiği 
zaman dilimi Medine‟de ki son Yahudi kabilesi ayrılmadan inmiĢ olmalıdır 
bu fakire göre. Bir çok otorite bu surenin 6. yılda veya daha sonra nazil 
olduğu yönünde görüĢ beyan etmiĢ, fakat surenin içinde Yahudilerle ilgili 
ayetlerin geçiyor olması yoğun bir Yahudi Müslüman iliĢkisini gerektirdiği 
için bizce sure 3 veya 4. yıllar arasında inmiĢ olmalıdır. Saff ve HaĢr 
sureleri arasında yer alır ki, bizce de isabetlidir. 

 
Surenin konusu ana teması; Ey Müslümanlar sakın 

YahudileĢmeyin uyarısıdır. Kitap yüklü eĢekler örneğini verir sure. Ve bu 
örnek Yahudiler üzerinden verdiği bu uyarıcı ibare ve ifade Kur‟an ı 
yüklenip de onu hayata taĢımayan kimseler, yani hepimiz içinde 
geçerlidir. 

 
Cuma namazı, Cumartesi hikayesini hatırlatır bize. Hani Yahudiler 

cumartesi yasağını aĢmak için Cuma akĢamından oltayı, ağları gerip 
Cumartesi akĢamı topluyorlar ve hesapta hile-i Ģer‟iyye uyguluyorlardı 
ya. Bize YahudileĢmeyin mesajını iĢte Cuma namazı üzerinden verir. 
Yani dünyalığı cumaya tercih etmeyin. Para kazanmayı cumaya tercih 
etmeyin. Allah‟ın davetini önceleyin uyarısıdır. Temel hastalık budur, 
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Allah‟a güvensizlik. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Zaten bunun için 
gelir. Bu kısa giriĢten sonra sureyi tefsire geçebiliriz. 

 
 
1-) Yüsebbihu Lillâhi ma fiysSemavati ve ma fiyl'Ardıl 

MelikilKuddûsil'AziyzilHakiym; 
 
Semâlarda ve arzda her ne varsa; Melik, Kuddûs, Aziyz ve Hakiym 

olan (dilediği mânâları açığa çıkarması için onları yaratan) Allâh'ı 
(iĢlevleriyle) tespih etmedeler! (A. Hulusi) 

 
01 - Tesbîh eder Allah için Göklerde ki ve Yerdeki o öyle lekesiz 

Kuddus melik ki hem azîz hem hakîm. (Elmalı) 
 
 
Yüsebbihu Lillâhi ma fiysSemavati ve ma fiyl'Ardıl 

MelikilKuddûsil'AziyzilHakiym göklerde ve yerde her ne varsa, mutlak 
otorite sahibi, el Melik. El Kuddûs; Mukaddes olan. El Aziyz; yüceler 
yücesi olan ve El Hakiym; Her iĢinde hüküm ve hikmet sahibi olan Allah 
adına hareket eder. Yüsebbihu; Sebbeha üzerinden bir önceki surede ve 
daha öncekilerde izah ettiğim için ayrıca izah etmeye gerek 
duymuyorum.  

 
Kozmik ilahiye katılım çağrısıdır bu ayet. Zımnen her Ģey Allah 

adına hareket ediyor ey insanoğlu. Ya sen kimin adına hareket 
ediyorsun, kimin adına. Otur ve karar ver. 

 
 
2-) "HU"velleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne Rasûlen minhüm yetlu 

'aleyhim âyâtiHĠ ve yüzekkiyhim ve yu'allimuhümülKitabe 
velHikmete, ve in kânu min kablu lefiy dalâlin mubiyn; 

 
O ki, ümmîler içinde kendilerinden Rasûl bâ's etti ki; onlara O'nun 

iĢaretlerini okuyan, onları saflaĢtıran ve onlara Kitabı (hakikat ve 
Sünnetullâh BĠLGĠsi) ve Hikmeti (oluĢum sistemi bilgisi) öğretsin. Oysa 
onlar daha önce apaçık bir inanç sapıklığı içindeydiler. (A. Hulusi) 

 
02 – O‟dur ki: ümmîler içinde kendilerinden bir Resul gönderdi, 

üzerlerine onun âyetlerini okuyor ve onları temize çıkarıp parlatıyor, 
kendilerine kitab ve hikmet öğretiyor, halbuki bundan evvel açık bir dalâl 
içinde idiler. (Elmalı) 

 
 



"HU"velleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne Rasûlen minhüm yetlu 
'aleyhim âyâtiHĠ ve yüzekkiyhim ve yu'allimuhümülKitabe velHikme 
kitaptan mahrum olan, ümmiyyin; yani Kitapsız olan topluma ayetlerini 
okumak, onları arındırmak kitabı ve hikmeti öğretmek için kendi 
elçilerinden bir elçi gönderen O Allah‟tır, yani O‟dur. 

 
Hikmetten murat nedir burada? Kur‟an da iyiyi kötüden ayırma 

yeteneğine hikmet adı verilir, Furkan yani. Bu yetenekle ortak doğruya 
ulaĢmaya ve dosdoğru yola yönelmeye delalet eder hikmet. Kitap ve 
hikmet, ikisi bir araya gelince kitap adeta gökten inen hakikatler, hikmette 
bu hakikatleri insanın anlayacağı, yaĢayacağı, hayata geçireceği bir 
muhakeme. Ben böyle anlıyorum bu ikisini yan yana. Yani inen hikmet, 
inen hikmeti yaĢamak için hikmetli bir anlayıĢ muhakeme. Budur. 

 
ve in kânu min kablu lefiy dalâlin mubiyn ki onlar daha önceden 

derin bir sapıklık içindeydiler. 
 
 
3-) Ve âhariyne minhüm lemma yelhaku Bihim* ve 

"HU"vel'AziyzülHakiym; 
 
Onların dıĢında, henüz kendilerine katılmamıĢ baĢkalarına da (O 

Rasûlü bâ's etti)! O Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A. Hulusi) 
 
03 - Ve daha onlardan baĢkalarına ki henüz onlara lâhık (YetiĢen, 

ulaĢan) olmadılar, o öyle azîz öyle hakîm. (Elmalı) 
 
 
Ve âhariyne minhüm lemma yelhaku Bihim üstelik henüz onlara 

katılmamıĢ, dahil olmamıĢ, ama katılmayı bekleyen (Henüz onlara 
katılmamıĢ ama katılmayı bekleyen bir o kadar daha var, Ve âhariyne 
minhüm bir o kadar daha var. yani arkadan katılacak.)  

 
Aslında bu ayet, bu ibare ilahi bir ihbardır, gelecekten haber 

vermedir aziz Kur‟an dostları. Mucizevi bir ihbardır üstelik. Mücahid; 
Ahariyn i tüm insanlıktır diye tefsir eder. Aslında Ġslam davetinin, Kur‟an 
vahyinin, Muhammedî davetin daha doğru ifadeyle, çünkü Ġslam deyince 
tüm peygamberlerin davetini kastetmiĢ oluruz. Tüm peygamberler içinde 
son peygambere gelen Muhammedî davetin Ġslam‟ın son mütekamil 
vahyinin çağrısına yer yüzü insanlığının doğudan batıdan, güneyden 
kuzeyden, fevç fevç katılması bu mucizenin gerçekleĢmesinden baĢka 
bir Ģey midir. Tarih bunun Ģahididir. 

 



ve "HU"vel'AziyzülHakiym zira O‟dur yüceler yücesi, O‟dur üstün 
hikmet sahibi olan. Yine böyle anlayabiliriz. Katılmasa ne olur ki? Allah‟ın 
yüceliğinden bir Ģey mi eksilir, veya O öyle yücedir ki O‟nun yüceliği her 
türlü engeli aĢar ve iman daveti en umulmadık yerlerde yüreklere ulaĢır. 
Bir kılıç kalkmadan, bir ok atılmadan Endonezya‟ya, 17.000 adadan 
oluĢan bu geniĢ coğrafyaya, Malezya‟ya, Filipin‟lere, Java‟ya, Seylan‟a, 
yani dünyanın daha sayamadığımız bir çok yerine bir tek ok atmadan, bir 
tek kılıç kalkmadan yürek yürek taĢınarak ulaĢır tarihin Ģahit olduğu gibi. 

 
 
4-) Zâlike fadlullahi yü'tiyhi men yeĢa'* vAllâhu Zülfadlil 

'Azıym; 
 
ĠĢte bu Allâh'ın fazlıdır, onu dilediğine verir! Allâh aziym lütuf 

sahibidir. (A. Hulusi) 
 
04 - ĠĢte o, Allahın fazlıdır, onu dilediğine verir ve Allah çok büyük 

fazl sahibidir. (Elmalı) 
 
 
Zâlike fadlullahi yü'tiyhi men yeĢa' iĢte bu Allah‟ın dilediğine 

vermeyi, aslında isteyene vermeyi dilediği diye de çevirebiliriz ama eğer 
bunu biz imana koĢanlar adına anlarsak.ç Yok Hz. Peygamber olarak 
anlarsak o zaman dilediğine verdiği bir ihsanı, bir fadlıdır diye 
çevirebiliriz. 

 
vAllâhu Zülfadlil 'Azıym Allah sonsuz kerem sahibi, sonsuz 

cömertlik sahibidir. 
 
SeçilmiĢ kavim sapkınlığını reddediyor zımnen bu ayet. Ġman; 

Kulun Allah‟a değil, Allah‟ın kula lûtfudur değil mi? Hani Hucurat/17. 
ayetinde. Ġman ettiler diye seni minnet altına almaya çalıĢıyorlar. Oysa ki 
Allah onlara imanı lûtfettiği için Asılo kendileri Allah‟a minnet etsinler 
demiyor mu? Yani iman etmeleri bir lütuf mu, Allah‟a lûtfetmiĢ mi oldular, 
yoksa Allah onlara mı lûtfetti. 

 
 
5-) Meselülleziyne hummilutTevrate sümme lem yahmilûha 

kemeselilhımari yahmilu esfara* bi'se meselülkavmilleziyne kezzebu 
Biâyâtillâh* vAllâhu lâ yehdilkavmezzâlimiyn; 

 
Kendilerine Tevrat yükletilip sonra onu taĢıyamayanların misali, 

büyük kitaplar taĢıyan eĢeğin misali gibidir! Allâh'ın iĢaretlerini yalanlayan 



toplumun durumu ne kötüdür! Allâh zâlimler topluluğunu hakikate 
erdirmez. (A. Hulusi) 

 
05 - Kendilerine Tevrat yükletilen sonra onu hâmil olmayan kiĢilerin 

meselî, ciltlerle kitab taĢıyan eĢeğin haline benzer, Allahın âyetlerini 
tekzip eden kavmin meselî ne çirkin! Allah zalimler güruhunu doğru yola 
çıkarmaz. (Elmalı) 

 
 
Meselülleziyne hummilutTevrate sümme lem yahmilûha 

Tevrat‟ı taĢıma sorumluluğu kendilerine verilip de onu taĢımaktan, onu 
hayata taĢımanın gereğini yapmayanlar kemeselilhımari yahmilu 
esfara kitaplar yüklü eĢekler gibidirler bi'se meselülkavmilleziyne 
kezzebu Biâyâtillâh Allah‟ın ayetlerini yalanlayan kavmin, topluluğun 
misali ne kötü bir örnekliktir. 

 
YahudileĢme tehlikesi dediğim iĢte bu değerli dostlar, 

YahudileĢmek dediğim bu. Hamal olmak, kitap yüklü eĢek olmak aslında. 
Ayeti kerimede hummilu yani kitabın hamallığını yapmak diyor. 
Efendimizin aynı kelimeyle geçen Kur‟an hakkında bir hadisi var biliyor 
musunuz? EĢrafu ümmeti hamaletül Kur‟an. Ümmetimin en Ģereflileri 
Kur‟an ı hamledenlerdir.  

 
Ne demek o zaman hamletmek? Bu ayetten yola çıkarak 

anlayacağız. Hayata taĢımak. Sırtta taĢımak değil. Heybesinde Kur‟an 
taĢıyan merkepler neyi taĢıdıklarını ne bilsinler. Merkep için fark eder mi 
heybesinde karpuz taĢımak la Kur‟an taĢımak. Ne farkı var ki. Çünkü 
neyi taĢıdığını bilmiyor. TaĢıdığının içinden istifade etmiyor, taĢıdığını 
anlamıyor, taĢıdığını yaĢamıyor. Onun için kemeselilhımari yahmilu 
esfara diyor. Yani kitap taĢıyan eĢek benzetmesi. Ağır gibi dursa da 
aslında tam yerine denk gelmiĢ bir benzetme. Bundan güzel bundan 
edebi bir benzetme olabilir mi. Böyle bir mantık, böyle bir akıl için. 

 
ĠĢte efendimizin bu hadisini de doğru anlamak için buradaki; 

hamaletül Kur‟an ı, Kur‟an ı sadece hafızasına alanlar, ezberleyenler 
Ģeklinde anlamamız gerçekten bu sözü hiç anlamadığımız, hele bu ayeti 
hiç okumadığımız anlamına gelir. Kur‟an ı yüklenmek, onu hayata 
taĢımaktır. Onun anlamını önce zihne, sonra yüreğe, sonra hayata, 
sonra da etrafa taĢımaktır. Bunun içinde anlamak lazımdır. Anlamadan 
insan hayata nasıl taĢır vahyi. 

 
vAllâhu lâ yehdilkavmezzâlimiyn zira Allah zalim bir toplumu asla 

doğru yola iletmez. Zalim bir toplum Allah‟ın rehberliğini hak etmez. 



 
 
6-) Kul ya eyyühelleziyne hadu in ze'amtum enneküm evliyau 

Lillâhi min dûninNasi fetemennevulmevte in küntüm sadikıyn; 
 
De ki: "Ey Yahudi olanlar! Ġnsanlardan yalnızca kendinizin Allâh'ın 

velîleri (himaye ettiği dostları) olduğunu sanıyorsunuz! Sözünüzde 
sadıksanız, hadi ölümü temenni edin!" (A. Hulusi) 

 
06 - De ki ey o Yahûdî olanlar! Siz sair insanlardan baĢka olarak 

Allahın dostları bulunduğunuzu zu'm (ġüphe, yanlıĢ zan) ediyorsanız 
haydin ölmeyi temenni edin, eğer (davanızda) sadıklarsanız öyle yapın. 
(Elmalı) 

 
 
Kul ya eyyühelleziyne hadu de ki ey YahudileĢmiĢ olanlar, ey 

YahudileĢenler. Ben en doğru karĢılığın ey YahudileĢenler olduğu 
kanaatindeyim. Çünkü Yahudilik icat edilmiĢ bir kimliktir. M.Ö.6. yy.da 
Babil sürgününden sonra icat edilmiĢtir. Onun içinde eyyühelleziyne 
hadu formunu bazı lügatlar ey saratehevvedu, yani daha sonradan 
YahudileĢmiĢ olanlar diye verir. Aslında bunlar önceden Müslüman Ġsrail 
oğulları idiler. Hz. Musa‟ya iman etmiĢ, Hz. Musa‟ya gelen Ġslam‟a iman 
etmiĢ Müslüman Ġsrail oğulları daha sonradan sümmet tedarik bir 
kimlikle, icat edilmiĢ bir kimlikle Babil sürgünü sonrasında Yahudi kimliği 
icat edildi. Onun içinde Yahudi kimliği tarihte, hini hacette kullanılmak 
üzere icat edilmiĢ sentetik bir kimliktir. 

 
hadu in ze'amtum enneküm evliyau Lillâhi min dûninNas eğer 

siz öteki bütün insanları dıĢlayarak sadece kendinizin Allah‟ın dostları 
olduğunuzu iddia ediyorsanız fetemennevulmevte in küntüm sadikıyn 
o zaman haydi, ölümü istesenize, ölümü temenni etsenize tabiî ki eğer 
sözünüze sadıksanız.  

 
Allah‟a dost olan tanrının halkı. Kendilerine öyle diyorlar tanrının 

halkı. Ona kavuĢmaya can atar değil mi? Madem kendinizi tanrının halkı 
addediyorsunuz haydi Ona kavuĢmaya can atsanıza?, Fakat hiç ölmeyi 
istemiyorsunuz. Ölmemek için binbir dereden su getiriyorsunuz. 
Ölümden sizin kadar nefret eden yer yüzünde bir baĢka kavim yok. 
Neden? Fakat siz ölümü öldürmeye can atıyorsunuz aslında.  

 
 
7-) Ve lâ yetemennevnehu ebeden Bima kaddemet eydiyhim* 

vAllâhu 'Aliymun Bizzâlimiyn; 



 
Elleriyle yaptıkları yüzünden onu (ölümü) ebediyen temenni 

etmezler! Allâh zâlimleri Aliym'dir! (A. Hulusi) 
 
07 - Halbuki ellerinin takdim ettiği günahlar yüzünden onu ebeden 

temenni edemezler, Allah zalimleri bilir. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ yetemennevnehu ebeden Bima kaddemet eydiyhim onlar, 

elleriyle yaptıkları yüzünden asla ölümü temenni etmezler. vAllâhu 
'Aliymun Bizzâlimiyn Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. 

 
 
8-) Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mülâkıyküm 

sümme tureddune ila 'Alimilğaybi veĢĢehadeti feyünebbiüküm Bima 
küntüm ta'melun; 

 
De ki: "Kendisinden kaçmaya çalıĢtığınız ölüm mutlaka size 

ulaĢacaktır! Sonra gayb ve Ģehâdeti Bilen'e döndürülürsünüz; sizde 
yapmakta olduklarınızın getirisinin haberini açığa çıkarır!" (A. Hulusi) 

 
08 -  De ki: haberiniz olsun o kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak 

gelip size çatacak, sonra, o bütün gayb ve Ģahadeti bilene iade 
olunacaksınız da o size neler yaptığınızı haber verecektir. (Elmalı) 

 
 
Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mülâkıyküm de 

ki Ģu kendisinden kaçtığınız ölüm var ya, Ģu köĢe bucak kaçtığınız ve 
öldürmeye çalıĢtığınız ölüm ey YahudileĢen Ġsrail oğulları, iĢte o sizi 
mutlaka yakalayacaktır. Aslında onlara değil hitap sadece tümümüze. Ey 
bu hitabın muhatabı, ey ilahi hitabın muhatabı olan insan, ölümden ne 
kadar kaçarsan kaç o mutlaka sizi gelip yakalayacaktır, bulacaktır. 

 
sümme tureddune ila 'Alimilğaybi veĢĢehade sonra görünen ve 

görünmeyen, açıkladığınız ve gizlediğiniz. Maskeniz ve onun altında 
sakladığınız yüzünüzü bilen Allah‟a döndürüleceksiniz. O‟nun huzuruna 
çıkarılacaksınız. Yani Allah‟tan kaçamazsınız, Allah‟ı atlatamazsınız, 
Allah‟ı ıskalayamazsınız (haĢa). Onun için aklınızdan ölümü öldürmeyi 
silin. feyünebbiüküm Bima küntüm ta'melun ve en sonunda Allah 
yaptığınız her Ģeyi bir bir size haber verecek, bir bir bildirecektir. 

 
 



9-) Ya eyyühelleziyne amenû izâ nudiye lisSalâti min 
yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillâhi ve zerulbey'a, zâliküm hayrun 
leküm in küntüm ta'lemun; 

 
Ey iman edenler!.. Cuma'nın günü'ndeki o salât için çağrıldığınızda, 

Allâh zikrine (Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısına) koĢun ve alıĢveriĢi 
bırakın! ĠĢte bu sizin için daha hayırlıdır; eğer (iĢin gerçeğini) 
kavrayabilirseniz. (A. Hulusi) 

 
09 - Ey o bütün iman edenler! Cuma günü namaz için nida 

olunduğunda hemen Allahın zikrine koĢun ve alım satımı bırakın, o sizin 
için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû izâ nudiye lisSalâti min 

yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillâhi ve zerulbey'a ey iman edenler, siz 
ey iman edenler ailesi. Eyyuha kalıbı bir aileyi ifade eder, aile vurgusu 
taĢır. Onun için bu kalıbın geçtiği yerlerde aile vurgusunu da tercümeye 
yansıtmaya çalıĢıyorum. Siz ey iman edenler ailesi. Ġnsanlık boyunca bir 
ailesiniz aslında. Eğer ailenize layık olmak istiyorsanız ne yapın? 

 
izâ nudiye lisSalâti min yevmilcumu'a Cuma günü, toplantı günü 

namaz için çağrıldığınızda fes'av ila zikrillâhi ve zerulbey' alıĢveriĢi 
hemen, derhal keserek Allah‟ın zikrine koĢun. Zımnen; Ey iman edenler 
ifadesi, eğer imanınızda samimi iseniz, kitap yüklü eĢek durumuna 
düĢmemek için Ģöyle yapın manasını içerir, vurgusunu içerir. 

 
Cumu‟a geçiyor bu ayette. Kur‟an da bu kelimenin bu formuyla 

geçtiği tek yer burası, onun için de sureye Cumu‟a = Cuma suresi ismi 
verilmiĢ. Cuma‟nın Ġslam öncesi kullanıldığına dair elimizde sağlam ve 
reddedilmesi imkansız bir delil yok. Ġslam öncesinde Cuma günü aslında 
cumu‟a diye bilinmiyor, Yevm-ül aruba deniyor bu güne. Arapların 
toplantı günü. Araplar günü. 

 
Medine‟de Cuma namazı peygamberimiz hicret etmeden önce 

kılınmaya baĢlandı. Efendimizin Medine‟ye öğretmen olarak gönderdiği 
Mus‟ab Bin Ümeyr ve onun eliyle imana ermiĢ olan, veya ondan önce 
Akabe bey‟atlarında imana ermiĢ olan Mü‟min Medine‟lilerle birlikte 
Cuma kılıyorlardı. Fakat peygamberimiz ilk cumayı Hicretin 5. günü 
Salim oğulları yurdunda kıldırdı.  

 
Yine ilâ zikrillah var, Allah‟ın zikrine koĢun. Zikrillah namaz mı 

Hutbe mi. Bu ikisi konusunda ihtilaf edilmiĢ. Ama doğrusu Said Bin 



Müseyyeb ve katılan bir çok otorite Zikrillah‟ı hutbe olarak görmüĢler. Ki 
bendeniz de bu tercihi Ģiddetle destekliyorum, çünkü Cuma namazı 
Öğleye niyabeten kılınan bir namazdır, Cumayı kılanın üzerinden öğle 
namazı düĢer. Ama öğle namazı 4 rekat farz, Cuma namazı neden 2. 
ĠĢte Cuma namazı 2 rekatını öğle, 2 rekatını hutbeye vermiĢtir. Hem de 
asli iki rekatını vermiĢtir. Son iki rekatını değil, ön iki rekatını. Çünkü 
Hutbe cumadan önce ediliyor.  

 
O zaman hutbe nedir? Hutbe bir yaygın eğitim türüdür. Eğer ayetin 

isimlendirmesiyle zikrullah olarak alacak olursak demek ki hutbe aslında 
vahyin merkezinde olduğu bir bilgilendirme, bir eğitim ve öğretim 
seferberliğidir. DüĢünün 10 yıl Cuma kılan biri 540 kez derse katılmıĢ 
olacak. 20 yıl kılan biri 1080 kez derse katılmıĢ olacak. Bu müthiĢ bir 
eğitim modeli, yaygın eğitim modeli. 1.5 milyarı kapsayan böyle bir 
eğitimin içinin doldurulması halinde, hakkının verilmesi halinde, Cumanın 
Cuma kılınması halinde ümmetin nasıl yetiĢeceğini ve bunun ne 
muhteĢem geliĢmelerle sonuçlanacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. 

 
Hz. Ömer Namazın hutbeden dolayı kısaltıldığını söyler. Cessas 

nakleder bunu. Ki öyle iki asli rekatını hutbeye vermiĢtir diye biraz önce 
söylemiĢtim. 

 
Yine:ve zerulbey' var ayette. AlıĢ veriĢi hemen kesin. AlıĢ veriĢi 

kesme emri her tür meĢgaleyi kapsar. Kazanılan paralar, iç ezan 
okunduktan, Cuma namazı bitinceye yani imam selam verinceye kadar 
kazanılan para helal değildir. Allah bunu yasaklamıĢtır kesinlikle. Kim ve 
ne gerekçeyle olursa olsun. 

 
zâliküm hayrun leküm in küntüm ta'lemun eğer hayır ile çıkar 

arasında ki farkı, -ben böyle açımlıyorum- eğer hayır ile çıkar arasında ki 
farkı bilirseniz, bu sizin için çok daha hayırlıdır. Yani ahiret kazancı daha 
hayırlıdır. Dünya kazancı yanında hediye olarak sunulur. 

 
Cuma; Ġlahi bir içtima çağrısıdır değerli dostlar. GüneĢin üzerine 

doğduğu en hayırlı gün; Haftanın en hayırlı günü cumadır buyuruyor 
peygamber efendimiz. Tüm mü‟minler dahil, kadın, yolcu, mahkum gibi 
mazereti olanlar da dahil Cuma‟yı kılarlarsa boyunlarından öğle namazı 
kalkar, farzıyyeti düĢer. Dolayısıyla Cuma emri herkes içindir. Fakat 
kadınlar toplum içerisinde üstlendikleri fıtri rol gereği muafiyet hakkını 
daha fazla kullanıyorlar. Bu kadınların Cumaya gitmeyeceği anlamına hiç 
gelmiyor. Efendimizin mescidi kadın ve erkeklerle tıka basa dolu olurdu.  

 



Dolayısıyla bu o anlama gelmediği içinde bir kadın Cumaya gelse 
ve Cumayı kılsa onun üzerine öğle namazı hala farz olur mu? elbette ki 
olmaz. Eğer bir kadın için Cuma nafile ise o zaman Cumayı kılınca öğle 
namazının farzı düĢmemesi lazım. Çünkü nafile farzı sakıt kılmaz. Eğer 
farz ise öğlenin farzı bir kadının boynundan düĢer cumayı kılınca. O 
halde kadınların muafiyet hakkını fazlaca kullanmalarına 3 ile 
sınırlandırılmamıĢ olmasına bakarak kadınların cumaya hiç 
gelmemelerinin sanki söylendiği gibi yaygın bir toplumsal ve geleneksel 
kanaat hiçte doğru olmasa gerek. Mazereti varsa zaten herkes öğleyi 
eda eder.  

 
ġehir Ģartı ki cumanın sıhhat Ģartları sayılmıĢ. Sıhhat Ģartları 

içerisinde sayılan Ģehir Ģartı, yani bir Ģehir, Cuma kılınacak bir yer ancak 
bir Ģehir olmalı Ģartı. Bazı imamlar bu Ģartı koĢmuĢ. Bazı imamlar sayı 
Ģartını koĢmuĢ. 3 ten aĢağı Cuma kılınmaz diyen imamlar olduğu gibi, 
Ġman ġafi gibi 40 kiĢiden aĢağı kılınmaz Ģartını koĢanlar da olmuĢ. Yine 
bir belde de tek cami Ģartını koĢanlar olmuĢ. Ġmamlardan bazıları bir 
belde de iki camide birden Cuma namazı eda edilmeyeceğini, edilirse 
sahih olmayacağını söylemiĢler. Yine bazıları Devlet baĢkanının izni 
Ģartını koĢmuĢlar. Eğer meĢru otoritenin izin vermediği bir camide Cuma 
kılınırsa onun sahih olmayacağını söyleyen imamlar olmuĢ. 

 
Peki bütün bu Ģartlar gerçekten de cumanın farzıyyetini düĢüren 

Ģartlar olarak anlaĢılabilir mi? Asla. Çünkü içtihatla hiçbir farz bir 
mü‟minin boynundan düĢmez, bu Ģartların hepsi içtihadidir. Allah 
resulünün ve sahabenin eda ettiği cumadan yola çıkarak istidlal ve akıl 
yürütmeler yoluyla varılmıĢ sonuçlardır bunlar. Dolayısıyla bir farz eğer 
nalsa sabit bir farz ise içtihatla sakıt olmaz. Usül kuralıdır bu. Dolayısıyla 
bu sayılan unsurların biri, 2. veya 3. bulunmasa dahi, bu bir mü‟minin 
boynundan Cuma farzıyyetini düĢürmez. Onun içinde bu içtihadi 
Ģartlardan biri veya bir kaçı yerine gelmezse eğer, cumam zaafa uğrar, 
bari öğle namazını kılmıĢ olayım diye arkasına ilave edilen zuhru ahar 
diye kılınan namaz, gerçekten de herhangi bir delili olmayan bir 
namazdır.  

 
Onun için delili olmamaktan daha öte bir niyet kuĢkuya dayanamaz. 

KuĢku varsa niyet olmaz. Eğer Ģu olmazsa bu olsun Ģeklinde niyet, niyet 
değildir. Çünkü niyeti niyet yapan kasıttır, kasıt ise alternatiksizliktir. Bir 
insan Yevm-i Ģekk de eğer bugün Ramazan‟sa Ramazan orucu olsun. 
Yoksa nafile karĢılama olsun diye oruç tutamaz. Tıpkı onun gibi bir 
namaz olursa olur, olmazsa öğle olsun diye iki farz bir arada olmaz. 
Onun içinde zuhru ahar diye yaygın olarak kılınan namaz gerçekten de 
terk edilmelidir ve eğer kılınmak isteniyorsa nafile kılınmalıdır. 



 
[Ek bilgi; ZUHR-Ġ ÂHĠR NAMAZI 
Son öğle namazı anlamına gelen zuhr-i âhir; bir fıkıh terimi olarak, 

Cuma namazının sahih olmaması ihtimalinden dolayı ihtiyaten kılınması 
kabul edilen öğle namazıdır.  

Bir kısım Ġslâm bilginleri, Cuma namazının toplanılması ve hutbe 
okunması için meĢru kılındığı gerekçesine, Hz. Peygamber ve hulefa-i 
raĢidîn döneminde tek bir yerde Cuma namazı kılınmıĢ olmasına 
dayanarak, bir zorunluluk bulunmadıkça, bir yerleĢim yerinde sadece bir 
yerde Cuma namazı kılınabileceğini ileri sürmüĢlerdir.  

Böyle düĢünen bilginlere göre ihtiyaç yokken, birden fazla yerde 
kılınması halinde, namaza ilk baĢlayanların Cuma namazları sahih olur, 
diğerlerinin o gününün öğle namazını kılmaları gerekir. Cuma namazını 
kimlerin önce kıldığının tespit edilememesi durumunda ise, ihtiyaten 
hepsinin öğle namazını kılmaları bir çözüm olarak öngörülmüĢtür. 

Bir kısım bilginler ise, Ģüphe ile yapılan ibadetin geçerli olmayacağı 
düĢüncesinden hareketle, zuhr-i âhir namazının kılınmaması gerektiğini 
söylemiĢlerdir. Bunlara göre, "belki Cuma namazı sahih olmamıĢtır" diye 
zuhr-i âhir kılmak doğru olmaz. Ayrıca zuhr-i âhir namazı kılınması 
gerektiğini ileri sürmek, halkın gözünde, Cuma namazının farz olmayıp, 
sadece öğle namazının farz olduğu ya da bir vakitte ikisinin de farz 
olduğu zannını uyandırır.  

Diğer bir kısım bilginler ise, daha da ileri giderek, Hz. Peygamber, 
sahabe ve tabiîn döneminde böyle bir namaz bulunmadığından 
hareketle, zuhr-i âhir kılmayı bidat kabul etmiĢlerdir.  

Zuhr-i âhir ile ilgili olarak tarafların ileri sürdükleri görüĢlerin delilleri 
göz önünde bulundurulduğunda, bu namazı kılmanın gerekli olmadığı 
anlaĢılmaktadır. Hz. Peygamber zamanında Cuma namazının sadece bir 
yerde kılınmıĢ olması, bir yerleĢim biriminde birden fazla yerde Cuma 
namazı kılınamayacağı anlamına gelmez. Zira o dönemde böyle bir 
ihtiyaç söz konusu değildi. Ayrıca yeni inen âyetleri Hz. Peygamber'in 
ağzından iĢitme iĢtiyakı içinde bulunan sahabenin, baĢka bir yerde Cuma 
namazı kılmalarını düĢünmek mümkün değildir.  

Bir yerleĢim biriminde bir yerde Cuma namazı kılınmaması 
sebebiyle Cumanın sahih olmayacağını söyleyen müçtehitlerin tamamı, 
ihtiyaç halinde birden fazla yerde Cuma namazının kılınabileceğini kabul 
etmiĢlerdir. Günümüzde ise, çoğunlukla bir yerleĢim biriminde tek camide 
Cuma namazı kılınması mümkün olmadığından birden fazla yerde Cuma 
namazı kılınması kaçınılmaz olmuĢtur. 

Diğer taraftan Cuma namazının farz olduğunu ifade eden ayet ve 
hadislere karĢı, birden fazla yerde kılınmasının caiz olmayacağı 
konusunda dinî bir delil bulunmamaktadır. Bir yerde kılınması Ģartını ileri 
sürenlerin, ihtiyaç bulunduğunda kılınabileceğini belirtmeleri de bunu 
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göstermektedir. Kaldı ki Kur'ân-ı Kerim'de, "Allâh bir kimseyi ancak 
gücünün yettiği Ģeyle yükümlü kılar" (Bakara, 2/286); "Allâh dinde 
üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi." (Hac, 22/78) buyrulmaktadır.  

Ġbadetler, kabul edileceği inancı ile kılınmalıdır. Hz. Peygamber 
Yüce Allâh'ın, "Ben kulumun benim hakkımdaki zannına göre muamele 
ederim" (Müslim, Zikir, 1; Tirmizî, Zühd, 51), "Ameller niyetlere göredir" 
(Buharî, Bed'ü'l-vahy, 1) buyurduğunu bildirmektedir Bu itibarla Cuma 
namazının kabul olunacağına inanarak kılınması ve bunda Ģüpheye 
düĢülmemesi gerekir.  

Buna göre bir yerleĢim yerinde birden fazla camide Cuma namazı 
kılınabileceğinden, zuhr-i âhir namazının kılınmasına gerek yoktur. 
Ancak, herkes dilediği kadar nafile ibadet yapabileceğinden zuhr-i âhir 
namazını kılmak isteyenler kılabilirler, bunun yadırganmaması gerekir. 
(Ġ.P.)(Din iĢleri yüksek kurulu fetvası)] 

 
 
10-) Feizâ kudıyetisSalâtu fenteĢiru fiyl'Ardı vebteğu min 

fadlillâhi vezkürullahe kesiyren le'allekum tüflihun; 
 
O salât tamamlandığında arzda yayılın, Allâh'ın fazlından talep 

edin ve (el Esmâ'sıyla hakikatiniz olan) Allâh'ı çok zikredin 
(HATIRLAYIN) ki kurtuluĢa eresiniz! (A. Hulusi) 

 
10 - Sonra da namaz kılındı mı Yer yüzünde dağılın da Allahın 

fazlından nasip arayın ve Allah ı çok zikredin ki felâh bulabilesiniz. 
(Elmalı) 

 
 
Feizâ kudıyetisSalâtu fenteĢiru fiyl'Ard namaz tamamlandıktan 

sonra yer yüzüne dağılın. Yer yüzüne artık nasıl toplanmıĢsanız, Cuma 
gün cami de; Bakınız hem cami hem Cuma toplar, bir araya getirir. Fakat 
keĢke bedenlerimizi topladığı gibi dağılmıĢ kalplerimizi ve kafalarımızı da 
toplayabilseydi cumalar. O zaman çok farklı olurdu. O zaman sadece biz 
cumayı kılmazdık, Cuma da bizi kılmıĢ olurdu. 

 
vebteğu min fadlillâh ve Allah‟ın fazlından, kereminden 

cömertliğinden arayın. Yer yüzüne dağılıp rızkınızı arayabilirsiniz. 
Aslında bu bir emir değil. Ġlle de Cuma günü namazdan sonra çalıĢın 
manası çıkmaz. ÇalıĢabilirsiniz, iĢiniz varsa devam edebilirsiniz. Manası 
çıkar. 

 
vezkürullahe kesiyra Allah‟ı da hiç hatırdan çıkarmayın ki 

le'allekum tüflihun kurtuluĢa erebilesiniz. Zımnen Allah‟tan bağımsız 
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alan yoktur ey mü‟min. Ticarette buna dahildir. Yani ticaret söz konusu 
olunca Allah ticarete karıĢmaz demeyin, Allah‟sız ticaret helal olmaz. 
Onun için Allah ticarete de karıĢır iĢte tıpkı bu ayette olduğu gibi. 

 
 
11-) Ve izâ raev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekûke 

kaima* kul ma 'indAllâhi hayrun minellehvi ve minetticareti, vAllâhu 
hayrurrazikıyn; 

 
(Allâh'a yönelip hakikatlerini hatırlamak varken) bir ticaret yahut bir 

eğlence gördüklerinde dağılıp ona gittiler de, seni (Cum'a salâtının imamı 
Hz. Rasûlullâh'ı) kaîm hâlde terk ettiler! De ki: "Allâh indîndeki, 
eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır... Allâh yaĢam gıdasıyla 
besleyen, en hayırlıdır!" (A. Hulusi) 

 
11 - Böyle iken bir ticaret veya eğlenti gördüklerinde ona fırladılar 

da seni ayakta bıraktılar. De ki: Allahın yanındaki, eğlentiden de 
ticaretten de hayırlıdır ve Allah rızk verenlerin en hayırlısıdır. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ raev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekûke 

kaima bir ticaret ya da eğlence gördükleri zaman seni olduğun yerde, 
ayakta bırakıp ona seğirttiler. Ticarete ve eğlenceye koĢu verdiler. 
Aslında bu Cabir Bin Abdullah‟ın Medine‟ye getirdiği kervanla ilgili. 
Mü‟minler Cuma namazı kılarken dıĢarıda Medine de o günlerde bir 
yokluk yaĢanıyor. DıĢarıda kervanın zilleri duyuluyor. Allah resulü 
hutbede konuĢurken sahabe bir rivayette 40 kiĢi kalıncaya, bir rivayette 
12. kiĢi kalıncaya kadar boĢalıp kervanın mallarına koĢuyorlar. Veya 
kervanın Ģenliğine koĢuyorlar. ĠĢte bu tarihi olayı dile getirerek vahiy; Ey 
Ümmeti Muhammed, Ümmeti Musa gibi YahudileĢmeyin mesajını veriyor 
hepimize. 

 
kul ma 'indAllâhi hayrun minellehvi ve minetticara de ki Allah 

katında olan oyundan eğlenceden de, ticaretten de daha hayırlıdır. Bir 
insan değerli dostlar yaptığı Ģeyi 3 Ģey için yapar. Hayır için yapar, ya da 
çıkar için yapar, ya da haz için yapar. Bu ibarede üçü de var. Hayır var 
zaten adıyla geçmiĢ minellehvi bu da hazzı ifade eder. ve minetticare 
bu da çıkarı ifade eder. yani hayır mı, çıkar mı, haz mı diyorsanız siz 
hayır olanı tercih edin. Hayırda çıkarda vardır, hatta haz da vardır. Ama 
hazzı tercih ederseniz haz da %99,9 hayır yoktur. 

 
vAllâhu hayrurrazikıyn ve Allah sonuçta rızık verenlerin en 

hayırlısı değil midir. En hayırlısıdır. O halde siz rızkı kimden istiyorsunuz. 



Siz Rezzak-ı alem olan, Alemlere rızık veren Allah dururken ona sırtınızı 
dönüp de neyi kazanacağınızı umuyorsunuz, Allah‟tan isteyin. Allah‟tan 
isterseniz hem hayrı alırsınız, hem yararı, çıkarı alırsınız, hem de haz 
alırsınız. Rabbim kendisinden isteyenlerden ve hayrı talep edenlerden 
kılsın. Hayrı hayırlı bir yolla, hayırlı bir üslûpla, hayırlı bir yöntemle 
isteyenlerden kılsın bizleri inĢallah. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜNÂFIKUN SURESĠ (001-011) (176-1) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
KovulmuĢ, taĢlanmıĢ, mel‟un ve matrud olan Ģeytanın Ģerrinden 

Allah‟a sığınırım. Özünde merhametli, iĢinde merhametli olan Allah‟ın 
adıyla baĢlarım. 

 
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. Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, 
Rabbi yessir ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil hayr. Rabbimiz 
hayırlısıyla baĢlat, hayırlısıyla aç, hayırlısıyla tamamlat, hayırlısıyla 
kapat. Rabbim kolaylaĢtır, güçleĢtirme, amin..! 

 
Değerli Kur‟an dostları, değerli can dostları bugün 114 burçlu 

Kur‟an ülkemizin yepyeni bir burcuna daha tırmanacağız. O burcun can 
alıcı sokaklarında gezeceğiz. Yani pasajlarında. O burcun göz 
kamaĢtırıcı köĢklerini seyredeceğiz, yani ayetlerini. O köĢklerin içine, 
odalarına gireceğiz, elmas vari odalarına, yani kelimelere ve o odaların 
içinde tek tek duvarlarında göz gezdireceğiz, gözümüzün izi kalacak 
orada, yani harflerinde. Ve gözümüzde oranın izi kalacak inĢaAllah. O 
burç Münafikun suresi. 

 
Elimizdeki mushafta 63. sırada yer alan Münafikun suresi adını 

münafıklardan bahsettiği için muhtevasından alıyor. Daha Hz. 
peygamber döneminde bu adla anılıyor sure. Ki her sure böyle değil, 
ama bu surenin ismi daha ResulAllah döneminde oturmuĢ gözüküyor. 
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Sure ittifakla Medine‟de nazil olmuĢ. Muhammed Bin Ka‟b el Kurazi 

Tebük‟te indi diyor bu sure için. Fakat bu görüĢe pek katılamıyoruz, 
çünkü Tebük‟te inmesi demek bu surenin 8. yılda inmiĢ olması anlamına 
geliyor ki 8. ayetinde surenin; leyuhricennel e'azzu minhel ezel (8) 
mutlaka oradan, Medine‟den Ģerefli olanlar Ģerefsizleri kovacak, 
çıkaracak diyen münafıkların ele baĢısı Ġbn. Ubey bu sözü, Münafıkların 
Medine‟de güçlü olduğu bir zamanda söylemiĢ olmalı Yoksa söyleyemez, 
yani cesaret edemez. Münafıkların ele baĢısı; Biz Medine‟ye dönelim de 
Ģerefliler Ģerefsizleri oradan çıkarır, yani biz sizi oradan çıkarırız diyecek 
kadar küstahlaĢabiliyorsa, demek ki daha erken bir tarihte inmiĢ olmalı. 
Çünkü 8. yılda zaten Medine de münafık problemi hemen hemen 
halledilmiĢti. Ki Tebük seferi ise 9. yıl olmuĢ oluyor. Dolayısıyla bu sure 
bu sözün ifade edildiğinin nakledildiği rivayetlere bakıldığında Beni 
Mustalik seferi sırasında, veya Beni Mustalik seferinden dönüĢte nazil 
olmuĢ olmalıdır ki bu da takriben 5. yıla, hicretten sonraki 5. yıla tekabül 
eder. Bu durumda Muhammed bin Ka‟b el Kurazi‟nin 9. yıl görüĢü pek 
isabetli görünmüyor. 

 
Ġttifakla suremiz 11 ayet, Münafikun suresi Cabir bin Zeyd tertibinde 

102. sırada yer almıĢ, yani iniĢ sıralamasında, nüzul tertibinde Cabir‟e 
göre 102. sıraya yerleĢtirilmiĢ. Tabii bu iniĢ sıralamaları da tek değil. Hz. 
Osman‟ın tertibi var, Hz. Cader‟in tertibi var, daha baĢka tertipler de var, 
bu da Cabir‟in tertibi. Ki o tertipte 114 sure arasında 102. sırada yer 
alıyor. 

 
Surenin nüzul sebebini bilirsek sureyi daha kolay anlarız. ĠniĢ 

nedeni surenin kısaca, özetle Ģu. Zeyd Bin Erkam (R.A.) anlatıyor bize 
aktarıyor. Bizzat olayın kahramanlarından. Bu surenin içinde zımnen 
kendisine atıf yapılan kahramanlardan biri o. 

 
Ġbn. Ubey‟in müttefiklerinden, yani münafıkların ünlü reisi Abdullah 

Ġbn. Ubey‟in müttefiklerinden Cüheyne‟li bir genç, -ki Sinan‟mıĢ ismi bu 
gencin- deve suluyor. O deve sularken Hz. Ömer‟in iĢçisi Cah Cah isimli 
biri. Geliyor; Haydi yeter artık biraz da ben sulayayım diye Ģaka vari, 
Ģaka ile karıĢık uyarıyor. Hatta bir de ensesine Ģöyle bir hafifçe 
dokunuyor. Yine Ģaka vari bir dokunuĢ. Fakat o, ona mukabele ediyor, 
bunu ciddiye bindiriyor, hatta bir kavgaya dönüĢtürüyor. Ġkisi de yetiĢin ey 
ensar, yetiĢin ey muhacirler diye bağırmaya baĢlıyorlar. Biri ensardan 
Medine‟li, diğeri Mekke‟den Medine‟ye göç etmiĢ, Allah resulüyle birlikte 
imanlarının bedelini ödemiĢ muhacirlerden. 

 



Çok önemli altı çizilmesi gereken bir nokta burası değerli Kur‟an 
dostları Allah resulü bunu duyduğunda ömründe çok az gösterdiği bir 
tepkiyi gösteriyor. Yüzünün rengi atıyor, alnında ki o kızdığı zaman 
kalkan damar yine kalkıyor ve diyor ki;  

 
- Ma balû davel cahiliyye. Bu cahiliye davası da nereden çıktı, ne 

oluyoruz. 
 
Cahiliye dediği peygamberin ne? Bir gencin yetiĢin ey Muhacirler, 

öbürünün de yetiĢin ey ensar diye çağırmıĢ olması. Dikkat çekmek 
istediğim nokta Ģurası. Muhacirler de Ensar da Ġslami birer kavram. Yani 
ırkçılık çağrıĢtıran kavram değil, asabiyet çağrıĢtıran kavram değil, fakat 
asabiyete alet ediliyorlar. Yani iki güzel kavram, iki Ġslami kavram bir 
yanlıĢa alet edilerek kullanılıyor. ĠĢte önemli olan bu ve altı çizilmesi 
gereken de bu. Yani kavramların masum olması hiçbir Ģeyi değiĢtirmiyor, 
eğer o kavramları siz asabiyete alet ederek kullanıyorsanız Allah 
resulünden yiyeceğiniz Ģamar; Bu cahiliye davası da nereden çıktı 
Ģamarıdır. Allah Resulü bunu cahiliye davası olarak niteliyor. Ġsterse bu 
kavramlar Ġslam‟ın öz kavramları olsun. Değil mi ki onu asabiyete, değil 
mi ki onu merdud asabiyete alet ediyorsunuz. Milliyetçiliğe, 
kavmiyetçiliğe, ırkçılığa, soyculuğa, boyculuğa, cinsiyetçiliğe, yani hangi 
ad altında olursa olsun her tür takva dıĢında ki üstünlük iddiası merdud 
bir asabiyettir. 

 
Ve bunun üzerine Ġbn. Ubey Ensarın Muhacirlerden desteğini 

çekmesini istiyor. Münafıkların baĢı Medineli Müslümanların Mekke‟den 
göç etmiĢ kardeĢlerinden desteklerini top yekün çekmesini istiyor. Yani 
Ģeytanın rolünü oynuyor ve hatta ardında da o meĢhur sözü söylüyor. 

 
Medine ye dönünce (Ģerefliler kendileri olmuĢ oluyor, münafıklar). 

ġerefsizleri, {onlarda muhacirler olmuĢ oluyor, mü‟minler olmuĢ oluyor 
samimi (HaĢa)} oradan çıkaracak. Çirkin sözünü söylüyor. Ve Zeyd bu 
sözü duyuyor, amcasına haber veriyor, amcası da Hz. Peygambere 
haber veriyor. Ki Zeyd o savaĢa, o sefere Allah resulünün arkasında, 
bineğinin terkisinde giriyor. Yani ResulAllah onu terkisine alıyor. Ama 
yine de doğrudan söylemiyor. 

 
O zaman taze bir delikanlıdır, bıyıkları yeni terlemiĢ bir delikanlıdır 

Zeyd. Amcası ResulAllah‟a söylüyor, ResulAllah bunu duyunca Abdullah 
Bin Ubey bin Selül‟ü çağırtıyor, münafıkların ele baĢını; Sen böyle böyle 
böyle demiĢsin öyle mi? Yemin billah ediyor, Allah adına üstelik. ĠĢte tipik 
bir münafık tavrını görüyoruz orada. Gören bir Allah‟a iman edememiĢ, 
Allah‟ın gördüğünü dahi içine sindirememiĢ, üstelik yemini bir 



peygambere ediyor. Aman Allah‟ım..! bir peygambere. Demek ki adam, 
demek ki her nifak birazcık sahibini ahmaklaĢtırıyor. Bunu bir 
peygambere yapıyor üstelik. 

 
Ve Allah resulü o an için beyana itibar ediyor. Bu da bize ders. 

Çünkü damgalamıyor, mühürlemiyor. Allah mühürlemedikçe ResulAllah 
mühürlemiyor ve münafıkların ele baĢının sözüne itibar ediyor, o zaman 
bana gelen haber doğru değil diyor. Bunun üzerine Amcam diyor Hz. 
Zeyd, “Bana; Sen Müslümanların arasını açmak için, kendine yalancı 
dedirtmek için mi çalıĢıyorsun.”  

 
Benim baĢımdan kaynar sular döküldü diyor. Sanki gök tepeme 

düĢtü. Olanca geniĢliğine rağmen yer yüzü bana dar geldi. Ne olduğumu 
bilemedim. O duygular içerisinde sarhoĢ bir koyun gibi baĢımı vuracak 
taĢ arayıp yürürken kafileyle birlikte birden gece ilerlemiĢ bir vakitte 
ResulAllah yanımdan geçerken kulağıma elini uzattı, Ģefkatle okĢadı 
baĢıma da böyle sevecen bir gözle bakarak okĢadı ve vurdu. 

 
Arkadan Hz. Ömer Bin Hattab görmüĢ. Resulallah sana ne yaptı 

dedi. Gece, karanlık görünmüyor. Böyle böyle böyle gözün aydın 
aslanım dedi. Anlıyor hemen tabii. Allah seni doğruladı. Hz. Ebu Bekir 
aynısını soruyor, o da gözün aydın aslanım, Allah seni doğruladı. 
Anlıyorlar tabii ve sabah olunca Allah Resulü ayetleri, Münafikun 
suresinin tokat gibi ayetlerini okudu ve herkes ne oldu ortaya çıktı. Yani 
hakikat güneĢi doğunca gecenin yalanı dağılıverdi, karanlığı dağılıverdi. 

 
Daha sonra Hz. Ömer ve daha baĢkaları Zeyd‟i gördüklerinde 

kulağını okĢarlarmıĢ. Peygamberimizde Zeyd‟i gördükçe Allah bu kulağı 
tasdik etti diye kulağını okĢarmıĢ. Yani demek ki sevilmeye layık kulaklar 
da var. ĠĢte böyle bir arka planı var Münafikun suresinin. Bu olayı 
bildiğimizde sureyi anlamamız zor olmaz. ġimdi bu kısa giriĢten sonra 
sureyi tefsire geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahiym olan Allah adına. Herkes bildirileri, bildirinin 

sahibi adına okur. Okuduğumuz bildiri ise Allah‟ın bildirisidir. Sahibi 
O‟dur, biz de O‟nun adına okuruz. Besmele budur. 
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1-) Ġzâ caekelmünafikune kalu neĢhedu inneke leRasûlullah* 
vAllâhu ya'lemu inneke leRasûluHU, vAllâhu yeĢhedu 
innelmünafikıyne lekâzibun; 

 
Ġkiyüzlüler (münafıklar) sana geldiklerinde dediler ki: "Senin 

muhakkak Rasûlullâh olduğuna Ģehâdet ederiz!" Allâh biliyor ki kesinlikle 
sen, O'nun Rasûlüsün! Allâh Ģahittir ki muhakkak ki ikiyüzlüler 
yalancılardır. (A. Hulusi.) 

 
01 - Sana geldikleri vakit o münafıklar dediler ki: Ģahadet ederiz 

hakikaten sen Ģüphesiz Allahın Resulüsün, Allah da biliyor ki: hakikaten 
sen Ģüphesiz onun Resulüsün, bununla beraber Allah Ģahadet ediyor ki 
doğrusu münafıklar katiyen yalancıdırlar. (Elmalı) 

 
 
Ġzâ caekelmünafikune kalu neĢhedu inneke leRasûlullah 

Münafıklar sana geldiklerinde, iki yüzlüler sana geldiklerinde dediler ki; 
Hiç tereddüdümüz yok biz Ģahidiz ki sen muhakkak Allah‟ın elçisisin. 
Böyle dediler.  

 
El Münafikun nüzülde geçtiği ilk yer burası değil, Ankebut/11. 

ayetinde ilk defa kullanılmıĢ. Ġlginç değil mi Ankebut suresi hicrete yakın 
ama hicretten önceki surelerden biri. Münafık Nefak kökünden geliyor. 
Nefak köstebek yuvası manasına geliyor. Neden münafık oradan 
türetilmiĢ? Çünkü ne zaman nereden girip nereden çıkacağı belli olmaz. 
Yer altından gider. Yer üstünde görmezsiniz, yer üstünde sadece teptiği 
toprağı görürsünüz. Bu da Ģunu gösteriyor, çok güzel bir etimolojik 
aslında, kök açıklaması, Münafık (Köstebek) kendini gizlediğini zanneder 
ama teptiği topraktan anlaĢılır.  

 
Bir de çok ilginç köstebek kördür. Demek ki münafığın yürek gözü 

de kör, kalp gözü de kör. Kör olmasa Allah resulüne gelip de Allah adına 
yalan söylemeye, yemin etmeye kalkar mı, vahiy alan bir peygambere. 
Demek ki kör. 

 
Bir üçüncü özelliği daha var köstebeğin o da Ģu; Milletin ekip biçtiği 

yumrulu bitkileri, soğan gibi, sarımsak gibi, patates gibi yumrulu bitkileri 
yerin altından çeker götürür yaptığı yuvada biriktirir. Ġlginci onları 
tüketmez de. Münafığın servete bakıĢı da bu. Yemeyeceğini, 
tüketmeyeceğini, paylaĢmayacağını biriktirir. Üstelik yer altında biriktirir, 
yani zarar verir. Yiyecek olandan alır, kendisi de yemez. Münafığın 
servetle iliĢkisi de bu çerçeve de anlaĢılmalı. Çünkü bu sure öyle bir 
hususiyete sahip ki nifakla baĢlıyor, infakla bitiyor.  



 
Çok ilginç. Nifakla baĢlayıp infakla bitmesi ne demek surenin? 

Nifakla infak arasında bir iliĢki mi var? Ses benzerliği var, mana 
benzerliği de var, birbiriyle hiç uyuĢmaz gibi görünse de kökende. Ama 
asıl belki de bu surenin verdiği ders Ģu; Ġnfak;nifak‟ın panzehiridir. Nifak 
hastalığına deva bulmak istiyorsa bir insan infak etsin. Son 
söyleyeceğimizi ön söylemiĢ oluyoruz böylece. 

 
Tek dünyalıdır münafık, onun için çift yüz taĢır, maske taĢır. Ġki 

yüzü vardır. ĠĢte burada da aslında münafığın iki yüzünden bahsediliyor. 
Belki 200 yüzünden demek daha doğru olur. Yine NeĢhedu diyor ayette; 
Biz Ģahadet ederiz ki, münafıklar. Yakıyn fiillerinden neĢhedu, eĢhedu. 
Bizde Ģahadette kullanırız. Bu yakıyn fiillerinden. Bu fiil Ebu Hanife 
tarafından yemin olarak ta alınmıĢ. Hatta yemin sigasının baĢında geldiği 
söylenmiĢ. Ki fıkhen yemin sigasına girer Ebu Hanife‟nin görüĢüne göre. 

 
Enes Bin Malik‟in sözü önemli burada. Münafıktan bahis 

açıldığında bu sözü hep söylerim. Ben diyor bir tek sahabe, Allah 
resulünün bir tek arkadaĢını tanımadım ki acaba ben münafık mıyım diye 
tir tir titremiĢ olmasın. Biz bunu sahabe de görüyoruz. Sahabe de4 bu 
hassasiyeti görüyoruz. Bu hassasiyet aslında bu sözü münafık 
olmayanlar söyler. Hiçbir münafık ben münafık mıyım diye düĢünmez. 
ĠĢin garibi de bu. Ben münafık mıyım diye tir tir titreyenin, mü‟minliğinin 
delilidir bu aslında. 

 
Biz Hz. Ömer‟i görüyoruz. Hz. Ömer, bu ümmetin emini diye bilinen 

Ebu Huzeyfe‟nin kılmadığı cenazeyi kılmazmıĢ Allah resulünden sonra. 
BakarmıĢ bir cenazede Ebu Huzeyfe varsa o da olur, yoksa gidermiĢ. 
Ebu Huzeyfe‟ye Allah Resulünün münafıkların bazılarının isimlerini, 36 
ismi açıkladığı rivayet edilir. Yani münafık cenazesini kılmayın. Çünkü 
münafıksa ona rahmet dilenilmez. Eğer kesin biliniyorsa. Hz. Ömer de bu 
hassasiyeti hep gösterirmiĢ. Fakat bir gün biri ölmüĢ. Öyle biri öldü ki 
diyor eğer milletin içerisinde cennetlik birkaç kiĢi varsa biri de bu derdik. 
Ama Hz. Ömer diyor ki baktım Ebu Huzeyfe‟yi bulamadım. Ġçime bir kurt 
düĢtü. Olamaz dedim kendi kendime, yani asla olamaz, bir iĢi vardır 
gelmemiĢtir, bir mazereti vardır gelmemiĢtir. Ama bu olamaz.  

 
Ama yine de diyor içim rahat etmedi. Sokak aralarında bir ileri iki 

geri bakınırken Ebu Huzeyfe‟yi baĢı iki dizinin arasında periĢan bir halde 
buldum. Dedim ki ya Eba Huzeyfe yoksa buda mı? Cevap vermedi, 
kafasını kaldırdığında gözlerinde yaĢ gördüm, anladım. Ondan sonrasını 
görgü Ģahidi anlatıyor. Ömer Medine sokaklarında o münafıksa vallahi 
Ömer de münafık diye hem ağlıyor, hem bağırıyor, hem koĢuyordu.  



 
Ya..! iĢ vahim. Ġman ucuz değil. Ġman çok değerli, çok pahalı. 

Ġmanın kıymetini bilenler yapıyor bunu. Onun içinde sahabenin bu olaya, 
nifak olayına bakıĢı ve hassasiyetini göstermek için naklettim bunu. 

 
Hanzala Bin Rebi (r.a.) Bir gün Hz. Ebu Bekir‟e geliyor; Ya Eba 

Bekir, Hanzala münafık oldu diyor. Ġki gözü iki çeĢme..!  
“Ne oldu sana ey Hanzala?  
“Hanzala münafık oldu ya Eba Bekir.” Bakıyor ki söz dinleyecek 

gibi değil, tutuyor ResulAllah‟a götürüyor. ResulAllah‟a geliyor Hanzala 
bin Rebi. Allah resulü elini uzatıyor,  

“Bir münafığın elini mi tutacaksın ya ResulAllah” diyor. Ġki gözü iki 
çeĢme; “Hanzala münafık oldu Ya ResulAllah..!”  

“Ne olmuĢ sana Hanzala” diyor. Sakaletke ümmeke; “Anan seni 
kaybetsin”, Araplarda söylenen bir sözdür. “Ne oldu sana böyle.”  

“Ya ResulAllah geliyoruz senin yanına cenneti anlatıyorsun görür 
gibi oluyoruz, Cehennemi anlatıyorsun görür gibi oluyoruz. Sen 
konuĢurken adeta yaĢıyoruz. Çoluk, çocuğu, iĢi, gücü, hepsini dünyayı 
malı meali unutuyoruz. Ama ya Resulallah buradan, senin huzurundan 
ayrılıp gittiğimizde sanki hiç burada yaĢamamıĢız, sanki hiç o hissiyatı 
duymamıĢız gibi iĢe güce, çoluk çocuğa, mala melale karıĢınca bura, 
burada kalıyor.”  

“Anan seni kaybetsin ey Hanzala o muydu derdin” diyor. “Bazen 
öyle olacak, bazen böyle olacak.”  

 
Hatta hadis derlemelerinde bununla bitiĢik, yan yana gelen bir 

baĢka hadis hemen arkasından nakledilir; “Eğer siz günah 
iĢlemeseydiniz Allah sizi helak eder yerinize günah iĢleyen bir toplum, bir 
tür yaratırdı.” Yani insan melekleĢmeyecek. 

 
Efendimizin sözünün devamında; Eğer siz dıĢarıda da o anda ki 

gibi olsanız, o hassasiyeti sürdürseydiniz, yolda giderken melekler sizinle 
musafaha yapar, tokalaĢırlardı.” Buyuruyor. Yani bu aslında insan 
doğasında olan bir Ģey. Ama bazen öyle bazen böyle oluyorsa, fakat hep 
öyle oluyor hiç böyle olmuyorsa, ondan korkmak lazım. ĠĢte sahabenin 
hassasiyeti. 

 
inneke leRasûlullah hiç Ģüphe yok ki sen Allah‟ın elçisisin diyorlar 

ya münafıklar, iz bırakıyorlar aslında. Allah var diye bir mü‟minin söze 
baĢlaması gibi, onlar da öyle baĢlıyorlar, yani Allah var. diye baĢlarız ya 
söze, Allah var, o Ģöyle. Allah var hakkını inkar edemem deriz ya. Onlar 
da böyle baĢlıyorlar. Fakat nifak Allah‟a karĢı iĢlenmiĢ bir suçtur, onun 
farkında olmuyorlar. Nifak; Kula karĢı iĢlenmiĢ bir suç değil, Allah‟a karĢı 



iĢlenmiĢ bir suç. Çünkü sözün kendisi doğru değil mi? Sen Allah‟ın 
resulüsün diyorlar. Bu doğru. Fakat söyleyen yanlıĢ, söyleyen yamuk. 
Yamuk adam doğruyu söyleyince doğru adam olmuyor. Bakınız iĢte 
Ģimdi gelen ibare onu söylüyor. 

 
vAllâhu ya'lemu inneke leRasûluH Allah‟ta biliyor ki gerçekten de 

sen O‟nun Resulüsün. Yani münafıklar söylemese de Allah senin kendi 
Resulü olduğunu biliyor. vAllâhu yeĢhedu innelmünafikıyne lekâzibun 
ve Allah Ģahit ki münafıklar kesinlikle yalancıdırlar.  Bu çok hoĢ bu çok 
ilginç, gerçekten hepimizin ibret ve örnek alması gereken bir husus. Yani 
rabbimiz; onlar bir hakikati ikrar ediyorlar, söylüyorlar ama, bunu 
söylemeleri onların münafık olmalarından kaynaklanıyor. Söyledikleri söz 
doğru, fakat inandıklarını söylemiyorlar, inanmadıkları bir Ģeyi 
söylüyorlar. Te‟kit edatları var bakınız; Ġnne edatı, le edatı. Lâm-ı te‟kit. 
Te‟kit edatları ve yeminler ne kadar çoksa, yalanları da o kadar çok 
olduğunu gösteriyor aslında, ona delalet ediyor. 

 
 
2-) Ġttehazû eymanehüm cünneten fesaddu 'an sebiylillâh* 

innehüm sâe ma kânu ya'melun; 
 
Yeminlerini bir kalkan edindiler de Allâh yolundan alıkoydular... 

Yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür! (A. Hulusi.) 
 
02 - Yeminlerini bir kalkan edinip de Allah yolundan yan 

çizmektedirler, hakikat bunlar ne fena yapıyorlar. (Elmalı) 
 
 
Ġttehazû eymanehüm cünneh onlar yeminlerinin arkasına 

sığınıyorlar. Yeminlerini kalkan ediniyorlar, cünne. Perde ediniyorlar. 
Kalkan ediniyorlar. fesaddu 'an sebiylillâh Allah‟ın yolundan hem 
çevriliyorlar, hem de baĢkalarını çeviriyorlar. Saddu „an hem müteaddi, 
hem lazım manasını verir. innehüm sâe ma kânu ya'melun Onlar ne 
berbat iĢ iĢliyorlar, ne fena davranıĢta bulunuyorlar. 

 
 
3-) Zâlike Biennehüm amenû sümme keferu fetubi'a 'alâ 

kulûbihim fehüm lâ yefkahun; 
 
Bunun sebebi Ģudur: Ġman ettiler, sonra küfür ettiler (iman ettik 

dedikleri gerçeği inkâr ettiler)... Bu yüzden kalpleri (anlayıĢları) kilitlendi! 
Bu yüzden, (inkârları kilitlenmeyi oluĢturduğu için) onlar (Risâlet iĢlevini) 
kavrayamazlar! (A. Hulusi.) 



 
03 - O Ģundan: Çünkü onlar imana gelmiĢler, sonra küfre 

gitmiĢlerdir de o kalplerine tab'olunmuĢ da artık anlamaz olmuĢlardır. 
(Elmalı) 

 
 
Zâlike Biennehüm amenû sümme keferu bunun nedeni onların 

önce iman edip sonra dinden çıkmaları, küfretmeleridir. 
 
Bu nasıl bir Ģey? Önce iman edecek sonra küfredecek. Aslında bu 

bir tereddüt dostlar. Münafığın yüreğinde ki tereddüt. Acaba, doğrumu, 
ya değilse. Acaba yalan mı, ya doğruysa. Münafığın içinde gelgitler 
yaĢanır. Bu tereddüde Kur‟an rayb diyor. Birazdan belki ona da geleceğiz 
aslında gelelim Ģimdi isterseniz;  

 
Mü‟min, kafir, münafık. 3 tip insandan bahseder Kur‟an. Mü‟min; 

iman eden, kafir inkar eden, münafık ikisinin ortasında. Mü‟min ve kafir 
Mekke‟de belliydi. Fakat münafık kategorisi Medine de ortaya çıktı. Her 
ne kadar Mekke de  münafıktan söz ediliyorsa da Medine de artık ayan 
beyan bir sınıf olarak münafık ortaya çıktı. Yoksa dünya tarihinde 
münafıksız bir yer yok. 

 
Peki münafık kaç türlü Kur‟an da? 3 tür münafık var Kur‟an a 

baktığımızda. Münafıklık ta tek tip değil. 
 
1 – Kafirden beter münafık Ġnnel münafikıyne fidderkil' esfeli 

minennar. (Nisa/145) münafıklar cehennemin en alt tabakasında 
olacaklar diyor, kafirden daha Ģedid. Kafirin düĢmanlığını bilirsiniz ama 
münafığın düĢmanlığını bilmezsiniz. Zararı daha büyük onun için. 

 
2 . Bu tip münafıklar bocalama içinde ki tipler. ĠĢte biraz önce 

küfürle iman arasında bocalar dediğimiz. ..fiy raybin mimmâ nezzelnâ 
alâ abdinâ.. (Bakara/23) ayetinde olduğu gibi. Kulumuza indirdiğimizden 
dolayı tereddüt geçirenler. Buna rayb diyor Kur‟an. Mütereddit olanlar. 
Hani Müzebzebiyne beyne zâlike, lâ ila haülai ve lâ ila 
haüla'(Nisa/143) Müzebzibdir diyor, ikisi arasında, zıplar durur. Bir 
oraya, bir buraya. Ne oradan, ne buradan. Hem sendenim, hem 
sendenim. Hem davuluna vurur, hem kasnağına. Ne ĢiĢ yakar ne kebap. 
Yani böyle bir tip. Herkese boncuk dağıtır bu tip. Onun için rayb diyor 
buna Kur‟an. 

 
3 – Fiy kulûbihim meradun..(Bakara/10) dediği Kur‟an ın, 

kalplerinde hastalık olanlar. Bunlar henüz münafık denilecek nifakı ahlak 



haline getirmemiĢler belki ama, nifakın büyük tezahürleri onlarda ortaya 
çıkıyor. ĠĢte 3 tip münafıktan söz eder Kur‟an bize. 

 
innehüm sâe ma kânu ya'melun (2. ayetten) onlar ne berbat iĢ 

iĢliyorlar. 
 
Zâlike Biennehüm amenû sümme keferu (3) bunun nedeni 

onların önce iman edip sonra küfretmeleridir. fetubi'a 'alâ kulûbihim 
Allah onların kalplerini mühürlemiĢtir, mühürledi fehüm lâ yefkahun artık 
onlar anlamazlar, artık onlar akletmezler, fıkh etmezler, meseleyi 
kavramaktan aciz hale gelirler. 

 
Ġlginç değil mifetubi'a 'alâ kulûbihim onların kalplerini mühürledi 

diyor Allah. Kalp sanki suç aleti olmuĢ. Hani cinayet aletleri de 
mühürlenir ya, suç aletleri mahkemede açılmak için bir torbaya konur, 
ağzı bağlanır ve mühür vurulur. Ta ki mahkeme de delil olsun diye. 
Üzerinde parmak izleri. Tıpkı ona benziyor. Bazı kalpler vardır ki 
sahibinin suç aletidir. Büyük mahkeme de delil olmak üzere mühürlenir. 
Ġmandan sonra inkarın mazereti yoktur. Münafığın burada ki yaptığı o. 
Veya akıl tutulmasına uğramıĢlardır diye de çevirebiliriz ayetin sonunu. 
Köstebek gibi gözleri kör olmuĢtur. Aslında ne yaptıklarını bilmiyorlar. 
Rabbim bizi korusun. 

 
[Ek bilgi; KĠLĠTLENMĠġLĠK 
….Burada, "Allâh'ın mühürlemesi" ifadesinden murat, "Sünnetullâh" 

sonucu, beyin çalıĢma sistemi gereği, kiĢide oluĢan kilitlenme, "körlük-
blokaj"dır! 

Zira kiĢi, verdiği yanlıĢ hükümle beynini kilitler ve artık o gerçekle 
yüz yüze gelse de onu değerlendiremez! 

KÜFÜR, gerçeği örtmek, görememek, inkâr etmektir! Ki bu da, 
beyindeki kilitlenmenin sonucudur! "Kâfir" diye tanımlananlar; beyinleri 
önceden verdikleri hükümle kilitlenmiĢ olduğu için, "ALLÂH", "Rasûlullâh" 
ve "Kur'ân" gerçeğini değerlendiremeyip, onu ÖRTENLERDĠR! 

Bizi "OKU"mamıĢ biri, elbette burada bahsedilen "hatem-
mühürlenme" olayının yukarıdaki bir tanrı tarafından gerçekleĢtirildiğini 
düĢünebilir... 

Oysa bizi "OKU"yabilenler, Ģimdi fark edeceklerdir ki, her birimin 
özünde bulunup, varlığını oluĢturan "ALLÂH" isimlerinin iĢaret ettiği 
özellikler, kiĢide otomatik olarak bu iĢleyiĢi meydana getirmekte; bu 
durum da, "Allâh'ın tasarrufu" olarak tanımlanmaktadır Kur'ân-ı Kerîm'de! 

ġimdi bakın burada elimize önemli bir anahtar daha almıĢ oluyoruz 
Kur'ân-ı Kerîm'i anlamak için... 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kilitlenmislik.htm
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KiĢinin eline aldığını veya karĢısındakini "OKU"yabilmesi için ilk 
Ģart, geçmiĢ tüm veri birikimini bir yana koyarak, onlara dayalı 
değerlendirmelerini devreye sokmayarak, tamamen objektif, yorumsuz 
olmasıdır. 

Ġkinci iĢ, elindeki metinde veya karĢısında anlatanda, iĢaret yollu, 
misal veya mecaz yollu dillendirmelere dikkat etmesi Ģarttır! 

Üçüncü önemli Ģart... Kesinlikle, "ben bunu zaten biliyorum, 
duymuĢtum-okumuĢtum" önyargısından uzak durup, asla peĢin hükümlü 
olarak konu hakkında hüküm vermemektir! 

Ola ki, o anda sizde o konuda yeterli açıklık oluĢmadı... Bu defa o 
konuyu sakın inkâr veya reddetmeyin. Hüküm vermeden, değerlendirme 
iĢini zamana bırakın. Zira, ya o konuda yeterli veritabanınız olmadığı için 
o konuyu anlayamamıĢsınızdır; ya da daha önceden o konuda vermiĢ 
olduğunuz bir hükümle beyninizi kilitlemiĢsinizdir! Bu durumda yapılacak 
en iyi iĢ, kendinizi o konuya sürekli açık tutmak olacaktır. 

Bilelim ki, verdiğimiz hükümlerin neredeyse pek çoğu, bizim, 
sonsuz evrensel gerçeklik içinde sayısız sırdan mahrum kalmamıza yol 
açan, en önemli faktör olmaktadır. 

DüĢünce dünyamızı oluĢturan kozamız, çoğu zaman evrensel araç 
olarak bizi sonsuz yeniliklere taĢımak yerine; düĢünsel hücremiz Ģeklinde 
hapishanemiz olmaktadır! (A. Hulusi- KilitkenmiĢlik)] 

 
 
4-) Ve izâ raeytehüm tu'cibüke ecsamuhüm ve in yekulu tesma' 

likavlihim keennehüm huĢübün müsennedetun, yahsabune külle 
sayhatin 'aleyhim* hümul'aduvvu fahzerhüm* katelehümullah* enna 
yu'fekûn; 

 
Onları gördüğünde bedenleri (görünüĢleri) hoĢuna gider... 

KonuĢurlarsa, sözlerini dinlersin... Onlar (birbirine) dayandırılmıĢ 
keresteler (Ģuursuz bedenler) gibidirler! Her yüksek sesli sesleniĢi kendi 
aleyhlerine sanırlar! Onlar düĢmandır, onlardan korun! Allâh onları 
öldürsün (anlasınlar hakikat neymiĢ)! Nasıl da (hakikatlerinden) 
döndürülüyorlar! (A. Hulusi.) 

 
04 - Sen onları gördüğün vakit cisimleri tuhafına gider ve 

söylerlerse dediklerine kulak verirsin, sanki «HuĢubi müsennede» 
dayanmıĢ keresteler gibidirler, her sayhayı sanırlar ki aleyhlerindedir, 
onlar düĢmandırlar, onun için onlardan sakın, onları Allah gebertsin 
nereden çevriliyorlar. (Elmalı) 
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Ve izâ raeytehüm tu'cibüke ecsamuhüm sen onları gördüğünde 
kalıpları, görünüĢleri, fiyakaları hoĢuna gider. Yani fiyakalı adamlardır. 
Kalakları kulakları yerindedir. Kalıpları fiyakalıdır, dıĢ görünüĢleri caziptir. 
Böyle görüntüde filinta gibidirler ve in yekulu tesma' likavlihim bir de 
konuĢsalar, konuĢmalarına bayılırsın, dinlersin keennehüm huĢübün 
müsennede ne ki onlar giydirilmiĢ kalaslar gibidirler. Yani takım elbiseli 
kütükler gibidirler. Tepeden tırnağa, gran tuvalet giydirilmiĢ kalas 
diyor.keennehüm huĢübün müsennede aslında ağaç kökü ile irtibatını 
koparınca haĢet denir ona. Kökü ile irtibatını koparan ağaca odun denir, 
kütük denir değil mi? Kökünde olana, kökü ile irtibatı olana hiç kütük 
denmez. 

 
Peki bağlantısı ne? Münafık yüreğiyle, fıtratıyla bağını koparmıĢ, 

fıtrat köküyle, ruh köküyle bağını koparmıĢ, kütüğe dönmüĢ onun için ve 
onlara Kur‟an giydirilmiĢ kalaslar, veya yaslanmıĢ, dikilmiĢ kalaslar diyor. 

 
yahsabune külle sayhatin 'aleyhim bir özelliklerini daha söylüyor 

bakınız münafıkların her çığlığı aleyhlerine zannederler. Çok tipik bir 
özellik. Mesela bir tanesi; aman eteğin tutuĢtu dese onun üstüne hücum 
eder. Sen benim aleyhime konuĢuyorsun diye. Oysaki siz onu yanmasın 
diye uyarıyorsunuz. Bir tanesi yanan bir evin içinde oturuyor olsa da 
yangın var diye bağırsa, bana hakaret ediyorsun diye üzerine yürür. 
Oysa ki siz onu uyarıyorsunuz.yahsabune külle sayhatin 'aleyhim her 
çığlığı aleyhlerine, her sesi aleyhlerine zannederler.  

 
Bu bağlamda, vahiy bağlamında nasıl anlayacağız? Rabbimizin 

vahiy ile kendilerini uyarmalarını da aleyhlerine zannederler. Peygamber 
onları adam olun, iman edin diye uyarır, onlar bunu da aleyhlerine 
zannederler, düĢman zannederler. 

 
hümul'aduvvu asıl onlar kökten düĢmandırlar fahzerhüm 

onlardan uzak dur, onlardan sakın katelehümullah Allah onların canını 
alsın. Allah onları öldürsün. Belki belasını versin diye de çevirebiliriz. 
katelehümullah insan insana beddua ederde, Allah ederse ne olur? 
Münafık böyle bir tip iĢte. enna yu'fekûn nasıl da savruluyorlar, baĢka 
nasıl tercüme edeyim ki bunu. nasılda savruluyorlar hakikatten, haktan, 
kendilerinden, özlerinden. 

 
 
5-) Ve izâ kıyle lehüm te'alev yestağfir leküm Rasûlullahi 

levvev ruûsehüm ve raeytehüm yesuddûne ve hüm mustekbirun; 
 



Onlara: "Gelin, Rasûlullâh sizin için mağfiret dilesin" denildiği vakit, 
baĢlarını çevirdiler; sen onların kendini beğenmiĢ benlik sahipleri olarak 
yüz çevirdiklerini görürsün. (A. Hulusi.) 

 
05 - Onlara gelin ResulAllah sizin için istiğfar ediversin denildiği 

zaman da baĢlarını bükerler ve görürsün ki kibir taslayarak yan çizer 
giderler. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ kıyle lehüm te'alev yestağfir leküm Rasûlullahi levvev 

ruûsehüm ve onlara; gelin Allah‟ın Resulü sizin için af dilesin Allah‟tan, 
mağfiret dilesin denildiğinde baĢlarını çevirirler. Ve onlara gelin Allah‟ın 
Resulü sizin için af dilesin Allah‟tan, mağfiret dilesin denildiğinde 
baĢlarını çevirirler. Sanki kötü bir Ģey söyleniyormuĢ gibi. ve raeytehüm 
yesuddûne ve hüm mustekbirun ve sen onların küstahça bir kibir 
içinde çekip gittiğini görürsün. 

 
Sebebi nüzül bağlamında anlatılan olay Ģu; Münafıkların ele baĢısı 

Abdullah Bin Ubey bin Selûl yalanı ortaya çıkınca etrafında ki dostları 
demiĢler ki hayır öğütlü olanlar. Ha git de ResulAllah‟tan istiğfar dile. 
Senin için Allah‟tan af dilesin peygamber.  

 
Adamın cevabı ne mi olmuĢ? ġuna bakın değerli dostlar. Nasipsiz 

olunca insan Ģuna bakın. Diyor ki; Ġman edin dediniz, iman et dediniz, 
gittim iman ettim. Sanki iman böyle et deyince edilecek bir ĢeymiĢ gibi. 
Kafasına bakın adamın. Zekat ver dediniz, gittim zekat verdim. Demek ki 
inanarak yapmamıĢ. Burada çok önemli, yani Münafıkların ele baĢısı 
zekat ta vermiĢ. Buradan bunu öğreniyoruz. Geriye Muhammed‟e secde 
etmediğim kaldı, onu da mı yapacağım. Böyle algılıyor. Yani Allah 
Resulü senin için Allah‟tan af dilesin git diyenlere verdiği cevap bu 
adamın. 

 
 
6-) Sevaun 'aleyhim estağferte lehüm em lem testağfir lehüm* 

len yağfirAllâhu lehüm* innAllâhe lâ yehdilkavmel fasikıyn; 
 
Onlar için mağfiret dilemen yahut dilememen onlara birdir! Allâh 

onları asla mağfiret etmez! Muhakkak ki Allâh inancı bozuklar 
topluluğunu hakikate erdirmez! (A. Hulusi.) 

 
06 - Onlar için istiğfar etsen de etmesen de aleyhlerinde müsavidir, 

Allah onlara aslâ mağfiret etmez ve Allah fâsıklar güruhunu doğru yola 
çıkarmaz. (Elmalı) 



 
 
Sevaun 'aleyhim estağferte lehüm em lem testağfir lehüm Ġster 

onlar için Allah‟tan af dile, ister dileme. len yağfirAllâhu lehüm Allah 
ebediyen asla onları affetmeyecektir. Ey Muhammed, ey peygamber 
istersen onlar için af dile, istersen dileme. Ġster onlar için istiğfar et, ister 
etme. Allah asla onları affetmeyecektir. innAllâhe lâ yehdilkavmel 
fasikıyn Allah yoldan çıkmıĢ bir kavme rehberlik etmez.  

 
Evet, Ġlginç değil mi. Peygamberin teksiye görevi var değerli 

dostlar. Yani arındırma görevi. Bu Kur‟an ın da tasdik ettiği bir görev. 
te'alev yestağfir leküm Rasûlullah (6). Kemâ erselnâ fiyküm 
Rasûlen. (Bakara/151)  Bakınız, iĢte. Hadi gelin Allah‟ın resulü sizin için 
af dilesin. Evet, Bu ayeti, görüyoruz Bakara suresinde. 

 
Yine; Kemâ erselnâ fiyküm Rasûlen minküm yetlû aleyküm 

âyâtinâ ve yüzekkiyküm ve yüallimükümül Kitâbe. (Bakara/151) ilâ 
ahır ayeh. Bu ayeti de görüyoruz. Orada tıpkı sizin aranızdan bir elçi 
gönderdiğimiz gibi, bu elçi size Allah‟ın ayetlerini okusun diye gönderdik. 
Dahasıve yüzekkiyküm sizi arındırsın, teksiye etsin ve size kitabı ve 
yüallimükümül Kitâbe kitabı öğretsin diye gönderdik.  

 
Demek ki peygamberin görevlerinden biri de teksiye. Öğüt vermek 

bir baĢka görevi peygamberin Abese de olduğu gibi.  
 
1. görevi öğüt vermek. 
 
'Abese ve tevella, (Abese/1) 
En câehül'a'mâ, (2) 
Ve ma yüdriyke le'allehu yezzekkâ.(3) ĠĢte teksiye, öğüt vermek. 
 
2 – Dua etmek. Allah Resulünden dua isterlerdi ve o da ederdi. 
 
3 – Ki tevbe/103. ayetinde; … ve salli aleyhim.(Tevbe/103) onlar 

için dua et. Ġfadesi var. 
 
4 – Sadaka almak. Yine Tevbe/103 ayetinde biz bunu görüyoruz. 

Hüz min emvalihim sadaka..(Tevbe!03) onların mallarından sadaka al. 
 
5 -  Ġstiğfar etmek ki burada ki o.  
 
Yine A. Ġmran/159. ayetinde; FeBima rahmetin minAllâhi linte 

lehüm* ve lev künte fazzan ğaliyzal kalbi lenfaddu min havlikefa'fü 



anhüm vestağfir lehüm (A. Ġmran/159)Allah‟tan bir rahmet sayesinde 
onlara yumuĢak davrandın. Sert yapsaydın etrafından dağılır giderlerdi. 
O halde onları affet, onlar için Allah‟a istiğfar et. ĠĢte burada da onu 
görüyoruz. Rabbimi ondan bunu istiyor. Peygamberin görevlerinden biri 
de ümmeti için istiğfar etmek. Ġstiğfar aslında beni arındır diye gelen 
insanlar için edilir. Ki biz bunu görüyoruz. 

 
Amr. Bin Semure. Ġlk büyük hırsızlık olayının kahramanı 

demeyelim, hırsızlığı yapan kiĢi. Hırsızlığın cezası tek kolu. Tek kolunu 
kaybettiğinde. Beni arındır Ya Resulallah diye geliyor. Büyük bir hırsızlığı 
yapmıĢ ve tek kolunu kaybettiğinde koluna bakıp. Beni senden 
temizleyen Allah‟a sonsuzca hamd olsun diyen adam bu.  

 
Bu nasıl bir vicdan, Din nasıl bir vicdan inĢa ediyor muhatabında ki 

böyle diyebiliyor. ĠĢte Ġslam‟ın inĢa ettiği toplumun içinden çıkan suçlunun 
dahi durumu bu. Bunun altını çizmek gerek. Ġbn. Mace de geçiyor bu 
rivayet.  

 
Kendileri tevbe etmedikçe senin tevben onlara hiçbir yarar 

sağlamayacak diyor aslında bu ayet. Ki karĢılaĢtırmamız için 
söylüyorum; Tevbe/82. ayeti bunu söylüyor. Aslında devamını söyleyerek 
rivayeti, devamındaki ayeti okuyayım ondan sonra tahlil edeyim; 

 
innAllâhe lâ yehdilkavmel fasikıyn 
 
 
7-) Hümülleziyne yekulûne lâ tunfiku 'alâ men 'ınde Rasûlillâhi 

hattâ yenfaddu* ve Lillâhi hazâinüsSemavati vel'Ardı ve 
lakinnelmünafikıyne lâ yefkahun; 

 
Onlar: "Rasûlullâh'ın yanında olanlara bağıĢta bulunmayın, böylece 

dağılıp gitsinler" diyen kimselerdir! Semâların ve arzın hazineleri Allâh 
içindir! Fakat ikiyüzlüler anlayıp kavrayamazlar. (A. Hulusi.) 

 
07 - Onlardır ki «Resul Allahın yanındakilere nafaka vermeyin tâ ki 

dağılsınlar» diyorlar. Halbuki Göklerin ve Yerin hazineleri Allah‟ındır ve 
lâkin Münafıklar anlamazlar. (Elmalı) 

 
 
innAllâhe lâ yehdilkavmel fasikıyn. (6) Hümülleziyne yekulûne 

lâ tunfiku 'alâ men 'ınde Rasûlillâhi hattâ yenfaddu Onlar kimler? 
ResulAllah‟ın etrafında ki fakirlere, infak etmeyin, yardım etmeyin de 
onlar etrafından dağılsın gitsin diyen kimseler bunlar. ġu hesaba bakın. 



Onlar etrafından dağılsın gitsin diyenler. Burada değerli dostlar Tevbe/80 
ayetiyle birlikte alırsak. Onlar için istiğfar etsen de etmesen de 
bağıĢlanmayacaklar diyordu ya ayeti kerime.  

 
Peygamberimiz Buhari ve Müslüm‟e her nasılsa girmiĢ bir 

rivayetten; Ben yine de onlar için istiğfar edeceğim, rabbim beni 
muhayyer bıraktı, ister istiğfar et, ister istiğfar etme dedi. Sevaun 
'aleyhim estağferte lehüm em lem testağfir lehüm (6) den böyle bir 
sonuç çıkarmıĢ güya ResulAllah. Ġster istiğfar et, ister istiğfar etme dedi, 
ben de istiğfar etmeyi tercih edeceğim. ĠĢte o gösterdiğim, atıf yaptığım 
ayette 70 kere istiğfar etsen de affedilmeyecek buyruluyor. Ben de 70 
den fazla istiğfar edeceğim demiĢ ResulAllah. Dedim ya her nasılsa 
Buhari ve Müslim‟e girmiĢ bir hadis de böyle.  

 
Gazali El Mustasfa isimli eserinde der ki; ResulAllah sözün 

manalarını en iyi bilendi. Bu söz aslında kinaye, yani 70 kere edersen 
olmaz da, 71 edersen Allah affeder manasına gelmiyor ki. Özellikle 6. 
ayet Sevaun 'aleyhim estağferte lehüm em lem testağfir lehüm Allah 
Resulüne muhayyerlik sunmuyor ki. Yani ister et ister etme demiyor ki, 
etme diyor. Aslında peygamber sözün manalarını en iyi bilen deniyor, 
bunun aslı yoktur diyor Gazali El Mustasfa da. Gerçekten isabetli bir 
yaklaĢım ki zaten metinde bize bunu veriyor. 

 
ve Lillâhi hazâinüsSemavati vel'Ard göklerin ve yerin hazineleri 

Allah‟a aittir. ve lakinnelmünafikıyne lâ yefkahun Fakat münafıklar 
bunu bile anlamıyorlar. 

 
 
8-) Yekulûne lein reca'na ilelMediyneti leyuhricennel e'azzu 

minhel ezelle, ve Lillâhil 'ızzetu ve liRasûliHĠ ve lilmu'miniyne ve 
lakinnelmunafikıyne lâ ya'lemun; 

 
(O ikiyüzlü) dedi ki: "Andolsun ki eğer Medine'ye geri dönersek, en 

Aziyz olan, en zelil olanı oradan mutlaka çıkaracaktır!" Oysa izzet 
Allâh'ındır, Rasûlünündür ve iman edenlerindir. Ne var ki ikiyüzlüler 
bilemezler! (A. Hulusi.) 

 
08 – Diyorlar ki: eğer Medîne ye dönersek herhalde eazz olan 

oradan ezell olanı çıkaracaktır, halbuki izzet, Allahın ve Resulünün ve 
müminlerindir ve lâkin Münafıklar bilmezler. (Elmalı) 

 
 



Yekulûne lein reca'na ilelMediyneti leyuhricennel e'azzu 
minhel ezel diyorlar ki eğer Ģehre dönersek Ģerefliler Ģerefsizleri mutlaka 
oradan çıkaracaktır. ĠĢte giriĢte zikrettiğim ayeti kerime bu. Bu münafık 
elebaĢının lafı. Hikayesini de giriĢte anlatmıĢtım. ve Lillâhil 'ızzetu ve 
liRasûliHĠ ve lilmu'miniyn Ģeref Allah‟a mahsustur, Ģeref Allah‟tan 
kaynar ve Allah‟tan dolayı Resulüne aittir ve mü‟minlere aittir. Yani siz 
hangi Ģereften, hangi onurdan, hangi izzetten bahsediyorsunuz. Hem 
münafık olur mu? Ģerefi olsa münafık olur mu? Ġki yüzlü davranır mı, içi 
dıĢı ayrı olur mu, maskeli gezer mi demek istiyor aslında ayeti kerime. ve 
lakinnelmunafikıyne lâ ya'lemun fakat münafıklar bunu dahi 
bilmiyorlar.  

 
 
9-) Ya eyyühelleziyne amenû lâ tülhiküm emvaluküm ve lâ 

evladuküm 'an zikrillâh* ve men yef'al zâlike feülaike hümülhasirun; 
 
Ey iman edenler... Mallarınız da evladınız da sizi Allâh'ın zikrinden 

(Hakikatinizi hatırlamaktan) meĢgul edip (gereğini yaĢamaktan) 
alıkoymasın! Kimler bunu yaparsa, iĢte onlar hüsrana uğrayanların ta 
kendileridir! (A. Hulusi.) 

 
09 - Ey o bütün iman edenler! Sizleri ne mallarınız, ne evlatlarınız 

Allahın zikrinden alıkoymasın ve her kim öyle yaparsa iĢte onlar hüsrana 
düĢenlerdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler lâ tülhiküm 

emvaluküm ve lâ evladuküm 'an zikrillâh ne mallarınız, ne de 
evlatlarınız, çocuklarınız Allah‟ı sizin gündeminizden düĢürmesin. Allah‟ı 
gündeminizden uzak tutmasın, Allah hep gündeminizde olsun. Allah‟ı hiç 
gündeminizden ayırmayın. Fezkürûniy ezkürküm.. (Bakara/152) eğer 
siz Allah‟ın gündeminde olmak istiyorsanız, Allah‟ı siz gündeminizin 
baĢına alın.  

 
Dilin zikri ahlaken kalbin eseri olmak zorundadır. Çünkü kalpte eğer 

anmıyorsanız, dilde anmak otomatik olur ki zikr değildir o. Zikir insanın 
hatırda tutmasıdır. Öncelikle bilincin iĢin içine girmesidir. Felaket sizin 
Allah‟ı unutmanız değil ki, asıl felaket Allah‟ın sizi unutması. Mal ve evlat 
kesif olan dünyaya aittir. Latif olan Allah ile, bu ismin tecellisi olan ruh 
arasına toprak gibi kesif olan mal ve evladı sokma ey insan diyor ayet. 

 



ve men yef'al zâlike feülaike hümülhasirun kim böyle yaparsa 
iĢte onlar kaybedenlerin ta kendileridir. Hüsrana uğrayacak olanlar 
onlardır. 

 
 
10-) Ve enfiku min ma razaknâküm min kabli en ye'tiye 

ehadekümülmevtü feyekûle Rabbi lev lâ ahharteniy ila ecelin 
kariybin, feassaddeka ve ekün minessalihıyn; 

 
Sizden birine ölüm gelip çattığında (hakikati gördüğünüzde): 

"Rabbim beni yakın bir sona kadar erteleseydin de mallarımı 
bağıĢlasaydım ve imanın gereğini uygulayanlardan olsaydım" 
demesinden önce; size verdiğimiz yaĢam gıdalarından bağıĢlayın! (A. 
Hulusi.) 

 
10 - Ve sizlere merzuk kıldığımız Ģeylerden infak yapın, her birinize 

ölüm gelmezden evvel ki sonra: «Yarabbi! Beni yakın bir ecele kadar 
tehir eylesen de sadaka versem ve salihînden olsam» der. (Elmalı) 

 
 
Ve enfiku min ma razaknâküm o halde artık size rızık olarak 

verdiklerimizden Allah yolunda karĢılıksız harcama yapın, infak edin. 
Rızık olarak verdiklerimizden, artıklardan değil, atıklardan değil, 
çıkıntılardan değil, rızık olarak verdiklerimizden. min kabli en ye'tiye 
ehadekümülmevtü feyekûle Rabbi lev lâ ahharteniy ila ecelin 
kariybin, , feassaddeka ve ekün minessalihıyn çok uzun oldu ama 
kesemedim, toparlamaya çalıĢayım tercümesini; 

 
Ne zamandan önce? Size ölüm gelip de, gelip kavuĢup da; Ya 

rabbi keĢke beni biraz daha erteleseydin, ölümü biraz daha erteleseydin, 
bana biraz daha mühlet verseydin de ben de hayır hasenat yapan 
iyilerden olsaydım demezden önce Allah size rızık olarak verdikleri 
Ģeylerden infak edin. Ayetin tamamını umarım toparlayabildim, tercüme 
etmek zorunda kaldım ki bölemedim. Evet, yani ölüm gelmeden önce 
keĢke ben de hayır hasenat yapıp iyilerden olsaydım diyen kimselerden 
olmayın ve ölüm gelmeden önce yapacağınızı yapın. Ölüm geldikten 
sonra artık böyle demenin hiçbir yararı olmaz. 

 
Nifak konusuyla baĢlayan sure, infak konusuyla bitiyor 

görüyorsunuz. Bu da nifakın panzehiri infaktır demeye geliyor diye 
uyarmıĢtım daha önce. 

 
 



11-) Ve len yuahhırAllâhu nefsen izâ cae eceluha* vAllâhu 
Habiyrun Bima ta'melun; 

 
Eceli geldiğinde, Allâh hiçbir nefsi ertelemez! Allâh yaptıklarınızı 

(yaratanı olarak) Habiyr'dir! (A. Hulusi.) 
 
11 - Halbuki Allah bir nefsi eceli geldiği zaman aslâ tehir buyurmaz 

ve her ne yaparsanız Allah habirdir. (Elmalı) 
 
 
Ve len yuahhırAllâhu nefsen izâ cae eceluha ne ki vakti geldiği 

zaman Allah hiçbir canı asla ertelemez. Yani bırakın o iĢi. Eğer Allah‟ın 
koyduğu yasaya göre sizin hayatla irtibatınız kesilmiĢse artık ya rabbi 
bana mühlet ver demenizin hiçbir anlamı yok. Orada piĢman olmanın da 
anlamı yok. Çünkü zaten götüremeyeceksiniz malı. Maden 
götüremeyeceksiniz niye götüreceğinizi bu dünyada vermiyorsunuz. 
Verdiğinizi götüreceksiniz. Götüreceğiniz verdiklerinizdir. 

 
vAllâhu Habiyrun Bima ta'melun zira Allah yaptığınız her bir Ģeyi 

bilir, her bir Ģeyden haberdardır. 
 
 
SadakAllahulaziym.“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil 

alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. TEĞÂBÜN SURESĠ (001-010) (176-1) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları Münafikun suresi bittikten sonra yeni 

suremiz Teğabün suresi. Elimizdeki mushafta 64. sure. Adı hem kayıp, 
hem kazanç manasına geliyor, çifte bir anlamı var. 9. ayetinden almıĢ 
adını ve ilk defa Kur‟an da tek olarak da burada kullanılıyor. ĠniĢ 
zamanını tespit çok zor, ihtilaflı. 14 ve 15. ler de mü‟minlerin sıkıntısı dile 
getiriliyor ki bu hicrete yakın indiğine iĢaret. Hicrete yakından kastım 
hicretten önce değil, hicretten hemen sonra inmiĢ olması çok kuvvetle 
muhtemel ki aynı tema Enfal/24 ve 28. ayetlerinde de iĢleniyor. Bu 
durumda sureyi Medeni olarak görmemiz lazım ve hicretin hemen 
arkasından indiğine hükmetmemiz lazım. 

 
Surenin konusu çiçeği burnunda Ġslam cemaatinin ahlaki durumunu 

inĢa etmek. Bunu nasıl yapıyor? Önce Allah tasavvuru inĢa ediyor, 1 ve 
4. ayetler arasında. Sonra inkarcılardan söz ediyor 5 ve 7. ayetlerde. 
Vahye davet ediyor 8. ayette, inanmak güvenmektir diyor iĢin sırrı. Ġman 
ahlaki manada güvendir. 11. ayetin ana fikri Ģu; Ġman güvendir. Allah‟a 
iman edipte güvenmemek, iman etmemek manasına gelir. Mallarınız ve 
çocuklarınız sizin fitnenizdir diyor 15. ayet. O halde, yani imtihanınızdır, 
imtihanınızı iyi verin diyor. Sure tarzı hasen ve infak çağrısıyla son 
buluyor tıpkı bir önceki Münafikun suresi gibi. ġimdi sureye geçebiliriz. 

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
1-) Yüsebbihu Lillâhi ma fiysSemavati ve ma fiyl'Ard* 

leHUlMülkü ve leHUlHamdu ve HUve 'alâ külli Ģey'in Kadiyr; 
 
Semâlarda ve arzda her ne varsa (Allâh Esmâ'sıyla yaratılmaları 

dolayısıyla) Allâh'ı (kulluk iĢlevlerini yerine getirmek suretiyle) tespih 
etmede! Mülk O'na aittir, Hamd O'na aittir! O her Ģey üzerine Kaadir'dir! 
(A. Hulusi) 

 
01 - Tesbîh eder Allaha Göklerde ve Yerdeki, mülk onun, hamd 

onun ve o her Ģey'e kadîrdir. (Elmalı) 
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Yüsebbihu Lillâhi ma fiysSemavati ve ma fiyl'Ard göklerde ve 
yerde var olan her bir Ģey Allah adına hareket eder. GiriĢ benzerliği 
Cuma suresi, saf suresi hac suresi dikkatinizi çekmiĢtir. Benzer giriĢler. 
Yusebbihu muzari fiil. Hem istimrar, hem teceddüt ifade eder. Yani hem 
sürekliliği, hem de yenilenmeyi ifade eder. Ey insan Kainat ilahisine sen 
de katıl. Ben böyle anlıyorum. Yani kainat bir ilahi söylüyor, sen niye 
çatlak ses çıkarıyorsun. Katıl bu koroya. Lebbeyk ya rabbi..! Katılalım 
inĢaAllah. 

 
leHUlMülkü ve leHUlHamdu ve HUve 'alâ külli Ģey'in Kadiyr 

Neden? Zira varlık O‟nun, mülk O‟nun, sahip olduğumuzu zannettiğimiz 
her Ģey O‟nun. ġu kâinatta ne varsa O‟nun ve hamd O‟na mahsus. Tüm 
övgüler O‟na mahsus. Çünkü O her bir Ģeye kadirdir, her Ģeye gücü 
yetendir. O‟nun kudretine, O‟nun adına hareket eden Ģu alem Ģahittir, ya 
sen Ģahit olmazsan bu olur mu ey insanoğlu. Üstelik Allah akıl fikir 
vermiĢ olsunda sen Ģahit olma. 

 
 
2-) "HU"velleziy halekaküm feminküm kâfirun ve minküm 

mu'min* vAllâhu Bima ta'melune Basıyr; 
 
"HÛ" ki, sizi yaratmıĢ olandır! Buna göre kiminiz hakikat bilgisini 

inkâr edendir ve kiminiz de iman edendir! Allâh yaptıklarınızda Basıyr'dir. 
(A. Hulusi) 

 
02 - Odur sizi yaratan, öyle iken içinizden kimi kâfir, kimi mü'min, 

bununla beraber Allah her ne yaparsanız görür. (Elmalı) 
 
 
"HU"velleziy halekaküm ki O sizi yarattı veya sizi yaratan O‟dur. 

feminküm kâfirun ve minküm mu'minun kiminiz kâfir, ama içinizden 
hakikati inkâr edenler de, hakikate iman edenler de olacak. Kiminiz kâfir, 
kiminiz mü‟min olacak. vAllâhu Bima ta'melune Basıyr Allah yaptığınız 
her bir Ģeyi çok iyi görmektedir. En ince ayrıntısına kadar görmektedir. 

 
Aslında Basıyr ismi semi‟u olmadan gelirse ilahi bilginin sınırsız 

kapsayıcılığına delalet eder. 
 
[Ek bilgi; Bunu Ģöyle kısaca maddeleĢtirelim inĢallah: 

 a) "Sizi O yarattı. Sonra bazılarınız O'nun yaratıcı olduğunu kabul 
ederken, bazılarınız inkar etti." Bu anlam, birinci ve ikinci cümlenin 
birlikte okunmasından çıkmaktadır. 



 b) "Sizi O yarattı ve mümin veya kafir olmakta sizleri serbest 
bıraktı. O bu konuda sizleri zorlamadı. Ġman veya inkârınızdan sorumlu 
olan sizlersiniz." Bu anlamı sonra gelen, "Allah yaptıklarınızı 
görmektedir." Ģeklindeki cümle de teyit etmektedir.Yani, size bu 
serbestiyi vermekle, sizin bu serbestiyi nasıl kullanacağınızı 
denemektedir. 
 c) "O, iman edersiniz diye, sizi selim fıtrat üzere yarattı. Ancak bu 
fıtrat üzere yaratıldıktan sonra, kimileriniz fıtratının aksine inkar etmiĢ, 
kimileriniz ise fıtratı doğrultusunda iman etmek suretiyle, yaratıcısına tabi 
olmuĢtur." Bu âyet Rum sûresi'nin 30. âyeti ile birlikte mütalaa 
edildiğinde, yukarıdaki anlam daha sarih anlaĢılır. "O halde yüzünü hanif 
olarak dine, Allah'ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtrata döndür." 
"Allah'ın yaratılıĢında bir değiĢim yoktur. ĠĢte dosdoğru din. Ama 
insanların çoğu bilmiyorlar."  
 d) Allah'ın sizi nasıl yarattığını düĢünecek olursanız O'nun si-ze 
verdiği nimetlerden, yine O'nun verdiği vücut sayesinde istifade 
edebildiğinizi görürsünüz. ġayet O sizi bu Ģekilde yaratmıĢ olmasaydı, 
sizler yaratıcınıza karĢı gelme imkanı bile bulamazdınız. Fakat 
bazılarınız hiç düĢünmeden, yahut yanlıĢ düĢünerek inkar yoluna 
geçerken, bazılarınız da iman ederek, fıtrat üzere olan doğru yola tabi 
olurlar. (Ali Küçük – Besâiru-l Kur‟an)] 
 
 

3-) HalekasSemavati vel'Arda BilHakkı ve savvereküm 
feahsene süvereküm* ve ileyHĠlmasıyr; 

 
Semâları ve arzı bil-Hak (Hak olarak - Esmâ'sının özellikleriyle) 

yarattı ve (Esmâ bileĢimleri Ģeklinde) sûretlere bürüdü de sûretlerinizi en 
güzel yaptı! O'nadır dönüĢ! (A. Hulusi) 

 
03 - O ki Gökleri ve Yeri hakk ile yarattı ve size suret verdi, 

suretlerinizi güzel de yaptı, nihayet gidiĢ de onadır. (Elmalı) 
 
 
HalekasSemavati vel'Arda BilHakk O gökleri ve yeri bir amaç 

uğruna yarattı. Burada ki BilHakk; anlamlılık ve amaçlılık yasasını ifade 
eder. Kâinatın en büyük ve en ilk yasası anlamlılık yasasıdır. Tersi 
batıldır. Hani ve yetefekkerune fiy halkıs Semavati vel Ard* Rabbenâ 
mâ halakte hazâ batılâ* (A. Ġmran/191) Göklerin ve yerin yaratılıĢı 
üzerinde düĢünürler ve derler ki; Ey bizim rabbimiz sen bunları amaçsız 
ve anlamsız yaratmadın derler diyor ya Kur‟an. Onun gibi batılın zıddıdır. 

 



Peki ne diyor bize? Yerler ve gökleri senin için yarattı ey insan. 
Senin için yarattığını bir amaç uğruna yaratsın da, seni amaçsız mı 
yaratsın, senin bir amacın olmasın mı. Yani ayakkabının bir amacı olsun 
da ayağın amacı olmasın mı. ġapkanın bir amacı olsun da baĢın amacı 
olmasın mı. Kafatasının bir amacı olsun da beyni taĢısın diye yaratılan 
kafa tasının bir amacı olsun da onun içinde ki mücevher olan beynin 
amacı olmasın mı? 

 
ve savvereküm feahsene süvereküm ve size O Ģekil verdi. 

Üstelik Ģeklinizi en güzel bire surette yarattı. ve ileyHĠlmasıyr ve 
sonuçta son durak O. DönüĢ O‟na, varıĢ O‟nadır. 

 
 
4-) Ya'lemu ma fiysSemavati vel'Ardı ve ya'lemu ma tusirrune 

ve ma tu'linun* vAllâhu 'Aliymun Bi Zâtissudur; 
 
Semâlarda ve arzda ne varsa bilir! Gizlediklerinizi de, açığa 

çıkardıklarınızı da bilir! Allâh içlerinizin zâtı olarak Aliym'dir! (A. Hulusi) 
 
04 - O Göklerde ve Yerde ne varsa bilir ve sizler her ne sirr tutar ve 

her ne açıklarsanız hepsini bilir ve Allah bütün sînelerin künhünü bilir. 
(Elmalı) 

 
 
Ya'lemu ma fiysSemavati vel'Ard göklerde ve yerde her ne varsa 

hepsini O bilir. ve ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linun gizlediklerinizi 
ve açıkladıklarınızı da O bilir. Yani içinizde neyi saklıyorsanız, 40. 
odanızda neyi saklıyorsanız onu da bilir. vAllâhu 'Aliymun Bi 
Zâtissudur ve dahası Allah göğüslerin özünde olanı da bilir. Bilinç 
altınızı bilir, bir eylemin altında yatan duygularınızı bilir. Siz isterseniz 
dıĢardan süsleyin, püsleyin, ama o eylemin ta arkasında yatan temel 
sebebi de bilir. Aman bunu unutmayın. Allah‟ın kamerası öyle bir kamera 
ki, 3 boyutlu değil 3.000 boyutlu. Bir eylemi yaparken aynı zamanda 
kalbinizden ne geçiyor, aklınızdan ne geçiyor, iç güdüleriniz ne durumda, 
bilinç altınız ne durumda hepsini aynı anda çeken bir kamera bu. 

 
 
5-) Elem ye'tiküm nebeülleziyne keferu min kabl* fezâku vebale 

emrihim ve lehüm 'azâbun eliym; 
 
Bundan önceki (ümmetlerden) hakikat bilgisini inkâr edenlerin 

haberi size gelmedi mi? Bu sebepten iĢlerinin vebalini tattılar (sonuçlarını 
yaĢadılar)! Onlar için feci bir azap da vardır! (A. Hulusi) 



 
05 - Bundan evvel küfr edenlerin haberi gelmedi mi size? Ki 

yaptıklarının vebalini tattılar, daha da onlara elîm bir azâb var. (Elmalı) 
 
 
Elem ye'tiküm nebeülleziyne keferu min kabl daha öne inkâr 

edenlerin haberi size gelmedi mi. fezâku vebale emrihim yaptıklarının 
kötü sonuçlarını daha burada (Bu dünyada) çekmiĢlerdi ve lehüm 
'azâbun eliym ama ahirette onları bekleyen elim bir azab daha var. 
Günaha gömülen her toplum hem dünyasını mahveder, hem ahiretini. 

 
 
6-) Zâlike Biennehu kânet te'tiyhim Rusuluhüm Bilbeyyinati 

fekalu ebeĢerun yehdûnena* fekeferu ve tevellev vestağnAllâh* 
vAllâhu Ğanıyyun Hamiyd; 

 
Buna Ģu sebep oldu: Onların Rasûlleri kendilerine apaçık deliller 

olarak gelirdi de: "Bir beĢer mi bizi hakikate erdirecek?" derlerdi! Bu 
yüzden hakikat bilgisini inkâr ettiler ve yüz çevirdiler! Allâh (da onların 
imanından) müstağni oldu! Allâh Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir. (A. Hulusi) 

 
06 - Çünkü onlara Peygamberleri beyyinelerle geliyordu da onlar 

bizi bir beĢer mi yola getirecek? Deyip küfür etmiĢler ve aksine 
gitmiĢlerdi, Allah da müstağni olduğunu gösterdi, öyle ya Allah ganîdir 
hamîdir. (Elmalı) 

 
 
Zâlike böyle oldu Biennehu kânet te'tiyhim Rusuluhüm 

Bilbeyyinati fekalu ebeĢerun yehdûnena çünkü onlar elçileri, 
kendilerine hakikatin apaçık belgeleriyle geldikleri halde ne dediler? Bize 
bir beĢer, bir insan mı yol gösterecek, rehberlik edecek, hidayete 
ulaĢtıracak dediler. Küstahça bir tavır. 

 
EbeĢerun yehdûnena Bu nedir dostlar? O kadar kirlenmiĢler ki 

insan soyundan umut kesmiĢler. Onun içinde bize bir insan mı 
peygamberlik yapacak diyorlar. Melek olmalı değil miydi diyorlar. Ġnsan 
soyundan umut kesmiĢler. Niye kesmiĢler? O kadar kirlenmiĢler. Herkesi 
kendileri gibi biliyorlardı her halde. ĠĢte bu onu çağrıĢtırıyor. Ġnsan insana 
rehber olamaz ki diyorlar. Ġnsana güvensizlik had safhaya gelmiĢ. ĠĢte 
Kur‟an bunu mahkum ediyor burada, insana güvensizliği mahkum ediyor. 
Ġnsana Allah güvendi ey insanoğlu sen niye güvenmiyorsun. Ben böyle 
anlıyorum, böyle anlamamız gerekiyor. 

 



fekeferu ve tevellev ve inkar ettiler ve yüz çevirdiler. 
vestağnAllâh ve Allah‟a muhtaç olmadıklarını düĢündüler üstelik. Vah 
vah..! Allah‟a muhtaç olmadıklarını düĢündüler. vAllâhu Ğanıyyun 
Hamiyd oysa ki Allah kendi kendine yeten tek varlıktı. Tüm övgülerin 
muhatabıydı. Tüm övgülerin kendisine mahsus olandı. 

 
Ġnsandan umut kesen Allah yokmuĢ gibi konuĢuyor bakın. Onlar da 

öyle konuĢuyor demek. Onun içinde vestağna, istiğna. Nedir bu istiğna; 
Kendi kendine yettiğini zannetmek. Burada ki “sin” ve “te”  mübalağa için 
istifal babı biliyorsunuz çoğunlukla galibiyetle talep için kullanılır ama 
bazen ender olarak mübalağa için kullanılır burada olduğu gibi. Allah 
onlara asla muhtaç değil asla manasını verir, hiç muhtaç değil manasını 
verir. 

 
Ne diyordu Kur‟an; .. innel'Ġnsane leyatğâ; En reâhüstağnâ  

(„Alak/6-7) insan kendi kendine yettiğini zannetmeye baĢladığında 
mutlaka azar. 

 
 
7-) Ze'amelleziyne keferu en len yüb'asû* kul bela ve Rabbiy 

letüb'asünne sümme letünebbeünne Bima 'amiltum* ve zâlike 
'alAllâhi yesiyr; 

 
O hakikat bilgisini inkâr edenler, asla bâ's olunmayacaklarını 

zannettiler! De ki: "Hayır (yanılıyorsunuz)! Rabbime kasem ederim ki, 
elbette bâ's olunacaksınız; sonra yaptıklarınızın anlamının bilgisi sizde 
açığa çıkacaktır! ĠĢte bu Allâh üzerine çok kolaydır!" (A. Hulusi) 

 
07 - Küfredenler asla ba's olunmayacaklarını zu'mettiler, de ki, 

hayır rabbim hakkı için muhakkak ba's olunacaksınız, sonra da 
muhakkak yaptıklarınız size anlatılacaktır ve o Allaha göre kolaydır. 
(Elmalı) 

 
 
Ze'amelleziyne keferu en len yüb'asû* kul bela ve Rabbiy 

letüb'asünne sümme letünebbeünne Bima 'amiltum kâfirler 
zannettiler ki yeniden diriltilmeyecekler, bir daha diriltilmeyecekler. 
Öldükten sonra diriliĢ yaĢamayacaklar. De ki onlara; yoo..! asla 
yanılıyorsunuz. Rabbime yemin olsun, Allah‟a, rabbime and olsun ki 
mutlaka yeniden diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınızın, yapıp ettikleriniz 
hepsi size bir bir haber verilecek. ve zâlike 'alAllâhi yesiyr  BU varya bu 
Allah‟a çok kolaydır. Siz ne zannettiniz, zor mu zannettiniz. Siz Allah‟ı 
takdir edememiĢsinizi probleminiz bu. Ahireti inkâr etmek, Allah‟ı takdir 



edememektir. Öldükten sonra dirilmeyeceğini zannetmek, Allah‟ı takdir 
edememektir. 

 
Kur‟an ahlakı, eylem ahlakıdır dostlar. Aslında bu ayetin 

bütününden bu anlaĢılıyor. Eyleminizden yola çıkarak Allah not verecek. 
 
 
8-) Feaminu Billâhi ve RasûliHĠ venNûrilleziy enzelna* vAllâhu 

Bima ta'melune Habiyr; 
 
Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh'a, Rasûlüne ve inzâl ettiğimiz 

Nûr'a (ilme) iman edin! Allâh yaptıklarınızı (B sırrınca) Habiyr'dir. (A. 
Hulusi) 

 
08 - Onun için siz Allaha ve Resulüne indirdiğimiz nûra iman ediniz 

ve Allah her ne yaparsanız haberdardır. (Elmalı) 
 
 
Feaminu Billâhi ve RasûliHĠ venNûrilleziy enzelna O halde 

Allah‟a iman edin, onun elçisine iman edin ve indirdiğimiz nûra iman 
edin, ıĢığa iman edin. 

 
Dikkat buyurun, vahiy kalbin ıĢığıdır. Vahiy nûr olarak geçiyor 

burada. IĢıksız göz kör olur değil mi. Ġsterse çok iyi görsün. Hiç ıĢık 
yoksa göz hiçbir Ģeyi görmez. Gönül de öyledir, vahiy ıĢığı olmadan 
yürek gözü görmez, kör olur. 

 
vAllâhu Bima ta'melune Habiyr Allah yaptıklarınız her bir Ģeyden 

haberdardır. 
 
 
9-) Yevme yecme'uküm liyevmilcem'ı zâlike yevmütteğabun* 

ve men yu'min Billâhi ve ya'mel salihan yukeffir 'anhu seyyiatihi ve 
yüdhılhu cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeda* 
zâlikelfevzul'azıym; 

 
Toplanma süreci için sizi bir araya getirdiği süreç!, iĢte o Teğabun 

(aldanıĢların apaçık fark edilip yaĢanacağı) sürecidir! Kim, Esmâ'sıyla 
hakikati olan Allâh'a iman eder ve imanının gereğini uygularsa; onun 
kötülüklerini ondan siler; onu altından nehirler akan cennetlere, içinde 
sonsuza dek kalmak üzere dâhil eder... ĠĢte bu aziym kurtuluĢtur! (A. 
Hulusi) 

 



09 - Sizi o dernek gününe dereceği gün ki o gün Teğabün günü 
(kâr ve zarar günü) dür, her kim Allaha iman eder de yaraĢıklı iĢ yaparsa 
Allah onun kabahatlerini örter de onu altından ırmaklar akar Cennetlere 
kor, öyle ki Ebediyen onlarda kalmak üzere, iĢte büyük kurtuluĢ odur. 
(Elmalı) 

 
 
Yevme yecme'uküm liyevmilcem' toplanma günü O sizi bir araya 

toplayacaktır. Buradaki “lâm” tevkıt lamı derler buna.Toplanma günü o 
sizi bir araya toplayacağında diye de çevirebiliriz bunu. Ekımıs Salate 
lidülukiĢ ġemsi ila ğasekılleyl (Ġsra/78) ayetinde ki “lâm” gibi aynı. O 
örnek aklıma geldi Ģu anda. 

 
zâlike yevmütteğabun O gün karĢılıklı aldanıĢ günüdür. O dehĢet 

gün var ya etteğabün sureye adını veren ayet, ibare geldi. O gün aldanıĢ 
günü. Teğabün iĢteĢli bir fiil. AldanıĢın Ģiddetle hissedileceği gündür diye 
de çevirebilirim bunu. El Ğabn; bir mala değerinden daha az paha 
biçmek manasına gelir. Ahiretteki aldanıĢın çift yönlü doğasına delalet 
eder. Ki bu fakirin görüĢüdür. Yani her aldatma özünde bir aldanmadır. 
Yani birini aldattığınızı düĢünüyorsunuz, veya birinin birini aldattığını 
düĢünüyorsunuz. Aslında kendini aldattı, kendinden baĢka kimseyi 
aldatmadı. Bu ayet bu fakire göre Ģuna delalet eder. Dünyada aldattığını 
zannedenler ahirette kendini aldattığını ayan açık fena bir biçimde 
anlayacaklar. ĠĢte yevmütteğabun bu. Yani baĢkalarını aldattığını 
zannederler, ama kendilerini aldatırlar. iĢte o gün açığa çıkacak. 

 
ve men yu'min Billâhi ve ya'mel salihan yukeffir 'anhu 

seyyiatihi ve yüdhılhu cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne 
fiyha ebeda kim Allah‟a iman ederse, salih amelle bu imanı 
taçlandırırsa, yani usulü, yani niyeti, yani amacı, gayesi meĢru olan bir 
rıza için bir değer ortaya koyarsa, Ne olacak? yukeffir 'anhu seyyiatihi 
Allah onun günahlarının üzerini örtecek, çizecek daha doğrusu. Yani 
günah iĢlemesin yok, O günahlarının üstünü çizdirmek istiyorsa böyle 
yapsın. Önce Allah‟a güvensin, sonra salih amel ortaya koysun. Allah‟ın 
razı olacağı iĢler yapsın. 

 
ve yüdhılhu cennatin tecriy min tahtihel'enhar Allah onu 

tabanından ırmakların çağladığı cennetlere koyacak, hem de halidiyne 
fiyha ebeda içinde ebediyen kalmak üzere. 

 
zâlikelfevzul'azıym kurtuluĢun tarifini mi istiyorsun ey insanoğlu, 

iĢte kurtuluĢ bu. hem de büyük kurtuluĢ bu. Senin defterinde kurtuluĢun 
tarifi nasıl? O tarife bak, bir de Allah‟ın tarifine bak. örtüĢüyorsa problem 



yok. ÇatıĢıyorsa tarifini sil, Allah‟ın kurtuluĢ tarifini yaz ve unutma kariyer 
planlaması yapacaksan Allah‟ın tarifi üzerinden yap. 

 
[Ek bilgi; Bakın bu konuda bir hadis okuyayım; 
“Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet günü, dört Ģeyden 

sual edilmedikçe, kulun ayakları [Rabbinin huzurundan] ayrılamaz: 
1  Ömrünü nerede harcadığından; 2 - Ne amelde bulunduğundan; 3 - 
Malını nerede kazandığından ve nereye harcadığından; 4 - 
Vücudunu nerede çürüttüğünden." (Kütübü sitte/5069) 

1 - Ömrümüz bize verilen en büyük emanettir. Hayatımızı Allah 
bize onun süresini belli etmeden, ne zamana kadar olduğunu demeden 
bize vermiĢ ve ey kulum, sen sana verilen bu ömürle beni razı 
edeceksin, haydi bakalım demiĢ. ĠĢte peygamberim gibi demiĢ, bizi 
peygamberinin önünde tutmuĢ. Yasalarla belirlenen gibi demiĢ, Kur‟an‟ın 
huzurunda tutmuĢ. Çevrende bulunanlarla beraber demiĢ görsel 
âyetlerinin huzurunda tutmuĢ. Evet bir ömür vermiĢ ama bunun faturası 
ve hesabı sorulacak demiĢ. ĠĢte yarın bir hesap birimi olarak bu bize 
mutlaka sorulacak. Ömrünü nerede ve ne Ģekilde harcadın? 

2 - Öğrendiklerimizden hesaba çekileceğiz. Neler öğrendik? O 
öğrendiklerimizi neden öğrendik? O öğrendiklerimizle neler yaptık, ne 
ameller iĢledik? Bunlar hesap sorusuymuĢ. Neler öğrendik? EĢya 
isimleri, plaka numaraları, Ģehir isimleri, artist isimleri, sokak isimleri, 
nehir isimleri, futbolcu isimleri, araba ve markaları, basınlar ve yayınlar, 
aktüaliteler, müzikler..! Peki nerde kullandık bunları? Ne iĢe yaradı bu 
öğrendiklerimiz? 

3 - Malınız kazanma ve harcama yerleriniz. Nereden kazandı 
bölümü var ya Ģu anda gerçekten insan zorlanıyor. Nereden kazandı 
acaba? Adam biliyor aslında oradan mal kazanılmaz. Ġslâm ona kazanç 
demez. Ama insanlar bunu hiç düĢünmüyorlar, olsun yeter ki diyorlar. 
Gelsin de nereden gelirse gelsin diyorlar. 

4 - Vücudumuz, sıhhat ve âfiyetimizden sorulacak. Sağlığınızı 
nerede harcadınız? Nerede nefes tükettiniz? Gözünüzün ferini nerede 
tükettiniz? Nerede gırtlak patlattınız? Nerede burun çektiniz? Kimlere ve 
nelere kulak verdiniz? Sırtınızı kimlere ve nerelere dayadınız? Nerede 
harcadınız sıhhat ve âfiyetinizi? Bunların hesabını vermeden oradan bir 
adım bile atamayacaksınız. (Ali Küçük – Besâiru-l Kur‟an)] 

 
 
10-) Velleziyne keferu ve kezzebu BiâyâtiNA ülaike 

ashabunnari halidiyne fiyha* ve bi'selmasıyr; 
 



Ġnkâr edip varlıklarında mevcut iĢaretlerimizi yalanlayanlara 
gelince; iĢte onlar, içinde sonsuza dek kalmak üzere ateĢ ehlidirler! Ne 
kötü dönüĢ yeridir! (A. Hulusi) 

 
10 - Küfredip âyetlerimizi tekzip eyleyenler ise, onlar ashabı 

nardırlar, orada muhalled kalacaklardır, o ise ne fena varılacak yerdir. 
(Elmalı) 

 
 
Velleziyne keferu ve kezzebu BiâyâtiNA ülaike ashabunnari 

halidiyne fiyha fakat küfre saplanan ve ayetlerimizi yalanlayan 
kimselere gelince. ĠĢte onlar ateĢ ehlidirler ve orada ebedi kalacaklar. 

 
Burada ebeda gelmemiĢ, halidiyne fiyha gelmiĢ ama bir önceki 

cennetle ilgili ayette ebeda geldiği halde burada gelmemiĢ, onlar orada 
kalıcıdırlar. ve bi'selmasıyr ve bu ne berbat bir finaldir. Böyle çevirsek 
olur sanırım. Ne berbat bir sondur. 

 
 
Sadakallahul azim.  Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil 

alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. TEĞÂBÜN SURESĠ (011-018) (177-1) 
 
 
"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. 
Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, Rabbi yessir ve lâ tüassir, 
Rabbi temmim bil hayr. Allahümme amin. 

 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize Teğabün suresinin 

kaldığımız ayetinden, yani 11. ayetinden devam edeceğiz. Ancak bu 
ayete gelmeden önce sure nelerden söz etti kısaca bir hatırlatmak 
isterim. Teğabün suresi akidemizin üç umdesinden söz etmiĢti. Tevhid, 
nübüvvet ve mead. Yani giriĢ ayetleri ile Allah‟ın birliğine ve Allah‟ın 
kainata ve hadisata müdahil oluĢuna atıf yapmıĢtı. Daha sonra 
nübüvvetle ilgili ayetler gelmiĢ ve inkarcı muhatapların insan türünden bir 
peygamber gönderilmesine yaptıkları itirazı dile getirmiĢti. Bu itirazı 
açıklama sadedinde inkarcıların insan soyundan nasıl umut kestiğine 
değinmiĢtik. Daha sonra ise Mead adını verdiğimiz, kelâmda meâd 
olarak isimlendirilen ahiret, cennet, cehennem, ödül, ceza. Ondan önce 
hesap dile getirilmiĢ ve zaten hemen 10. ayette de inkar edenleri 
bekleyen eliym azab dile getirilmiĢti. ġimdi 11. ayetle, yeni bir pasajla 
teğabün suresinin tefsirine devam ediyoruz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
11-) Ma esabe min musıybetin illâ Biiznillâh* ve men yu'min 

Billâhi yehdi kalbeh* vAllâhu Bikülli Ģey'in 'Aliym; 
 
Bi-iznillâh (Allâh'ın, hakikatin olan Esmâ'sı elvermedikçe) hiçbir 

musîbet isâbet etmez! Kim hakikatinin Allâh Esmâ'sı olduğuna iman 
ederse, ona Ģuurunda hakikati yaĢatır! Allâh Bi-küllî Ģey'in (Esmâ'sıyla 
her Ģeyde olarak) Aliym'dir. (A. Hulusi) 

 
11 - Allahın izni olmayınca hiç bir musîbet isabet etmez, her kim de 

Allaha iman ederse o onun kalbine hidayet verir, ve Allah her Ģey'i bilir. 
(Elmalı) 
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Ma esabe min musıybetin illâ Biiznillâh hiçbir musibet, hiçbir 

kimseye isabet etmez ki Allah‟ın izni olmamıĢ olsun. Yani düz cümle 
olarak ifade edecek olursak; Allah izin vermedikçe hiç kimsenin baĢına 
hiçbir musibet gelmez. 

 
El izn; ayette geçen Biiznillâh. Biiznillâh ifadesi, ibaresi Ġslam‟ın 

kültür kodlarından biridir. Tıpkı; Bismillah, MaĢâ Allah, Allahuekber, Lâ 
havle velâ kuvvete illâ billâh gibi. El izn; Özneye hareket serbestisi 
kazandıran Ģeydir. Aslında El Emr‟in zıddıdır. El Emr; emirdir, El izn, 
izindir. Yani emirde hareket serbestisi yoktur. Emreden emreder, 
emredilen de yapar. Ama El izn de; Emredilen değil izin verilen vardır, 
izin verilen isterse izni yerine getirir, isterse getirmez. ĠĢte muhayyerlik 
vardır, fark budur. Özne ister kullanır izni, isterse kullanmaz. Bu 
bağlamda alemde cereyan eden, ki bu ayetin bağlamında. Alemde bütün 
bir kâinatta cereyen eden sebep sonuç iliĢkilerine delâlet eder.  

 
Ancak Allah koyduğu yasaların mahkumu değildir. Biz mü‟minler 

sebep sonuçtan söz ettiğimizde determinizmden söz etmiĢ olmayız. Yani 
determinizme iman etmiĢ bir mantıkla hareket etmeyiz. Neden? 
Determinizm, Tüm varlığı sebep sonuca mahkum eder. Bir Müslüman ise 
determine, yani sebep sonuç iliĢkilerine Allah‟ın bir yasası olarak bakar. 
Ve Allah koyduğu yasaların mahkumu değildir. Allah koyduğu yasaların 
hakimidir. Bunu hiç aklından çıkarmaz. Hatta Ģunu da bilir bir Mü‟min 
Allah koyduğu yasaları daha üst yasalarla aĢar. Mucizeler zaten böyle 
izah edilirler. Dilerse eĢyaya, yasalarını da aĢarak doğrudan müdahale 
eder. Zaten Allah koyduğu yasalara dokunamaz gibi bakmak, yani 
mutlak determinizm veya determinizme mutlaklık yüklemek aslından 
Allah‟ı tatil etmektir. Atıl bırakmaktır (haĢa). Yani Allah yasa koyar ama 
koyduğu yasayı kaldıramaz. Allah yasa koyar ama koyduğu yasaya 
karıĢamaz. Allah yasa koyar ama koyduğu yasanın da mahkumu olur 
demektir ki, haĢa deriz biz buna. 

 
Bakara/155 - 156. ayetleri bu ayetin tefsiridir. Yani insan 

musibetlerin sebebidir. Aslında musibet kelimesi Arap dilinde hem olumlu 
hem olumsuz için kullanılır, mücerret olarak. Fakat dilde daha çok 
olumsuz Ģeyler için kullanılagelmiĢtir. Ġnsanın baĢına musibetin ancak 
Allah‟ın izniyle gelmesi, insanın izin istemesini gerektirmez mi. Ġzin 
istememiĢseniz Allah neye izin verecek? Ġzinden söz edilen bir yerde izin 
isteyen biri vardır demektir. 

 



Peki insan musibet için Allah‟tan nasıl izin ister. Musibeti hele 
olumsuz manada alırsak, insan; Ya rabbi izin verirsen benim baĢıma 
bela gelsin der mi? Der. Nasıl der?  

 
1 - Kendisine verilen irade emanetini kötüye kullanarak. Aslında 

insanın günah iĢlemesi, iradeyi kötüye kullanması, kötülük yapması, 
kötüyü tercih etmesi. Hak dururken batılı tercih etmesi iyi dururken 
kötüyü tercih etmesi, güzel dururken çirkini tercih etmesi, iradesiyle 
musibet için izin istemek anlamına gelir. Ya rabbi bana musibet için izin 
verir misin demiĢ olur. 

 
2 -  Ġkincisi iman iddiasında bulunmak izin istemek manasına 

gelebilir. Yani? Yanisi Ģu: Ġman büyük bir iddiadır, iddialar ispat ister. 
Allah böyle büyük bir iddia da bulunan mü‟mini musibetle sınar, imtihan 
eder ki iddiasında samimi mi, iddiasını ispat edecek mi. ĠĢte izin 
istemenin 2. Ģekli de bu olabilir. 

 
3. Üçüncü bir Ģekli daha var, dua etmek. Ki dua eden bir insan 

aslında sınanmaya da hazır demektir. Daha doğrusu sınanan bir ins da 
eklenebilir.an dua eder ve dua eden insan da sınanır. Sınandıktan sonra 
eğer sınavı geçerse o zaman Allah‟tan ödülü hak etmiĢ olur. Dua eden 
bir insanın duasının kabulü için sınanması, bir tür musibet için izin isteme 
anlamına gelebil ki. buna baĢkaları da eklenebilirse de doğrusu bu üç Ģık 
altında tüm izin istemeler toplanabilir. 

 
ve men yu'min Billâhi yehdi kalbeh ve kim Allah‟a iman ederse 

O, onun kalbine rehberlik eder. yehdi kalbehu. O onun kalbine rehberlik 
eder. 

 
Ġfadeye bakınız değerli Kur‟an dostları Allah‟ın mü‟minin kalbine 

rehberlik etmesi, ne muhteĢem bir ifade bu, ifadenin ulaĢtığı zirve bu. 
Allah kulun kalbine eder diyor. Bu Ģayet musibeti kolayca savuĢturmak 
olarak anlaĢılırsa ben Ģöyle de ifade edebilirim. Acıyı bal eylemek için 
Allah onun kalbine rehberlik eder. Yani insanın baĢına gelen musibet 
insana acı vermez. O zaman tatlı verir. Ġnsan derdini sevmeye baĢlar. 
Acısından haz almaya baĢlar. Hatta musibetin arkasında yatan o büyük 
hakikati gördüğü için belki de musibete göz kırpar. Bu gerçekten de 
imanın zirvesi olsa gerek. Bu anlamda acıyı bal eylemek, derdini 
sevmek, musibete göz kırpmak biraz rızaya ram olmakla alakalı değil 
mi? Rıza‟ya ram olmak, Allah‟ın mü‟minin kalbine rehberlik etmesi değil 
de nedir. Allah mü‟minin kalbine rehberlik ederse, Allah‟ın insan için 
istediğini, insan kendisi için ister. Ram olmak budur zaten.  

 



Öyle ki bunu fark edenler, bu dereceye ulaĢanlar, Allah ile 
samimiyeti bu derece ilerletenler dua ederken hapsi hali, „ansuali 
derlermiĢ. Rabbim senden dua olarak, sana dua olarak halim yeter. 
Senden isteğimi halime bak ta anla, halim ifade eder ya rabbi. Benim bir 
Ģey söylememe gerek yok. Dilim konuĢmuyor ya rabbi halim konuĢuyor. 
Dolayısıyla, mü‟minin kalbine Allah‟ın rehberlik etmesi acıyı bal 
eylemesidir. ĠĢte o zaman Seyrani‟nin dediği gibi;  

 
Ey tabip elden gelirse yaremi gel emleme.  
Yar elinden gelmedir bu yareyi melhemleme. (Seyrani) 
 
Der insan. Yine Fuzuli gibi; 
 
El çek ilacından tabib, aĢk derdiyle hoĢem, 
Kılma derman kim helâkim zehr-i dermanındadır.  
 
Der. Yani senin derman dediğin benim zehrimdir, elini ilacından çek 

der, derdini sever. Allah musibet gelen bir kalbe rehberlik ederse. O 
zaman iĢte Allah resulü gibi; Ben senden razıyım. Taif dönüĢünde Allah 
resulünün dediği gibi; eğer bana gazaplı değilsen; Ġn lem tekûn 
gadbane aleyye, felâ ubâli, ben bu çektiklerimin hiç birine aldırmıyorum 
ya rabbi. Diyecek dereceye gelir ve arkasından da velâ tekilnî ilâ nefsî 
tarfete „ayn. Beni nefsimle bir lahza baĢ baĢa bırakma Allah‟ım diye 
yalvarır. Ġnsanı nefsiyle bir lahza baĢ baĢa bırakmamak, Allah‟ın 
mü‟minin kalbine rehberlik etmesi değil de nedir. 

 
vAllâhu Bikülli Ģey'in 'Aliym zira Allah her bir Ģeyi en ince 

detayına kadar bilendir. Öğrenmek için değil sınaması, musibet vermesi. 
Ya ne için? Allah bilmez mi? elâ ya‟lemu men halâk. (Mülk/14) yaratan 
bilmez mi? yarattığını bilmez mi. Peki ya ne için sınar, musibet verir? 
Öğretmek için. Seni sana öğretmek için. KiĢiyi kendine öğretmek için. 

 
Hicretin hemen ertesinde zor Ģartlar da inen bu ayetleri anlamak 

için Mekke den Medine‟ye hicret eden mü‟minlerin nelerden vaz geçtiğini 
ve nasıl zor tercihlerde bulunduğunu gözümüzün önüne getirmemiz 
lazım. O zaman daha iyi anlarız. 

 
Kafirler mü‟minlerin çektiği sıkıntıyı; Eğer Allah onlardan yana 

olsaydı bu kadar sıkıntıya düĢmezlerdi gibi laflarla karĢılıyorlardı. 
Mantığa bakınız. Yani dünya da kim daha rahat ediyorsa Allah ondan 
yana olmuĢ oluyor müĢrik mantığına göre. Bu mantığı bugüne de 
getirerek herkes kendisini sorgulasın. Kim daha varlıklı, kim daha refah 
içinde, kimin diĢi kanamıyor, kimin baĢı ağrımıyor, kimin baĢına hiç 



musibet gelmiyorsa Allah‟a en çok o yakın mı diyeceğiz. O zaman 
peygamberlerin, insanlığın en çok acı çeken kutupları olduğunu, bu 
gerçeği nasıl izah edeceğiz. “Ġnniy Nebiyyül ahzan” (hadis) ben 
hüzünlerin peygamberiyim diyen peygamberi nasıl anlayacağız. 
“EĢeddül belâ, alel enbiya, sümmel ulema sümmel emselü fel emsel” 
(Hadis) belanın en Ģiddetlisi peygamberlere ve sonra diğerlerine Allah‟a 
yakınlığına göre gelir gerçeğini nasıl anlayacağız. Demek ki müĢriklerin 
dediği gibi değilmiĢ. 

 
 
12-) Ve etıy'ullahe ve etıy'urRasûl* fein tevelleytüm feinnema 

'alâ RasûliNElbelağulmubiyn; 
 
Allâh'a itaat edin, Rasûl'e itaat edin! Eğer yüz çevirirseniz, 

Rasûlümüzün üstüne düĢen yalnızca apaçık bir tebliğdir. (A. Hulusi) 
 
12 - Ġman edin de Allaha itaat eyleyin ve Resulüne itaat eyleyin 

eğer aksine giderseniz Resulünüze ait olan sade açık bir tebliğden 
ibarettir. (Elmalı) 

 
 
Ve etıy'ullahe ve etıy'urRasûl ve Allah‟a itaat edin, elçiye itaat 

edin. fein tevelleytüm feinnema 'alâ RasûliNElbelağulmubiyn yok 
eğer yüz çevirirseniz, eğer sırt dönerseniz eğer hakikatten yüz 
çevirirseniz Ģunu çok iyi bilin ki elçimizin üzerine düĢen Ģey sadece ve 
sadece apaçık tebliğdir. Hakikati açık ve net bir biçimde tebliğ etmekten 
baĢka ona bir Ģey düĢmez. Yani O jandarma değil, sizi üzerinize güç 
kullanıp ta istediği yola soksun. Zaten hidayette kiĢinin tercihine verilmiĢ 
bir ödül değil mi? Rabbiniz kalbinize rehberlik etsin istiyorsanız öncelikle 
siz kalbinizi doğru koordinatlara yönlendireceksiniz. Ne diyordu Kur‟an; 
felemma zağu ezağAllâhu kulubehüm. (Saff/5) ne zaman onlar 
kaydılar Allah‟ta kalplerini kaydırdı. Yani siz kaymazsanız Allah 
kaydırmaz. Onun için siz de doğru yola yönelmezseniz, Allah size 
rehberlik etmez, kalbinize rehberlik etmez. 

 
Tevhid ve nübüvvet. burada bu dinin iki ana umdesi dile getiriliyor. 

Ġman özgür tercihin eseridir deniliyor zımnen. Ben bu ayet ve buna 
mücavir ayetlerden Hz. Yunus peygamberin kaçıĢ örneğini de 
hatırlıyorum. Sanki ona bir atıf, gizli bir ima var gibi geliyor. Yani 
peygamberin görevi tebliğdir. Eğer muhataplar iman etmiyorsa bundan 
peygamber sorumlu değildir. Onun içinde Yunus peygamberin iman 
etmiyorlar diye kavmini terk edipte gitmesi gerekmiyordu. Yani adeta 
bunun üzerinden Allah Resulüne ders veriliyor. Unutmayalım Kur‟an ın 



nüzul sürecinde Allah resulüne ilk anlatılan kıssa Yunus kıssasıdır kalem 
suresidir ve bu da boĢuna değildir. Allah resulüne sakın Yunus‟un 
yaptığını yapmak aklından geçmesin, aklının köĢesine bile getirme 
uyarısı olduğunu anlıyoruz oradan. 

 
 
13-) Allâhu lâ ilâhe illâ HU* ve 'alAllâhi felyetevekkelil 

mu'minun; 
 
Allâh, tanrı yok; sadece "HÛ"! Ġman edenler Allâh'a tevekkül 

etsinler! (A. Hulusi) 
 
13 – Allah dan baĢka Tanrı yoktur, onun için mü'minler hep Allaha 

dayansınlar. (Elmalı) 
 
 
Allâhu lâ ilâhe illâ HU Allah kendisinden baĢka ilah olmayandır. 

Kendisinden baĢka tapınılmaya layık mabut ve varlık olmayandır. ve 
'alAllâhi felyetevekkelil mu'minun eğer böyle ise tevhit ve nübüvvetle 
ilgili bu ayetler demiĢtik, eğer böyle ise Allah kendisinden baĢka 
tapılmaya layık varlık olmayan ise, O zat ise bu durumda mü‟minler, yani 
O‟na güvendiklerini söyleyip bu güvenlerini iman ile ispat edenler sadece 
O‟na dayanmıĢfelyetevekkelil mu'minun mü‟minler sadece O‟na 
dayansınlar. 

 
El Mü‟minun iman iddiasını Allah‟ın onayladıkları, Elleziyne  

amenü; henüz onaylamadıkları manasına geldiğini Taberi‟den naklen yer 
yer söylemiĢtim. 

 
 
14-) Ya eyyühelleziyne amenû inne min ezvaciküm ve 

evladiküm 'aduvven leküm fahzerûhüm* ve in ta'fu ve tasfehu ve 
tağfiru feinnAllâhe Ğafûrun Rahıym; 

 
Ey iman edenler! Muhakkak ki eĢlerinizden ve evlatlarınızdan 

(onların içinden) sizin için düĢman vardır! Bundan ötürü onlardan 
korunun! Eğer affeder, vazgeçer ve bağıĢlarsanız, muhakkak ki Allâh 
Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A. Hulusi) 

 
14 - Ey o bütün iman edenler! Haberiniz olsun ki çiftleriniz ve 

evlâtlarınızdan size düĢman vardır, onun için onların mahzurlarından 
sakının, bununla beraber affeder, kusurlarına bakmaz, örterseniz Ģüphe 
yok ki Allah gafurdur rahîmdir. (Elmalı) 



 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler ailesi. Zımnen 

vurgularını da içine alarak söyleyecek olursam; Ey iman iddiasında 
bulunanlar, iddianızı ispat etmek mi istiyorsunuz? Allah size emrediyor, 
konuĢuyor; inne min ezvaciküm ve evladiküm 'aduvven leküm Ģunu 
çok iyi bilin ki eĢleriniz, çocuklarınızdan size düĢman olanlar var. yani 
burada ki min ezvaciküm teb‟ıyd için eĢlerinizden ve çocuklarınızdan 
size düĢman olanlar var. Size diyor, sizin imanınıza demiyor. Bu çok 
ilginç, bu farklı bir Ģey. Daha ince bir ayrıntı bu. 

 
fahzerûhüm* ve in ta'fu ve tasfehu ve tağfiru her ne kadar 

affedici, hoĢ görülü bağıĢlayıcı olsanız da yine de onlara karĢı 
fahzerûhüm, dikkatli olun, onlara karĢı tetikte olun. 

 
Burada üç kavram geçiyor değerli dostlar. Af, safh, ve ğafr 

köklerinden türetilmiĢ 3 kavram. Ġn ta‟fu, ve tasfehu ve tağfiru bu üç 
kavramın üçü de farklı vurgulara sahip.  

 
Af; azarlasa da cezasından vaz geçmek demektir suçun. Yani 

azarından vaz geçmiyor ama suçun cezasından vazgeçiyor. 
Vazgeçmeye af diyoruz biz Arap dilinde.  

 
Peki Safh; Azardan ve cezadan ikisinden birlikte vaz geçmek. Yani 

ne azarlıyor; sen bunu yaptın sakın bir daha yapma da demiyor. 
Azarından da vazgeçiyor cezasından da. 

 
Ya peki mağfiretin türetildiği ğafr ne demek? O daha müthiĢ. Hep 

Allah‟ın ğufranından söz ediyoruz ya, Allah‟ın mağfiretinden söz ediyoruz 
ya. ĠĢte bu daha farklı bir manaya, daha ileri bir manaya geliyor o da Ģu. 
Affetmek, affettiğini bile hissettirmemek suçluyu. Öyle affetmek ki sen 
suç iĢledin, ben affettim demeyi Ģöyle bırakın affedildiğini bile kendisine 
söylememek, yani üstünü örtmek, hiç iĢlememiĢ gibi Ettâibü 
minezzembike mella zembeleh günahına tevbe eden o günahı 
iĢlememiĢ gibi. (Hadis) ĠĢte bu mağfiretin sonucudur. Onun için 
mağfiretin türetildiği ğafr budur. Allah‟ın affı bu üçüncüsüne girer, 
mağfirete girer. 

 
feinnAllâhe Ğafûrun Rahıym hiç Ģüpheniz olması ki, Allah 

mağfiret edendir, sonsuzca bağıĢlayandır ve rahmeti sınırsız olandır. Bu 
ayetin böyle, bu iki isimle bitmesi beklenirdi, değil mi? Ama zımnen sanki 
Ģöyle bir Ģey de var gibi; Ġmanınızdan dolayı, imanınıza değil de size 
düĢmanlık edenler için. Bakınız leküm var burada, yani imanınıza değil, 



size düĢmanlık edenler var, ama imanınızdan dolayı. Siz onları 
bağıĢlayın diyor. fakat imanınıza düĢmanlık ediyorlarsa bunu bağıĢlamak 
size düĢmez. Ġmanınızın sahibine artık onlar düĢman oluyorlar. O artık 
Allah‟a kalmıĢtır. Ama imanınızdan dolayı size düĢman oluyorlarsa, size 
düĢmanlık tarafını bağıĢlayın, çünkü o sizinle alakalı bir Ģey. Bu ince bir 
ayrım. 

 
[Ek bilgi; NASIL DÜġMAN OLURLAR 
Evlenmenin sonucunda oğullar, kızlar veren de Allah‟tır. Allah 

vermedikçe bir insanın asla bunlara ulaĢması mümkün de değildir. 
Toptan yaratırdı Rabbimiz bizi ve biz, kim kimin karısı, kızı? Kim kimin 
oğlu, babası, bilemezdik. Ama Rabbimiz öyle yapmamıĢ. Bizi baba, ana, 
karı, koca, evlât Ģeklinde yaratmıĢ. Yani bu yasayı kendisi böylece 
belirleyen Rabbimiz Ģimdi bize diyor ki, “eĢleriniz, çocuklarınız size 
düĢmandır.” Peki nasıl anlayacağız bunu? 

Eğer bunlar Rabbimize kulluk adına geldiğimiz, getirildiğimiz bu 
dünyada, bu imtihan salonunda eĢlerimiz ve çocuklarımız Allah‟a kulluk 
yolumuzda önümüze engeller, bizim esas gâyemiz olan kulluğumuza 
ayak bağı, cennetimize mâni olmaya baĢlamıĢlarsa, iĢte o noktadan 
itibaren bilelim ki onlar bizim düĢmanımızdır. Eğer hanımlarımız ve 
çocuklarımız, kocalarımız ve çocuklarımız bizi Allah‟a isyana, bizi 
kulluktan uzaklaĢmaya ve cehenneme doğru götürmeye baĢlamıĢlarsa, 
kesinlikle bilelim ki iĢte o zaman onlar bizim düĢmanlarımız-dır. Eğer biz 
kendi kendimizi hayırdan Ģerre, kulluktan isyana, cennetten cehenneme 
doğru götürmeye baĢlamıĢsak, kesinlikle bilelim ki biz kendi kendimizin 
düĢmanı olmaya baĢlamıĢız demektir.  
 ĠĢte görüyoruz. Allah‟a kulluk yolunda yürüyen mü‟min bir kocaya 
aksi istikâmette yürüyen karısı ve çocukları veya Allah‟a itaate yönelmiĢ 
mü‟mine bir kadına, aksi istikâmette yürüyen kocası ve çocukları büyük 
engeller ve problemler çıkarabilmektedir. Genellikle Allah‟a kulluğu birinci 
plana almıĢ, dünyayı, dünya ikballerini, dünya zevk ve sefasını ikinci 
plana atmıĢ bir erkeğe karĢı hanımı ve çocukları büyük bir talihsizlik 
olarak bakarlar. 

Öyle ki, kocalarını, babalarını cehenneme gönderme pahasına da 
olsa bu dünyada kendilerine refah ve zenginlik içinde bir dünya 
sunmasını beklerler. Yine Allah‟a kulluğu birinci plana çıkarmıĢ pek çok 
mü‟mine hanımın kocaları ve çocuklarının onların hayatlarını zindan 
ettiklerini görüyoruz. Allah için bir cihada çıkacak kocaların önünde en 
büyük engel, hanım ve çocuklardır. 

ĠĢte Rabbimiz bu konuda bizleri uyardıktan sonra buyurur ki: “Eğer 
siz onları affeder, müsamaha ile muamelede bulunur, onları Allah 
çizgisine çekmeye çalıĢır, eğitme yoluna gider, hem kendi yolunuz, kendi 
kulluk programınızla onları tanıĢtırır, barıĢtırır, hem de Allah‟la aralarını 
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düzeltirseniz, onları Allah‟a iyi kullar, cennete iyi aboneler yapabilirseniz, 
bunun kavgasını verirseniz, kesinlikle bilesiniz ki Allah sizi de 
bağıĢlayacak, eĢlerinizi ve çocuklarınızı da bağıĢlayacaktır.” Beairu‟l 
Kur‟an - Ali küçük)] 

 
 
15-) Ġnnema emvalüküm ve evladüküm fitnetun, vAllâhu 

'ındeHU ecrun 'azıym; 
 
Mallarınız ve evlatlarınız sizin için yalnızca sınav objesidir! Allâh(a 

gelince), O'nun indîndedir büyük ecir. (A. Hulusi) 
 
15 - Her halde mallarınız ve evlâtlarınız bir fitnedir, Allah ise büyük 

ecir, onun yanındadır. (Elmalı) 
 
 
Ġnnema emvalüküm ve evladüküm fitneh mallarınız ve 

çocuklarınız sizin sınanma aracınızdır. Sizin için yalnızca birer imtihan 
aracından ibarettir. El fetn; Madenin ergitilme iĢlemi demektir, pota da 
ergitilme iĢlemi. Maide/41. ayetinde de geçer. Allah sizi saflaĢtırıyor. 
Nasıl? Fitne iĢte Allah‟ın insanı saflaĢtırma. Tıpkı altının hamını 
hasından, cevherini cürufundan ayırmak için nasıl haddehane de 
ergitiliyor, yüzlerce hatta binlerce derecelik ateĢten geçiriliyorsa insanın 
baĢına gelen musibetler de aslında insanı altın gibi saflaĢtırmak içindir. 
Allah insanı saflaĢtırmak istiyor. Onun içinde ergitiyor. Fitne budur. 
Ġnsanın malının ve evladının fitne olması, insan için bir imtihan aracı 
olmasındandır. Bir potadır adeta. Siz hammadde olarak bu potaya 
girersiniz, hammaddenizin cevheri mi çok, cürufu mu çok. Hamımı çok 
hasımı çok orada belli olur. Yani buradan ne anlaĢılıyor. Biz  
çocuklarımızı eğittiğimizi düĢünüyoruz ama aslında çocuklarımız bizi 
eğitiyor.  

 
Demek ki iĢin aslı böyleymiĢ. Yani çocuklarımızın potasında biz 

eğitiliyoruz. Ya cürufa ayrılıyoruz, ya cevhere ayrılıyoruz. Umarım 
cevhere ayrılanlardan oluruz. Bunun içinde imtihanı, musibeti, fitneyi 
algılamak ve ona göre davranmak gerekiyor. 

 
vAllâhu 'ındeHU ecrun 'azıym zira Allah büyük ecir, sonsuz 

karĢılık, sonsuz ödül Allah katındadır. Allah muhteĢem ödülün kendi 
katında olduğu zattır. Bir baĢka Ģekliyle tercüme edecek olursam eğer. 

 
 



16-) Fettekullâhe mesteta'tum vesme'u ve etiy'u ve enfiku 
hayren lienfüsiküm* ve men yûka Ģuhha nefsihi feülaike hümül 
müflihun; 

 
Öyleyse, olabildiğince Allâh'tan (yaptıklarınızın sonucunu 

yaĢatacağı için) korunun; algılayın ve itaat edin ve kendi hayrınıza olarak 
infak edin! Kim benliğinin cimriliğinden/ihtirasından korunursa, iĢte onlar 
kurtuluĢa erenlerin ta kendileridir! (A. Hulusi) 

 
16 - Onun için gücünüz yettiği kadar Allaha korunun, dinleyin, itaat 

edin, infak edin, kendileriniz için hayır yapın, her kim de nefsinin 
hırsından korunursa iĢte onlar felâh bulanlardır. (Elmalı) 

 
 
Fettekullâhe mesteta'tum bu halde, Ģu durumda gücünüz 

yettiğince Allah‟a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Allah‟tan 
gücünüz yettiği kadar sakının demek çok oturmadı. Allah‟a karĢı gücünüz 
yettiği kadar saygılı olun dersem daha doğru olur galiba. Ama gücünüz 
yettiği kadar diyor. Hakikaten ne kadar Ģefkatli bir ifade. Yani gücünüzün 
üstünde rabbimiz kendisine saygı bile istemiyor. Gücünüz yettiği kadar. 

 
vesme'u ve etiy'u ve enfiku hayren lienfüsiküm O‟nu dinleyin, 

O‟na itaat edin. Kendi hayrınıza olmak üzere infak edin. Hayredin, 
karĢılıksız bağıĢta bulunun. Allah için vermek, vermek değil almaktır. Kim 
gibi? Allah Hz. Ġbrahim‟den Hz. Ġsmail‟i istedi. Peki aldı mı? Netsin alıp ta, 
Allah‟ın buna ne ihtiyacı var. Peki almayacaksa neden istedi? Vermek 
için istedi. Ġshak‟ı da vermek için. Onun için istediğini almadı. Ġstediği 
imtihanı geçince Ġshak‟ı üzerine lütuf olarak verdi. Bir baĢka lütuf olarak. 

 
ve men yûka Ģuhha nefsihi feülaike hümül müflihun kim de 

nefsinin aç gözlülüğünden infak ile korunursa (Ġnfak yukarıda geçtiği için 
oraya zımni bir atıf olduğunu düĢünüyorum) Nefsinin aç gözlülüğünden 
infak ile korunursa iĢte onlar kurtuluĢa erenlerin ta kendileridir, felaha 
erenlerin ta kendileridir Dahıyl; cimri demek. Duhl; cimrilik ġuhh ne peki? 
Aslında duhl ile ġuhh arasındaki farkı bir vesileyle daha önceden 
değindiğimi hatırlıyorum. Duhl; kendi elindekini baĢkasından kıskanan, 
saklayandır. ġuhh ise baĢkasının elindekini de kıskanıp  onu da eline 
geçirmeye çalıĢmaktır.  

 
Demek ki insan bir kez kıskançlık krizine tutulursa, cimrilik krizine 

tutulursa, Allah‟ın kendisine ne kadar cömert olduğunu unutur da, kendisi 
insanlara karĢı pintilik hastalığıyla hareket ederse artık baĢladığı yerde 
kalmıyor. Yani kendi elindekini paylaĢmamakla kalmıyor. Kendi elindekini 



paylaĢmama hastalığı ilerleyince baĢkasının elindekine de sahip olmak, 
yani hiç kimsenin elinde bir Ģey olmasın, herkesin elinde ki benim olsun 
noktasına geliyor. Hastalığın en son varacağı çıldırma noktası burası 
iĢte. Onun için bu hastalığı daha baĢlangıçta tedavi etmek infak ile olur. 
Nifak‟ın tedavisi infaksa, cimriliğim tedavisi de infaktır.  

 
 
17-) Ġn tukridullahe kardan hasenen yuda'ıfhu leküm ve yağfir 

leküm* vAllâhu ġekûrun Haliym; 
 
Eğer Allâh'a (Esmâ'sıyla var olmuĢ ihtiyaç sahiplerine) güzel bir 

ödünç verirseniz, verdiğinizi size katlayarak arttırır ve sizi mağfiret eder... 
Allâh ġekûr'dur, Haliym'dir. (A. Hulusi) 

 
17 - Eğer Allaha bir karzı hasen arz ederseniz onu sizin için 

katlayıverir ve sizi de mağfiret buyurur, Allah Ģekûrdır halîmdir. (Elmalı) 
 
 
Ġn tukridullahe kardan hasenen yuda'ıfhu leküm ve yağfir 

leküm eğer Allah‟a güzel bir borç verirseniz Allah kat kat size 
döndürecek ve sizi bağıĢlayacaktır. 

 
Allah‟a borç vermek, infak, sadaka. Demek ki Allah‟a borç vermek 

olarak anılıyor. Allah‟a kredi açmak yani bir bakıma tabir caizse. KiĢi 
güvendiğine borç verir değil mi. KiĢi güvenmediğine kredi açmaz değil 
mi. Aslında Allah güvenimizi sınıyor. Allah‟a borç vermekten söz ediyor 
ayet, Allah‟ın borca ne ihtiyacı var. Yahudiler gibi mi diyeceğiz innAllâhe 
fakiyrun ve nahnü ağniya (A. Ġmran/181) Allah fakir biz zengin miyiz 
haĢa. Böylemi bakacağız. Allah borç istedi diye buradan bu sona mı 
ulaĢacağız. Allah korusun.  

 
Allah, almak için istemez demiĢtik, vermek için ister. Aslında 

burada da O. Vermek için istiyor. Zaten O vermiĢti. Aslında veren kim. 
Aslında kul hiçbir Ģeyi vermiyor, kendinin varsa ver. Ne sana ait ki 
verdiğiniz söyleyeceksiniz. Vermekten söz etmek için senin yaratmıĢ 
olman lazım. Oysa ki seni de yaratan, elindekileri de yaratan ve 
yarattığını senin eline emanet olarak veren O değil mi? O zaman ey 
insan ..ma ğarreke BiRabbikelkeriym. (Ġnfitar/6) bu kadar keriym olan, 
cömert olan rabbine karĢı ne bu gurur, ne bu müstağnilik, ne bu dik 
kafalılık. Ayet soruyor. Rabbim korusun. 

 
Allah‟a güvenen Allah için borç verir. Yani infak eder. Burada ki 

borç, borç verme değil infaktır aslında. Yaptığınız sadaka infak ve 



zekatlar Allah‟a borç vermek mecazı üzerinden kullanılıyor. Ġmanın 
ahlakına güven denir. Ahlaksız iman güvensiz imandır. Ben Allah‟a 
inanıyorum ama Allah‟a güvenmiyorum havalarında ki birinin imanı 
ahlaksız imandır. Bu ne biçim imandır dostlar. Ġbrahim gönüllü ol ey 
mü‟min, Ġsmail‟ini kurban etki Ġshak‟ı hak edesin. Ġbrahim gönüllü ol. 

 
vAllâhu ġekûrun Haliym Allah Ģekurdur, haliymdir. Nasıl tercüme 

etsem bilmiyorum ki. ġükre hemen ve kat kat karĢılık verendir. Kendisine 
Ģükredene kat kat karĢılık verendir. Dahası; Ģükürsüzlüğü ise, - Haliym‟i 
ben böyle çevireyim- Ģükürsüzlüğü ise cezalandırmakta acele 
etmeyendir. ġükürle bağlantılı olarak iki ismi bir arada bir biri ile 
bağlantısız çevirmek doğru değil. Çift isimler mutlaka birbirleriyle 
bağlantılı olarak çevrilmeli, anlaĢılmalı. Onun için Haliym‟i, Ģekûr ile 
birlikte geldiği bu bağlamda Ģükürsüzlüğü cezalandırmakta acele 
etmeyen diye anlamak daha doğrudur. 

 
 
18-) 'Alimul ğaybi veĢĢehadetil'Aziyzül Hakiym; 
 
Gayb ve Ģehâdetin Âlim'idir, Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A. Hulusi) 
 
18 - Gayba de Ģahadete de âlim, azîz, hakîmdir. (Elmalı) 
 
 
'Alimul ğaybi veĢĢehadetil'Aziyzül Hakiym O Allah‟ki idraki aĢan 

hakikatleri de bilir, idrakin kapsamına giren hakikatleri de bilir. Yani sizin 
açıkladıklarınızı da bilir, açıklamadıklarınızı da. Sizin gördüklerinizi de 
bildiği gibi görmediklerinizi ve algınızı aĢan hakikatleri de bilir. O yüceler 
yücesidir, hikmetinde sonsuz hikmet sahibidir. 

 
Sadakallahul azıym. 
 
Rabbim bizi O‟nun hikmetini kavrayan O‟nun yüceliğini ve izzetini 

layıkıyla anlayan ve O‟nun izzetine yaraĢır bir kulluk üreten, kulluk yapan 
kullarından eylesin. 

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

 
 
 

 



Ġslamoğlu Tef. Ders. TALÂK SURESĠ (011-012) (177-2) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
ġimdi yepyeni bir sureye daha giriyoruz, suremiz Talâk suresi. 

Talâk suresi mushafta 65. sırada yer alan sure. Adını -ki boĢama, 
boĢanma manasına geliyor- ilk ayetinden alıyor. Adı zaman içinde 
oturmuĢ. Kaynaklara baktığımızda bunu görüyoruz. Hz. Ġbn. Mes‟ud En 
nisa, es sûra diyor. Yani küçük nisa suresi adını koymuĢ bu sure için. 
Demek ki adı zaman içinde oturmuĢ ondan. 

 
Sure 1 – 7. ayetleri Bakara/228- ila 234. ayetlerine açılmıĢ bir kapı. 

Yani sanki onu tefsir eder cinsten. Talâkla ilgili, boĢanmayla ilgili o 
ayetlerini tefsir eder cinsten Ġbn. Mes‟ud kısa Nisa demiĢti biraz önce 
zikrettim, bunu da beraber düĢündüğümüzde Nisa suresinin 4. yılda nazil 
olduğunu da buna ilave ettiğimizde Ahzab/49 ayetiyle bağlantılı olduğunu 
da buna ilave ettiğimizde surenin iniĢ zamanı olarak yaklaĢık bir tarih 
buluyoruz. Nedir o? Ahzab‟ın ardından hicri 5. ya da 6. yılda inmiĢ olabilir 
diyoruz. 

 
Surenin ana teması mazlumu kollamak. Kim bu mazlum? Kadın, 

kadınlar. Yani boĢama sisteminden dolayı, boĢanma ve boĢama 
sisteminin her hangi ahlaki bir kayıt ve kuyudat altına alınmaması ve 
erkeğin keyfine bırakılmasından dolayı mağdur olan kadınların 
mağduriyetini engelleme amaçlıdır bu sure. 

 
Zulüm aracı kılınmıĢtı boĢama ve iddetin keyfiliği bu ayetin, bu 

ayetlerin bu surenin indiği dönemde yaygın bir davranıĢ haline gelmiĢti. 
Hatta iddet, bekleme Ģekli o kadar keyfi hale gelmiĢti ki yıllar yılı iddet 
bekletilen, boĢandığı halde bir baĢkasıyla evlenilmesine izin verilmeyen 
boĢanmıĢ dul hanımlar vardı. Böyle eziyete dönüĢmüĢtü.  

 
Ġkinci amacı surenin neslin emniyeti. Ki bu daha üst bir 

amaç.Üçüncü bir amacı daha var dersek eğer o da ailenin korunması ve 
inĢası. 

 
Konusu boĢama hukuku. Sure tamamen boĢanma hukukundan 

bahsediyor, tabii her pasajında değil, son pasajı hariç. Nikahın fıtri ve 
ruhi alt yapısı. Aslında nikahın ruhi ve fıtri alt yapısı var mı diye sorsanız, 
vardır. Peki nedir o? Onu biz Rum/21. ayetinde buluyoruz. Sükunet iki 
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asal elementi ise meveddet ve rahmet. Temeli sükunet bunun iki asal 
elementi, tıpkı suyun iki asal elementi olan hidrojen ve oksijen gibi 
meveddet ve rahmet. Rum/21. e baktığımızda aslında nikahın ruhi, 
psikolojik temelini burada görüyoruz. Bu kavramlar bu temeli izah ediyor. 

 
Nikah sözleĢmesi ailenin çimentosudur. Akitsiz iliĢki zinadır, 

haramdır dolayısıyla. Fakat bir tarafta bu gerçeği Kur‟an mü‟minlere bir 
ahlak halinde sunarken, öbür tarafta nikah sözleĢmesini Katolik nikahına 
dönüĢtürüp de eziyet haline getirmiyor, iĢkence haline getirmiyor. 
Malumunuz Katolik nikahın da boĢanma yoktur. sonuna kadar, sonsuza 
kadar. Oysa ki boĢanma bazen gerekebilir. Hatta boĢanma iki taraf 
içinde bir rahmet olabilir. Ġki taraf içinde bir kolaylık olabilir. Ġki taraf içinde 
gerçekten Ģart ve lazım olabilir. Bilemiyoruz. Hayatın bin bir türlü durumu 
var.  

 
Ama genel itibarıyla boĢamaya Allah resulünün bakıĢı belli. Allah‟ın 

en sevmediği helaldir buyuruyor. Ki genel itibarıyla böyledir. Ama bazen 
boĢanmak öylesine elzem haline gelebilir ki her iki taraf içinde boĢanmak 
zaruri olabilir. Bu durumda Katolik nikahı, yani bu durumda boĢaması 
olmayan bir nikah iki taraf içinde bir belaya dönüĢmez mi. ĠĢte vahiy 
aslında iki uçta yer alan ifrat ve tefriti reddediyor. Biz bunu anlıyoruz orta 
yol nikahta. Ebğadül hâlal, ilallahi et talâk. Allah‟ın en çok buğz ettiği 
helal talâktır, boĢamadır hadisini bir daha hatırlatırım. 

 
Yine Allah efendimizden öyle buyuruyor; Allah diyor boĢamayı 

meslek edinen zevk sahiplerini sevmez veya lanet etsin buyuruyor bir 
baĢka haberde. 

 
Tüm zamanların tesellisi geliyor surenin sonunda. Nedir o? Aslında 

men yettekıllâhe yec‟al lehüm mahracen (2) sonunda demeyeyim, 
surenin içinde boĢama ayetlerinin içinde. men yettekıllâhe yec‟al lehüm 
mahracen (2) kim Allah‟a karĢı saygıda kusur etmezse Allah onun için 
bir kapı açar. Ve yerzukhu min haysü lâ yahtesib (3) onu hiç hesap 
etmediği yerden rızıklandırır ayeti, bu berceste ayet bu surenin içinde 
bulunuyor. 

 
Kur‟an ın talâk konusunda ki hükümleri bütüncül bir okuma ile 

anlaĢılabilir değerli Kur‟an dostları. Bakara/228-234. ayetleri. Ki  yani bu 
arada kalan ayetler. Ahzab/49. ayeti. Mücadile suresinin zıhar ayeti 
beraberce okunduğu zaman Kur‟an ın boĢama konusunda ki ahkamı 
anlaĢılmıĢ olur. 

 



Surenin son bölümü nübüvvetle ilgilidir. Son ayet adeta Allah 
boĢanma gibi bir alanda niçin bu kadar durmuĢ diye sorana cevap gibidir. 
Ġnsan kendi haline bırakılmayacak kadar değerlidir. Ben en azından 
böyle okuyorum. Yani Allah insana dair böyle bir ayrıntı, boĢama gibi bir 
ayrıntı üzerinde neden bu kadar durmuĢ diye soracak bir iĢgüzar çıkarsa 
ona; Ey insan sen kendine bırakılmayacak kadar değerlisin bunu biliyor 
muydun diye anlamamız yerinde olur. Bu girizgâhtan sonra surenin 
tefsirine geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
1-) Ya eyyühenNebiyyu izâ tallaktumunnisâe fetallikuhünne li 

'ıddetihinne ve ahsul'ıddete, vettekullahe Rabbeküm* lâ 
tuhricûhünne min buyûtihinne ve lâ yahrucne illâ en ye'tiyne 
BifahıĢetin mübeyyinetin, ve tilke hudûdullah* ve men yete'adde 
hududallâhi fekad zaleme nefseh* lâ tedriy le'allAllâhe yuhdisü 
ba'de zâlike emra; 

 
Ey Nebi! Kadınları boĢamaya niyetlendiğinizde; iddetlerini dikkate 

alarak (ay hâllerinden temizlendikten sonra) onları boĢayın ve iddeti 
(sürecini) sayın... Rabbiniz olan Allâh'tan korunun. Açık bir fuhuĢ 
yapmaları durumu müstesna, onları evlerinden çıkarmayın, onlar da 
çıkmasınlar. ĠĢte bu Allâh'ın koyduğu sınırdır! Kim hududullâhı tecavüz 
ederse, gerçekten nefsine zulmetmiĢtir. Bilemezsin, belki Allâh bundan 
sonra bir iĢ ihdas eder. (A. Hulusi) 

 
01 - Ey o Peygamber! Kadınları boĢadığınız vakit iddetlerine doğru 

boĢayın ve iddeti sayın ve Rabbiniz Allah dan korkun, onları evlerinden 
çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar meğer ki açık bir terbiyesizlik etmiĢ 
olalar, bunlar Allahın ta'yin ettiği huduttur ve her kim Allahın hududuna 
tecavüz ederse nefsine zulmetmiĢ olur, bilmezsin belki Allah onun 
arkasından bir iĢ çıkarır. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühenNebiyyu izâ tallaktumunnisâe fetallikuhünne li 

'ıddetihinne ey peygamberler ailesinin ferdi kadınları boĢayacağınız 
zaman iddetlerini gözeterek boĢayın. ve ahsul'ıddete iddet müddetini iyi 
hesaplayın, hesabını çok iyi tutun. Aksi halde ni? Aksi halde ya hamile 
kadını eĢ adayı ilan ederek neslin karıĢmasına sebep olursunuz, ya da 
boĢanmıĢ kadını engelleyerek mağduriyetine sebep olursunuz. Ġkisinde 
de zulmetmiĢ olursunuz. O zaman iddet müddetini gözeterek boĢayın.  
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Temizlik döneminde boĢanma kastediliyor. Bu ayetin kastettiği Ģey, 
zikrettiğim Bakara suresinin ilgili ayetleri de göz önüne alındığında nedir? 
Kur‟an ın meĢru kıldığı boĢama Ģudur. Eğer kesin boĢamak istiyorsa eĢ, 
eĢini temizlik içerisinde, onunla birleĢmediği, karı koca olmadığı ay hali 
görmediği günler içerisinde ve beraber olmadığı bir dönemde boĢar. 
Ondan sonra bir ay geçer. Bu bir ay aynı hane içerisindeyken geçer. 
Fakat karı koca olmazlar eğer boĢamada ısrarcıysa. 

 
Neden bunu yapar Kur‟an çünkü ailenin yıkılmasını 

istememektedir. Çünkü kocanın fevri bir davranıĢla ailenin çatısını yıkma 
isteyip istemediğini ona sorgulatmak istemektedir. Çünkü zamana 
yayarak, zamanın tedavi edici özelliğini kullanmak istemektedir. Aslında 
en doğru boĢanma çeĢidi budur. Bu boĢama üzerinden 3 ay, tam 3 ay 
geçtikten sonra, ki bir tanesi yeterli Ahsen talâk demiĢler zaten buna. Bu 
boĢamanın en güzel çeĢididir. 3 ay geçer. 3 ay içerisinde hiç geri dönüĢ 
olmazsa o zaman geri dönme konusunda artık eĢi diğer erkeklerle eĢittir. 
Yani eĢ kabul ederse kocası kendisine dönebilir. EĢ kabul etmezse 
dönmez. Yani geri dönüĢü mümkindir, fakat eĢ kabul ederse. 

 
Fakat dönüĢsüz bir boĢamaya çevirmek istiyorsa koca bu 

boĢamayı 1 ay dolduktan sonra 2. temizlik müddetinde bir daha boĢar. 
Bu arada dönmedi, döndü tamam vazgeçti, bu hükümsüz kalır. Ama 
dönmedi 2. boĢadığında 1 talâk bitmiĢ olur. Yine ısrarlı. Artık ne gazap 
halinden, ne fevri, ne öyle kafaya geldikleri için değil. Artık canına tak 
demiĢ ve iki tarafta ayrılmak istiyor, 1 ay daha geçer. Bir daha boĢar ve 
3. ayın sonunda artık bitmiĢtir. Böyle bir boĢamada geri dönüĢ olmaz. 
Buna dönüĢsüz boĢama, yani bain talâk ismi verilir. DönüĢü mümkün 
olana ric‟i talâk adı verilir. Eğer 3. aya kadar dönülmüĢse o zaman ric‟i 
olur. DönülmemiĢ ve 3. ay da tamamlanmıĢsa, yani bu bir tür iddettir, 
bitmiĢse artık o ric‟i değil bain talâk hükmünü almıĢ olur. 

 
[Ek bilgi; Tabii ki burada izâ kumtüm iles Salati(Maide/6) ayeti 

kerimesi var ya namaz için kalktığınızda fağsilu vucuheküm yüzlerinizi 
yıkayın. Namaz için kalktığınızda dediği nasıl bir imayı içeriyorsa burada 
da hanımları boĢamaya kalktığınızda. Aslında hanımları boĢamamanız 
gerektiğini biliyorsunuz. BoĢanmanın Allah katında ne demeye geldiğini 
biliyorsunuz kabul ediyorum sizi. Çünkü nikahın önemi daha önce 
defaatle geçti. Ġma bu. Ama Allah bu manada hayatı zehir etmemek için, 
hayatı duvar değil kapı etmek için çıkıĢ yolları da koydu size. Eğer 
boĢamayı yasaklasaydı hayat zehir olabilirdi her iki taraf içinde. O zaman 
hayatı zehir etmek değil Allah‟ın maksadı. Hayatı sizin için sürura 
dönüĢtürmek, hani ayeti kerimeyi okudum ya  
 



Ve min âyâtihi en haleka leküm min enfüsiküm ezvacen 
liteskünu ileyha. (Rum/21) sükunet bulasınız diye eĢler yaratması 
O‟nun ayetlerindendir. Sükunet bulmak için, sekinet bulmak için, 
sakinleĢmek için. Yani eĢler, eĢler dediği burada hem erkeği hem kadını 
kapsar. Dahası; ve ce'ale beyneküm meveddeten ve rahme. 
(Rum/21)ve aranıza meveddet ve rahmet koyması onun ayetlerindendir. 

 
Demek ki değerli dostlar insan insanın ayetidir bir. Karı koca da 

birbirinin ikinci ayetidir. Ġki. Karı koca arasında ki sükunet, meveddet, 
yani muhabbet, sevgi ve rahmet yani Ģefkat. Merhamette 3. ayetidir. 
Evlilik, nikah bağı ile bir yuva kurmak adeta ayetlerin içine indiği bir kitap 
olmaktır. Sanki bir ayetler rehberi gibidir. Sanki ayetlerin içine yazıldığı 
canlı bir sayfa gibi. Onun için yuva yıkmakta ayetleri yıkmak gibi oluyor. 
Bunu da böyle bilmek lazım o zaman anlıyoruz Allah‟ın en gazaplandığı 
helal talaktır, boĢamadır ifadesini Allah resulünün. (Mustafa Ġslamoğlu – 
Teybin den)] 

 
vettekullahe Rabbeküm rabbinize karĢı sorumluluğunuzun 

bilincinde olun. Yani mağdur çıkarmayın. Aile çatısını kafanıza geldiği 
gibi yıkmayın. lâ tuhricûhünne min buyûtihinne ve lâ yahrucne onları, 
içinde yaĢadıkları evlerinden kovmayınız, çıkarmayınız ve onlar da 
çıkmasınlar. Evet, hem nehy-i gaip çıkmasınlar, hem nefy-i istikbal. Yani 
çıkamazlar manasına gelir bu son kelime. illâ en ye'tiyne BifahıĢetin 
mübeyyinetin tabii ki ayan açık bir ahlaksızlık yapmadıkları müddetçe. 
Yani ayan açık bir ahlaksızlık hali müstesna onları ne siz çıkarın, ne de 
onlar çıksın. 

 
El fahiĢe; zina ve iffetsizlik diye, fahiĢetin, fahiĢleten, fahiĢetün gibi 

belirsiz gelen kalıp ise masıyyete delalet eder demiĢler. Ġbn. Atıyye 
naklediyor bunu, hoĢuma gittiği için ben de nakledeyim istedim. Ġstisna 
cümlesi bu takdirde çıkabilirler, yani çıkarabilirsiniz eğer bir ahlaksızlık 
olmuĢsa manasına gelebileceği gibi, istisna cümlesinin yapısı buna 
müsait bir manaya daha gelir. BoĢayınca fuhĢa düĢeceklerse o zaman 
boĢamayın anlamına da gelebilir. 

 
ve tilke hudûdullah bu Allah‟ın çizdiği sınırdır, sınırlardır. ve men 

yete'adde hududallâhi fekad zaleme nefseh kim Allah‟ın çizdiği 
sınırları aĢarsa, geçerse, ihlal ederse o Allah‟a zulmetmiĢ olmaz, kendi 
nefsine zulmetmiĢ olur. lâ tedriy le'allAllâhe yuhdisü ba'de zâlike 
emra ve sen bilemezsin ey insan belki de Allah bu bekleyiĢin, yani bu 
aylara yayma var ya boĢlanmayı, bu bekleyiĢin ardından bir takım yeni 
geliĢmelere kapı açabilir. 

 



Ben talâk suresinin 1. ayetini son cümlesini, Ġslam‟da, Kur‟an da 
talâkın neden zamana yayıldığı sorusunun cevabı olarak görüyorum ve 
bunun zıddına bir talâka Kur‟an ın izin vermediğini, caiz görmediğini yani 
bir anda 3 talâkı birden, 3 hakkı birden kullanmayı kesinlikle reddettiğini 
açıkça ifade ettiğini görüyoruz. Bunun herhangi bir te‟vili‟nin olmadığını 
açıkça söyleyebiliriz. 

 
BoĢamanın zaman yayılması ve iddetin hikmetine dair bir ifade bu. 

Aileyi bir arada tutmak için sonuna kadar umudu diri tutmak, bu 
görünüyor. Zamanı tedavi edici olarak kullanmak. Biz burada bunu 
görüyoruz. Zamanı tedavi edici olarak kullanmak. Kızgınlık halinde 
boĢama mesela geçerli değil. Allah Resulünden bize kadar gelen 
rivayette lâ talâka, ve lâ „ıtaka, fiy iğlakın diyor. Yani Ġğlâk‟ı kızgınlığa 
hamledebiliriz, çünkü geniĢ bir manası var. Yani kızgınlık halinde, 
insanın kendisinden koptuğu bir anda, bir durumda, Ki kızgınlık 
sarhoĢluk gibi haller de buna girer. BoĢama, boĢama değildir, boĢama 
olmaz. 

 
Nisa/35 te, Bakara/232. ayetinde ve yine 238. ayetinde; akrabanın; 

eĢlerin arasını bulmaları. Yine Ġddetlerini dolduran kadınların kocalarına 
dönmelerine engel olunmaması, velileri tarafından, yakınları tarafından 
engel olunmamasını amir. Dolayısıyla vahiy aslında aileyi bir arada 
tutmak için nasıl çırpınıyor bunu görmüyoruz değil mi? Biz bu boĢama 
çeĢidinin aslında aileyi bir arada tutmak için zorlamaksızın acaba bir 
daha düĢünebilir misiniz. Ey aileyi yıkmak için isteyen taraf bir daha 
düĢünebilirmisin, kararını bir daha gözden geçirebilir misin, olmadı 3. kez 
gözden geçirebilir misin. BoĢamayı 2 aya yaymasının sebebi budur. 3 ay 
baktı artık o kadar boĢanma konusunda kararlı ki bu 3 aylık zaman dahi 
bu kararından döndürmedi. O zaman bunlar zaten boĢanmalı bir arada 
tutmak ıstırap verir. 

 
Bir seferde 3 kez boĢayana nebi “Ben daha aranızda iken 

Allah‟ın kitabı ile mi oynuyorsunuz.” diyor. Biz buradan anlıyoruz ki bir 
defada 3 talâkı birden vermek Allah‟ın kitabıyla oynamaktır. Aslında Allah 
resulü döneminde bu boĢama çeĢidi olmadı. Hz. Ebu Bekir döneminde 
de olmadı, Hz. Ömer‟in ilk 2 yılında da olmadı. Fakat Hz. Ömer ondan 
sonra insanların bunu istismar edip yok ben onu kastetmedim de ben bir 
değil 3 yaptım da, 2 değil 1 yaptım da vs. gibi onların nikahı böyle 
oyuncak etmelerine kızarak tabir caizse çenenizin belasını çekin 
dercesine bunu Talâk saydı.  

 
Hatta Hz. Ömer bunu yaparken kendisinin de razı olmadığını beyan 

ettiğini biz kaynaklardan öğreniyoruz. Yani insanlar beni taciz etti, beni 



sıkıĢtırdı, bu konuda beni mecbur bıraktı diyor. Ġnsanlar Hz. Ömer e bu 
konuda talepte bulunmuĢlar demek ki. Ama bu ilginçtir, yani bir tür 
toplumsal ve tarihsel bir durum ileriki yy. lar da Ġslam fakihlerinin genel 
hükmünü belirleyici bir unsur oldu. Oysa ki vahiy bu tip bir talâkı zımnen 
reddediyor. Onun içinde 3 talâkı bir seferde vermek vahyin reddettiği bir 
husustur, vahyin reddettiği bir hususun da hükmü olmaması lazım gelir 
bazı ulemanın söylediği gibi. 

 
 
2-) Feizâ belağne ecelehünne feemsikûhünne Bima'rufin ev 

farikuhünne Bima'rufin ve eĢhidû zevey 'adlin minküm ve 
ekıymuĢĢehadete Lillâh* zâliküm yu'azu Bihi men kâne yu'minu 
Billâhi velyevmil'ahır* ve men yettekıllâhe yec'al lehû mahrecen; 

 
Ġddetlerinin sonuna ulaĢtıklarında, ya onları örfe uygun nikâha 

devam ettirin veya örfe göre onlardan ayrılın... Sizden iki adalet sahibini 
Ģahit tutun... Allâh için Ģehâdeti ikame edin... ĠĢte bu, Esmâ'sıyla hakikati 
olan Allâh'a ve sonsuz yaĢam sürecine iman eden kimsenin kendisi ile 
öğütlendiğidir... Kim Allâh'tan korunursa, ona bir çıkıĢ yeri oluĢturur. (A. 
Hulusi) 

 
02 - Sonra müddetlerini doldurmağa yaklaĢtıklarında onları 

güzellikle tutun yahut güzellikle ayrılın ve sizlerden adalet sahibi iki 
erkeği iĢhad eyleyin, Ģahadeti de Allah için doğru eda edin, bu size 
söylenenleri duydunuz a, bununla Allaha ve Âhiret gününe iman eder 
kimselere öğüt verilir, her kim de Allah dan korkarsa Allah ona bir 
mahrec müyesser kılar. (Elmalı) 

 
 
Feizâ belağne ecelehünne feemsikûhünne Bima'rufin ev 

farikuhünne Bima'ruf eğer o kadınlar iddetlerinin sonuna gelmiĢlerse 
onları ya ma‟ruf ile tutun, yani boĢamada, boĢanma sürelerinde süreçleri 
tamamlanmıĢsa ya ma‟ruf ile tutun, yani sonuncu hakkınızı kullanmayın, 
o süre içerisinde dönün, tutun. Yani münasip bir biçimde onların hakkını 
ve hukukunu gözeterek. Bu ma‟ruf bu. Ortak aklın kabul edeceği sınırlar 
içerisinde. Ġnsani ve Ġslami sınırlar içerisinde bu ma‟rufa o girer. Ya da ev 
farikuhünne Bima'ruf ma‟ruf bir biçimde onları ayırın. 

 
EtTalâku merretân. Talâk ikidir fe imsakün Bi ma'rûfin ev 

tesriyhun Bi ıhsan (Bakara/229)ondan sonra ya hayırla tutmaktır, 
ma‟ruf üzre, yani seliym aklın kabul edeceği sınırlar içinde insani hak ve 
sorumluluklar çerçevesinde ya tutmaktır, yine eğer tutmayacaksanız hak 



ve sorumluluklara riayet ederek bırakmaktır der. Yani bu ayetle 
bakara/229 adeta birbirini destekler niteliktedir. 

 
ve eĢhidû zevey 'adlin minküm ve yine sizden adalet sahibi iki 

Ģahit getirin. Yani iki Ģahit ile bu hadiseyi belgeleyin. Böyle de 
anlayabiliriz. ve ekıymuĢĢehadete Lillâh ve Ģehadeti Ģahitliği Allah için 
dosdoğru yapın. Talâka mı gider bu Ģahitlik emri, yoksa hemen 
öncesinde ki imsak ve mufarakata mı gider. Aslında Mufarakatla talâk 
aynı. BoĢamakla ayrılmak, zaten ayrılmak boĢamanın doğal sonucu. 
Onun için onu bir saymak lazım. Bazıları bunu sadece dönüĢe gider 
demiĢler. Yani vaz geçilirse bu gerekli, yani Ģahit gerekli, Talâkta gerekli 
değil. Oysa ki bunun hepsine de gittiği açıktır. Yani boĢama sırasında 
Ģahit getirin diyor. 

 
Bunu nasıl anlayacağız? Bir çok otorite bunu vacip değil mendup 

olarak anlamıĢlar. Yani olursa iyi olur. Fakat ayetin zahiri emir. El emri 
yufidul vücub; emir vücub ifade eder. Bazı müçtehitlerimiz burada ki emri 
tıpkı alıĢ veriĢ sözleĢmelerinde ki emre benzeterek o alıĢ veriĢ 
sözleĢmelerinde ki Ģahitle kıyaslamıĢlar. Ġyi de ben buna kıyas meal farık 
diyorum. AlıĢ veriĢ sözleĢmelerinde eğer bir problem çıkarsa mağdur 
olacak maldır, nihayetinde paradır. Ama bu sözleĢmede eğer bir problem 
çıkarsa mağdur olacak insandır. Bu ikisini nasıl aynı kefeye koyabiliriz. 
Dolayısıyla aslında burada bizim bu emri nedbe hamletmek için yeterli bir 
delilimizin olmadığı kanaatindeyim. ġahsen, Allahualem..! Zira ayetin 
devamı da zaten bunu veriyor. Ayetin devamında Ģahitlik konusunda ki 
bu Allah‟ın çizdiği sınır olarak ve üzerinde çok iyi durmamız gereken ve 
asla ödün vermememiz gereken bir husus olarak altı çiziliyor.  

 
Kaldı ki, dahası ve ekıymuĢĢehadete Lillâh diyor Ģahitliği Allah 

için doğru yapın. Eğer 1. cümleyi net biçimde alacaksak bu 2. cümleyi de 
mi net biçim alacağız. Yani Ģahitliği doğru yapmak mendup mu, yanlıĢta 
eğri de yapabiliriz manasına mı geliyor. Eğer bu vacip o mendup ise aynı 
cümle içinde geçen iki emrin nasıl birini mendup birini vacip sayacağız. 
Bu ne biçim bir yaklaĢım olur. Doğrusu benim aklım almıyor. Onun için 
burada zahiren talâkta da dönüĢte olsun mufarakatta olsun, ki zaten 
mufarakat anında Ģahit getirmenin çok fazla bir olaya katkısı yok. Zaten 
ayrılınmıĢ. O zaman talâkta ve dönüĢte, talâktan vaz geçiĢte Ģahit ayetin 
zahirinden anladığımız bir amirdir diye düĢünebiliriz. 

 
zâliküm yu'azu Bihi men kâne yu'minu Billâhi velyevmil'ahır 

bakın bütün bunlar Allah‟a ve ahiret gününe iman eden kimseye Allah ın 
verdiği öğütlerdir. 

 



Nüzul sebebi bu ayetin Cemile binti Ubey, Sabit bin Kays‟a karĢı 
soğukluk hissetmiĢ Cemile. Diyor ki Resulallah‟a gelmiĢ, Ya Resulallah 
onun dinine ve ahlakına hiçbir sözüm yok, fakat içim ondan soğudu, 
onunla bir arada kalmak istemiyorum. Peygamberimiz ısrar etmiyor. 
Onun sana mihr bedeli olarak verdiği araziyi geri ver tamam diyor. 
ayrılmıĢ olun ve böylece ayrılıyorlar ve bu boĢanmayı Allah resulü 
onaylıyor. 

 
[Ek bilgi [Ek bilgi; KADININ BOġAMA YETKĠSĠ: ĠFTĠDA 
Ailede her iki tarafında birbirine gereken sevgi ve saygıyı 

göstermesi lazımdır. Evliliğin devamını sadece bir taraf ister diğer taraf 
istemezse o evlilik devam etmez. Evliliği erkek sona erdirirse buna “talak” 
denir. Kadın sona erdirirse buna da “iftida” denir. Erkeğin boĢama 
Ģekliyle kadının boĢama Ģekli birbiriyle aynı değildir. Çünkü evlenirken de 
erkeğin yükümlülüğüyle kadının yükümlülüğü birbirinden farklıdır. 
Erkeğin psikolojisiyle kadının psikolojisi de farklıdır. Gerek talakta 
gerekse iftidada Allah teala tarafları su-i istimal ve zararlardan 
korumuĢtur. Bu derste kadının evliliğe son verme hakkı olan iftidayı 
Ayetler ve hadisler ıĢığında iĢleyeceğiz.  

KADININ BOġAMA YETKĠSĠ: ĠFTĠDA  
Allah kadına da boĢama yetkisi tanımıĢtır. Bunu Ģu ayette bildirmiĢtir: 

BoĢamak (talak) iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak 
veya güzellikle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir Ģey almanız da 
size helâl olmaz. Ancak Allah'ın çizdiği hudutta 
duramayacaklarından korkmaları baĢka. Eğer siz de bunların, 
Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkarsanız, kadının, 
ayrılmak için hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günah 
yoktur. ĠĢte bunlar, Allah'ın çizdiği hudududur. Sakın bunları 
aĢmayın, Her kim Allah'ın hududunu aĢarsa, iĢte onlar zalimlerdir. 
(Bakara 229) 

Bu ayette „talak‟ fiilinin faili erkek, „iftedet‟ fiilinin faili de kadındır. 
Bunun için talak erkeğin boĢama yetkisi, „iftida‟ da kadının boĢama 
yetkisidir. Yani talakta kararı erkek verir, iftidada son kararı kadın verir.  

Evliliğin yürümeyeceği endiĢesine kapılan kadın, durumu yetkililere 
bildirir. Yetkililer; hakemler, mahkeme, aile büyükleri gibi çeĢitli etkin 
kiĢiler veya makamlar olabilir. Kadın bu yetkililere iftida için; „kocamı 
sevmiyorum‟, „kocam beni dövüyor‟, „inanç farklılığımız var‟… gibi 
herhangi bir nedenle baĢvurabilir. Bu durumda yetkililer, Nisa suresinin 
35. ayetine göre davranmak zorundadırlar. 

Eğer karı-koca arasının açılmasından endiĢeye düĢerseniz bir 
hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden 
kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıĢtırmak 
isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. 
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ġüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her Ģeyin aslından haberdardır. 
(Nisa 35) 

Bu hakemler kadına iftidâ yetkisi verirler. Kadın, ayrılmaya karar 
verirse, kocasından aldığı mehir, hediye vb. gibi malları geri verir. 
Bunlardan ne kadarının geri verileceğine yetkililer karar verirler. Kocanın 
suçu yoksa tamamını geri vermesi gerekir. Kocanın suçu varsa kadın 
sembolik bir mal verir. (Ġftida yaptığı için) 

Bazen erkek, karısından mal alabilmek için karısını iftidaya çeĢitli 
yollarla mecbur bırakabilir. (Ġftira, psikolojik baskı vs.) Erkeğin böyle 
yapmak istemesinin nedeni talak yoluyla boĢamada kadından mal 
alamayacak olmasıdır. Çünkü talakta erkek kesinlikle kadından mal 
alamaz. Bu Nisa suresinde kesin bir ifadeyle yasaklanmıĢtır:  

Eğer bir eĢi bırakıp da yerine diğer bir eĢ almak isterseniz, 
öncekine yüklerle mehir vermiĢ de bulunsanız, ondan bir Ģey geri 
almayın. O malı bir iftira ve açık bir günah isnadı yaparak geri alır 
mısınız? (Nisa/20) 

Birbirinizle kaynaĢıp baĢbaĢa kalmıĢken ve onlar sizden 
kuvvetli bir teminat almıĢken verdiğinizi nasıl geri 
alabilirsiniz?(Nisa/21) 

Böyle bir su-i istimal olmaması için Allah teala devreye yetkili 
kiĢilerin girmesini ister. Yetkili makam mahkemedir. Mahkemenin 
olmadığı yerde hakeme baĢvurulur. Mahkeme de iĢi hakeme havâle 
edebilir. Yetkililer erkeği suçlu görürler ve böyle bir su-i istimal tespit 
ederlerse yine ayrılmaya karar verirler ama kadının erkeğe mal 
vermesine mani olurlar.  

Böyle bir durumda boĢanma talebi kadından geldiği için erkeğe 
sembolik bir mal verir. Mesela Hz. Osman iftida yapan bir kadını bir 
küpeyle kocasından ayırmıĢtır. Bu hüküm kocanın suçlu olduğu durumda 
böyledir. Mahkeme (veya hakemler) kocada bir suç bulamazlarsa kadın 
iftida yaptığı için önceden kocasından aldığı tüm malını (mehir, hediye 
vs.) geri verir. (Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır- Süleymaniye vakfı 
yayınları)] 

 
ve men yettekıllâhe yec'al lehû mahrecen (Sonraki ayetle 

birlikte) 
 
 
3-) Ve yerzukhu min haysü lâ yahtesib* ve men yetevekkel 

'alAllâhi feHUve hasbüh* innAllâhe baliğu emriHĠ, kad ce'alAllâhu 
likülli Ģey'in kadra; 
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Ona ummadığı bir taraftan yaĢam gıdası verir! Kim Allâh'a tevekkül 
ederse, O, ona yeter! Muhakkak ki Allâh, emrini yerine ulaĢtırandır! 
Gerçekten Allâh, her Ģey için bir kader meydana getirmiĢtir! (A. Hulusi) 

 
03 - Ve onu hatır-u hayaline gelmez cihetten merzuk eder ve her 

kim Allaha tevekkül kılarsa o ona yetiĢir, her halde Allah emrini yerine 
getirir, Allah her Ģey için bir miktar tayin etmiĢtir. (Elmalı) 

 
 
ve men yettekıllâhe yec'al lehû mahrecen; Ve yerzukhu min 

haysü lâ yahtesib ve kim Allah‟a karĢı sorumluluğunun bilincinde olursa 
Allah onun için bir çıkıĢ yolu açar. Yani bu tip boĢanmalarda tutun ki tüm 
zamana yaymaya rağmen bir türlü aile tutunamadı bir arada ve artık 
kadın boĢanmak durumunda kaldı, o zaman da Allah var diyor. Yani bu 
ayetlerin bu surenin amacının kadının mağduriyetini önlemek olduğu da 
bir kez daha anlaĢılıyor. 

 
Ve yerzukhu min haysü lâ yahtesib Allah onu hiç görmediği hiç 

bilmediği hiç hesap etmediği, yani 50 tane hesap yapar, hesap 
yapmadığı 51. yerden rızıklandırır. Burada Hz. AiĢe‟yi analım Rızık 
deyince boğazından geçen aklına gelenin aklına ĢaĢarım diyordu. Rızık 
deyince aklımıza sırf boğazdan geçenler gelmesin. Tüm zamanlar için 
geçerli ilahi bir müjdedir bu ayet aslında ve her durum için geçerlidir. 
Yani köĢeye miĢ sıkıĢtınız, bittim mi dediniz, rabbinize eğer sırtınızı 
yaslıyorsanız o zaman inanın ki ve men yettekıllâhe yec'al lehû 
mahrecen kim Allah‟a karĢı sorumluluğunun bilincinde davranırsa, Allah 
onun için bir kapı açacak, onu mahcup etmeyecek. Bu ömrümüz 
boyunca gördüğümüz ve göreceğimiz hakikat değil midir. Nasıl inkar 
edebiliriz. Bittim ya rabbi dediğimiz her seferinde yettim kulum demedi mi 
rabbiniz. Dedi. Eğer doğrusunu söylersek, itiraf edersek bunu söylemek 
durumunda kalırız. 

 
ve men yetevekkel 'alAllâhi feHUve hasbüh ve kim Allah‟a 

dayanırsa, güvenirse iyi bilsin ki O, ona yeter.innAllâhe baliğu 
emriHĢüphesiz Allah emrini gayesine erdirendir. Veya baliğun emrehu 
okunuĢuna istinaden, Allah‟ın emri hedefini bulur diye çevirebiliriz. kad 
ce'alAllâhu likülli Ģey'in kadra doğrusu Allah her bir Ģey için bir ölçü, bir 
kader koymuĢtur. Kader ölçü demektir. Ölçüsüzlük kadersizliktir. Kadere 
iman; Allah‟ın hiçbir Ģeyi ölçüsüz yaratmadığına imandır. 

 
 
4-) Vellâiy yeisne minelmehıydı min nisâiküm inirtebtum 

fe'ıddetühünne selâsetü eĢhürin, vellâiy lem yehıdne, ve 



ülatul'ahmali eceluhünne en yeda'ne hamlehünn* ve men yettekıllhe 
yec'al lehu min emriHĠ yüsra; 

 
Kadınlarınızdan aybaĢı hâlinden ümit kesenlere (menopoza 

girenlere) gelince, eğer (iddetlerinden) kuĢkuluysanız, onların iddeti üç 
aydır. AybaĢı olmamıĢ kadınların da (böyledir)... Hamilelerin (iddeti) ise, 
onların iddetleri yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allâh'tan 
korunursa, onun için iĢinde bir kolaylık oluĢturur. (A. Hulusi) 

 
04 - Hayız dan kesilmiĢ olan kadınlarınız - Ģüphelendinizse - 

onların iddeti de üç aydır, hayız görmeyenler de öyle, yüklülerin ise 
ecelleri hamillerini vaz'ı etmeleridir ve her kim Allaha korunursa Allah 
onun iĢine bir kolaylık verir. (Elmalı) 

 
 
Vellâiy yeisne minelmehıydı min nisâiküm inirtebtum 

fe'ıddetühünne selâsetü eĢhürin ve ay halinden tamamen kesilen 
kadınlarınız konusunda Ģüphe ve tereddüde düĢerseniz bilin ki onların 
bekleme süresi 3 aydır. Ġddeti 3 aydır. vellâiy lem yehıdne hiç ay hali 
görmeyenler ki de (aynıdır) öyledir. Yani kocası ölen kadından farklı 
olarak diye anlayacağız. Çünkü kocası ölen kadının iddet süresi,ü 
ölümden sonraki bekleme süresi Bakara/234 ayetine göre 4 ay 10 
gündür. 3 aydan farklı yani. 

 
ve ülatul'ahmali eceluhünne en yeda'ne hamlehünne 

hamilelerin iddet süresi ise hamillerini vaz‟ edinceye kadardır yani 
çocuklarını doğuruncaya kadar. Çocuklarını doğurdukların da onların 
iddeti tamamlanmıĢ olur. Burada iddetin hikmetinin aslında nesil 
emniyetini sağlamak, neslin karıĢmasının önüne geçmesini sağlamak 
olduğunu anlıyoruz. 

 
ve men yettekıllhe yec'al lehu min emriHĠ yüsra kim de Allah‟a 

karĢı sorumluluğunun bilincinde olursa Allah onun için Allah ona emrini 
kolay kılar. Yani yukarıdakileri doğrudan yalınkat emir olarak ta 
anlayabiliriz ve bu emri, emir olarak, Türkçede kullandığımız manada 
emir, buyruk olarak anlayabiliriz. 

 
Emrini kolaylaĢtırır ne demek? Psikolojinin yasalarını da Allah 

koymadı mı, insan psikolojisinin. O koydu. Teslim olan huzur bulur 
demek bence. Yani Allah‟a teslim olursanız huzur bulursunuz. Ya teslim 
olmazsanız ne yaparsınız? Hiç, teslim olmasanız da O emrini yürütecek. 
Teslim olmasanız da o gelecek baĢınıza. O‟nun dilediği insanın 
yararınadır derseniz siz rahatlamıĢ olursunuz. O‟na teslim olursanız sizin 



içiniz rahatlamıĢ olur. asıl olan da bu değil mi? Aslında siz rahatlarsanız 
ve geleni; “Bunda bir hayır vardır” derseniz tüm engelleme talebinize 
rağmen, tüm tedbirlerinize rağmen eğer engelleyemiyorsanız bir hadiseyi 
var bunda da bir hayır demek aslında hayrınıza değil midir. En azından 
psikolojik olarak umudu diri tutmak değil midir. Hiç umudu diri tutmakla 
umudu öldürenin hali bir olur mu? Aslında ben buradan bunu anlıyorum. 

 
 
5-) Zâlike emrullahi enzelehû ileyküm* ve men yettekıllâhe 

yükeffir 'anhu seyyiatihi ve yu'zım lehû ecra; 
 
ĠĢte bu (uygulamalar) Allâh'ın iĢidir ki, onu size inzâl etti... Kim 

Allâh'tan korunursa, kötülüklerini ondan siler ve onun için ecri büyütür. 
 
05 - ĠĢte bu (anlatılan ahkâm) Allahın emridir, onu size indirdi ve 

her kim Allah dan korkarsa Allah onun kabahatlerini örter ve ecrini 
büyültür. (Elmalı) 

 
 
Zâlike emrullahi enzelehû ileyküm* ve men yettekıllâhe 

yükeffir 'anhu seyyiatihi ve yu'zım lehû ecra iĢte bu Allah‟ın size 
indirdiği emridir, buyruğudur. Kim Allah‟a karĢı sorumluluğunun bilincinde 
olur, Allah‟a saygı da kusur etmezse Allah onun günahlarının üstünü 
örter. Allah onun günahlarını yok sayar. Yani Allah onun hayat filminden 
kötü kareleri keser. Bugün sinema diliyle konuĢacak olursak. ve yu‟zim 
lehu ecra ve ona muazzam bir ödül verir.  

 
Müslüman tek dünyalı gibi düĢünemez ki aziz Kur‟an dostları. 

Müslüman çift dünyalı. Allah‟ın buyruğuna teslim olanı Allah ödülsüz 
bırakır mı. Onun için iman, takvalı iman olmalı diyor, anlaĢılan bu. Yani 
takvasız iman olmasın, takviyeli iman olsun, takvalı iman. 

 
 
6-) Eskinûhünne min haysü sekentum min vucdiküm ve lâ 

tudârruhünne litudayyiku 'aleyhinn* ve in künne ülati hamlin 
feenfiku 'aleyhinne hattâ yeda'ne hamlehünn* fein erda'ne leküm 
featûhünne ucûrehünne, ve'temiru beynekum Bima'ruf* ve in 
te'asertum feseturdı'u lehû uhra; 

 
Onları (boĢadığınız kadınları) Ģartlarınız elverdiğince yaĢadığınız 

mekânın bir kısmında iskân edin. Onları sıkıntıya sokmak için onlara 
zarar vermeye kalkıĢmayın. Eğer onlar hamile iseler, yüklerini 
bırakıncaya (doğum yapıncaya) kadar onlara nafaka verin. Eğer sizin 



(çocuklarınızı) emzirirlerse, onlara ücretlerini verin. Aranızda (bu 
meseleleri) güzel örf ile istiĢare edin. Eğer anlaĢamazsanız, onun 
(çocuğun babası) için baĢka bir kadın (çocuğu) emzirir. (A. Hulusi) 

 
06 - O kadınları gücünüzün yettiğinden sâkin olduğunuz yerin bir 

kısmında iskân ediniz, ve üzerlerine tazyik yapmak için onları ızrara 
kalkıĢmayınız ve eğer yüklü iseler hamillerini vaz'ı edinceye kadar 
nafakalarını verin, sonra sizin hesabınıza emzirirlerse o vakit de ecirlerini 
verin ve aranızda iyilikle emr edin ve eğer zorlaĢıyorsanız o halde baba 
hesabına diğer bir emzikli emzirecektir. (Elmalı) 

 
 
Eskinûhünne min haysü sekentum min vucdiküm iddet 

bekleyen kadınlar hakkında tabii bu. Ġmkanlarınız nispetinde barındığınız 
standartlara uygun olarak onları da barındırın. Böyle anlarsak, biraz 
açılımlı bir tercüme oldu bu. ve lâ tudârruhünne litudayyiku 'aleyhinne 
onlar üzerinde baskı kurup hayatlarını çekilmez hale getirmeyin. Yani 
dünyayı baĢlarına zindan etmeyin. Yine kadını koruyor. Kadının mağdur 
olan taraf olduğunu biz buradan anlıyoruz bu ayetlerin indiğinde. Yine 
kadını koruyor. Yani mağduru ve mazlumu koruyor. 

 
ve in künne ülati hamlin feenfiku 'aleyhinne hattâ yeda'ne 

hamlehünne eğer onlar hamile iseler feenfiku 'aleyhinne hattâ 
yeda'ne hamlehünne çocuklarını doğuruncaya kadar onların 
nafakalalarını verin. Açık. Tefsire mahal yok. Çocukları doğuncaya kadar 
nafakası babaya ait. 

 
fein erda'ne leküm featûhünne ucûrehünne eğer onlar müĢterek 

yavrunuzu sizin hesabınıza emzirirlerse onların ücretlerini verin. 
Ayrıntılarla dolu bu ayet muhatabın dikkatini ortak meyve olan çocuğa 
karĢı sorumluluğa çekmekte. BoĢanmaları drama dönüĢtüren ortada 
kalan çocuklardır aslında. EĢler bebeğe karĢı sorumludur. Özellikle baba 
sorumludur. Annenin külfeti hamileliktir. Doğduktan sonra baba ise 
çocuğun, bebeğin bakımını üstlenmek zorundadır. Bebek için ortak aklı 
harekete geçirin ve en azından bebeğin saadeti için boĢanmıĢ dahi 
olsanız müĢterek meyveniz için ortak akılla hareket edin diyor bu ayet. 

 
ve'temiru beynekum Bima'rufin çocuğun geleceğini kendi 

aranızda istiĢare edin, iĢte ortak aklı harekete geçirin. ve in te'asertum 
feseturdı'u lehû uhra eğer emzirme hususunda (Emzirme hususunda 
karĢılıklı zorlanırsanız baba hesabına bir baĢkası emzirecektir. Yani bir 
baĢkası emzirmek zorunda da bunun bedelini de baba vermek 



zorundadır. Yani anne emzirmeye zorlanamaz diyor, boĢanmıĢ annenin 
hakkını iĢte bu derece koruyor çocuğu korumakla birlikte bu ayet. 

 
 
7-) Liyunfık zû se'atin min se'atih* ve men kudire 'aleyhi 

rizkuhu felyunfık mimma atahullah* lâ yukellifullahu nefsen illâ ma 
ataha* seyec'alullahu ba'de 'usrin yüsrâ; 

 
Varlık sahibi olan, kendi zenginliğine göre nafaka versin. Ġmkânları 

daraltılmıĢ kimse de Allâh'ın kendisine verdiğine göre nafakasını versin. 
Allâh hiç kimseyi, ona verdiğinden ötesiyle sorumlu tutmaz! Allâh 
zorluktan sonra bir kolaylık oluĢturur! (A. Hulusi) 

 
07 - GeniĢliği olan geniĢliğinden infak etsin, rızkı dar olan da 

Allahın ona verdiğinden infak eylesin, Allah bir nefse verdiğinden baĢka 
teklif etmez, Allah bir usrun arkasından bir yüsür yapar. (Elmalı) 

 
 
Liyunfık zû se'atin min se'atih netice de, yani sonuçta imkanı 

olanlar imkanı nispetinde harcama yapsın. ve men kudire 'aleyhi 
rizkuhu felyunfık mimma atahullah inkanı kıt olanlar da Allah‟ın verdiği 
kadar yapsın. Yani imkanları nispetinde yapsınlar. lâ yukellifullahu 
nefsen illâ ma ataha Allah hiç kimseyi verdiğinden fazlasını yapmaya 
zorlamasın. Verdiğinden fazlasını yapmakla mükellef tutmaz. Zımnen 
eğer ağır bir sorumluluk yüklüyorsa daha fazlasını verecek demektir 
Ģeklinde de anlayabiliriz. seyec'alullahu ba'de 'usrin yüsrâ belki de 
Allah zorluktan sonra bir kolaylık verir kim bilir. Her Ģey Allah‟ın elinde. 
Hazineler Allah‟ın elinde yeter ki teslim olsunlar. Yeni bir pasaj; 

 
 
8-) Ve keeyyin min karyetin 'atet 'an emri Rabbiha ve RusuliHĠ 

fehasebnaha hısaben Ģediyden ve 'azzebnaha 'azâben nükra; 
 
Rabbinin ve O'nun Rasûllerinin emrinde haddi aĢan nice ülke halkı 

vardır ki, biz onu Ģiddetli bir hesaba çektik ve onu alıĢılmadık bir azapla 
azaplandırdık. (A. Hulusi) 

 
08 - Nice memleket (nice Ģenlik) Rabbinin ve resullerinin emrinden 

çıkıp azdı da biz onu Ģiddetli bir hesaba çektik ve görülmedik bir azâba 
giriftar eyledik. (Elmalı) 

 
 



Ve keeyyin min karyetin 'atet 'an emri Rabbiha ve RusuliH 
rablerin,n ve O‟nun elçilerinin emrini dinlemeyen nice topluluklar gelip 
geçmiĢtir. 

 
Surenin baĢında boĢanma konusunda ki ilahi sınırları, kadına 

zulmü devam ettirerek çiğneyecek olanlara, Allah‟ın sınırlarını çiğneyen 
geçmiĢ kavimlerin baĢına gelenler hatırlatılarak aman böyle yapmayın 
sizin de baĢınıza aynısı gelir deniliyor zımnen. 

 
fehasebnaha hısaben Ģediyden ve 'azzebnaha 'azâben nükra 

sonunda biz hepsiyle pek çetin bir biçimde hesaplaĢmıĢ, inanılmaz bir 
azaba çarptırmıĢızdır onları. 

 
 
9-) Fezâkat vebale emriha ve kâne 'akıbetu emriha husra; 
 
Böylece iĢlerinin vebalini tattı ve iĢlerinin sonu hüsran oldu. (A. 

Hulusi) 
 
09 - O suretle emrinin vebalini tattı ve iĢinin akıbeti bir hüsran oldu. 

(Elmalı) 
 
 
Fezâkat vebale emriha ve kâne 'akıbetu emriha husra nihayet 

yaptıklarının vebalini tatmıĢlardır ve onların sonu hüsran olup çıkmıĢtır. 
 
 
10-) E'addAllâhu lehüm 'azâben Ģediyden fettekullâhe ya 

ulil'elbabi, ellezine amenû* kad enzelAllâhu ileyküm Zikra; 
 
Allâh, onlar için Ģiddetli bir azap hazırlamıĢtır! Allâh'tan korunun, ey 

iman etmiĢ Ulül Elbab (derin düĢünebilen akıl sahipleri)! Allâh size 
gerçekten bir hatırlatıcı (Zikir) inzâl etmiĢtir! (A. Hulusi) 

 
10 - Allah öyleler için Ģedid bir azâb hazırlamıĢtır, ondan dolayı 

Allahtan korkun da korunun ey halis özü, temiz aklı olanlar: iman 
edenler! ĠĢte Allah size bir zikir indirdi. (Elmalı) 

 
 
E'addAllâhu lehüm 'azâben Ģediyden fettekullâhe ya ulil'elbab 

Allah onlar için çok Ģiddetli bir azap hazırlamıĢtır. Ey akıl sahipleri, ey 
iĢleyen bir tasavvuru olanlar, ey muhakemesi güçlü olanlar, ey öz akıl 
sahipleri artık Allah‟a karĢı sorumlu davranın, sorumsuz davranmayın, 



Allah‟ın kullarına zulmetmeyin, kadını zayıf diye ezmeyin, zımnen. 
ellezine amenû* ey bu vahye iman edenler siz de öyle yapın. kad 
enzelAllâhu ileyküm Zikra zira Allah size uyarıcı bir mesaj indirmiĢtir. 
Farkınız bu. Yani kitap indirilmeyen bir toplulukla  kitaplı bir topluluk aynı 
davranır mı? Siz kitap indirilmemiĢ gibi m,i davranacaksınız, yani kabaca 
kitapsızmıĢ gibi mi hareket edeceksiniz. Allah hiçbir Ģey söylemedi 
diyebilir misiniz. Artık kitaba muhatap bir toplum olarak. 

 
 
11-) Rasûlen yetlû 'aleyküm âyâtillâhi mubeyyinatin 

liyuhricelleziyne amenû ve 'amilussalihati minezzulumati ilenNûr* 
ve men yu'min Billâhi ve ya'mel salihan yudhılhu cennatin tecriy 
min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeda* kad ahsenAllâhu lehu 
rizka; 

 
Rasûl ki, iman edip imanının gereğini uygulayanları, karanlıklardan 

Nûr'a çıkarmak için apaçık hâlde Allâh'ın iĢaretlerini size bildirir. Kim 
Esmâ'sıyla hakikati olan Allâh'a iman eder ve imanının gereğini 
uygularsa, onu, içinde sonsuz yaĢamak üzere, altından nehirler akan 
cennetlere dâhil eder. Allâh onun için gerçekten bir rızık ihsan etmiĢtir. 
(A. Hulusi) 

 
11 - Bir Resul gönderdi, Allahın nûrlar saçan, yollar açan âyetlerini 

sizlere karĢı okuyor ki iman edip salih amel iĢleyenleri zulmetlerden nûra 
çıkarsın ve her kim Allaha iman edip salâh ile çalıĢırsa Allah onu altından 
ırmaklar akar cennetlere koyacak: orada ebediyen muhalledler, öyle ki 
Allah ona hakikaten güzel bir rızk ihsan etmiĢ. (Elmalı) 

 
 
Rasûlen yetlû 'aleyküm âyâtillâhi mubeyyinatin 

liyuhricelleziyne amenû ve 'amilussalihati minezzulumati ilenNûr 
uzun oldu toparlamaya çalıĢayım mealen; iman eden ve salih amel 
iĢleyenleri, “küfrün” karanlıklarından, “Ġmanın” aydınlığına çıkarmak için 
Allah‟ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi göndermiĢtir Allah. 

 
ve men yu'min Billâhi ve ya'mel salihan yudhılhu cennatin 

tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeda kim Allah‟a iman eder 
ve Allah‟a imanını salih amelle taçlandırır, yani iman sözde kalmaz, iman 
özden ele, dile, ayağa, göze, kulağa yani hayata yansırsa. El imanla 
tutar, göz imanla görür, kulak imanla duyar, ayak imanla yürür, yürek 
imanla severse, akıl imanla düĢünürse, iman onda hayata yansırsa 
yudhılhu cennatin tecriy min tahtihel'enhar tabanından ırmakların 
çağladığı cennetlere koyacaktır onları. halidiyne fiyha ebeda orada 



kalıcıdırlar, geçici değildirler. kad ahsenAllâhu lehu rizka böylece Allah 
ona tarifsiz bir rızık vermiĢ olur. 

 
ġimdi bu ayetin, 11. ayetin sonunu daha önce okuduğumuz ve 

men yettekıllâhe yec'al lehû mahrecen (2)Ve yerzukhu min haysü lâ 
yahtesib (3) ayetleriyle beraber yan yana koyalım. Yani Allah‟a karĢı 
sorumlu davranan, Allah‟a karĢı saygısızlık etmeyene Allah bir kapı 
açacak ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandıracak ayetiylekad 
ahsenAllâhu lehu rizka (11) böylece Allah ona tarifsiz bire rızık verecek 
ibaresini yan yana koyduğumuzda ne çıkıyor? Cennet rızıkların en 
büyüğüdür. Bu çıkıyor. Demek ki rızık deyince boğazımıza giren aklımıza 
gelmeyecek. 

 
 
12-) Allâhulleziy haleka seb'a Semavatin ve minel'Ardı 

mislehünn* yetenezzelül'emru beynehünne lita'lemu ennAllâhe alâ 
külli Ģey'in Kadiyrun, ve ennAllâhe kad ehâta Bikülli Ģey'in 'ılma; 

 
O Allâh ki, yedi semâ yarattı ve arzdan da onların bir mislini! Emir 

(hüküm - iĢ) onların ARALARINDAN sürekli - kesintisiz inzâl olur (Allâh'ın 
Esmâ'sındaki özelliklerin açığa çıkıĢı olan Astrolojik {melekî} tesirlerin 
varlık üzerindeki etkileri)! Tâ ki Allâh'ın her Ģeye Kaadir olduğunu ve 
Allâh'ın her Ģeyi (yaratanı olarak) ilmen ihâta ettiğini bilesiniz. 

(Not: Gazalî'nin "Ġhyâ-u Ulûmi'd Dîn" adlı eserinde, Ashabın 
âlimlerinden olarak bilinen Ġbni Abbas r.a.'ın Ģöyle dediği 
nakledilmektedir: "O Allâh ki yedi semâ yaratmıĢ, arzdan da onların bir 
mislini; ARALARINDAN hüküm inip duruyor! (Talâk: 12) Âyet-i 
Celiylesinin tefsirini yapacak olsam, beni taĢa tutardınız." Bir baĢka 
nakilde de: "Beni tekfir ederdiniz!") (A. Hulusi) 

 
12 - O Allah ki yedi Semâ yaratmıĢ. Arzdan da onların bir mislini, 

aralarından emir inip duruyor Ģunu bilesiniz diye ki: Allah her Ģey'e 
kadirdir ve Allah her Ģey'i ilmiyle ihata etmiĢtir. (Elmalı) 

 
 
Allâhulleziy haleka seb'a Semavatin ve minel'Ardı mislehünne 

Allah O‟dur ki 7 kat göğü yarattı ve yine yerden de bir o kadarını yarattı. 
Yani 7 kat göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah‟tır. Çok ilginç 
bir ibare bu. Veya minel‟ardı da ki mini beyaniye sayarak benzer bir 
biçimde yeri de yarattı diye çevirebiliriz. Ġbtidaiye sayarak 3. bir ihtimal 
yerden de onların bir benzerini yaratmaya baĢladı diye çevirebiliriz. Ġbtida 
daha doğrusu sayarak. BaĢlangıç yani yaratmaya baĢlama.  

 



Burada bir kelime var Mislehünne. Sadece burada geçer Kur‟an da 
bu arzın çok katmanlılığına delalet edebilir. Yani arzın çok katmanlılığına. 
Arzın merkezine doğru katmanlılığına delalet edebilir. Fakat dünyamıza 
benzer baĢka dünyaların varlığına da delalet edebilir ve bu 2. delalet 
eğer sahihse gerçekten çok ilginç bir ifadedir ve üzerinde durulmalıdır. 
Yani üzerinde hayat bulunan yer yüzü gibi daha ne yer yüzü yani 
mislehünne 7 rakamının da çokluktan kinaye olduğunu düĢünürsek nice 
nice yer yüzü gibi yer yüzüler var. Yani dünyalar var Ģeklinde 
anlamamızın önünde de hiçbir engel yoktur. 

 
yetenezzelül'emru beynehünne lita'lemu ennAllâhe alâ külli 

Ģey'in Kadiyrunve ennAllâhe kad ehâta Bikülli Ģey'in 'ılma O‟nun 
yaratıcı iradesi bu ikisi arasında her an, her saniye yenilenecek, 
tekrarlanacak, yenilenerek tecelli eder ki Allah‟ın her Ģeye muktedir 
olduğunu ve her Ģeyi akıl sır ermez bir ilimle kuĢatmıĢ olduğunu 
kavrayabilesiniz. 

 
Ayetin sonunda Allah‟ın sınırsız kudretine ve akıl sır ermez ilmine 

bir atıf var. O‟nun sınırsız kudretine ve akıl sır ermez  bilgisine atıf 
yapılması mislehünne için yaptığımız 2. tefsiri sanki teyit eder bir 
haldedir. Yani Ģu alemde ki sadece kendi yıldız sistemimizin içini bile 
henüz tam bilmiyorsunuz. Sizin yıldız sisteminiz gibi sadece sizin 
galaksinizde 100 milyarlarca yıldız sistemi var ve bu galaksi gibi bilinen 
Ģu anda 400 milyar galaksi var. Yani zihin durur, akıl durur, söz durur. Ey 
insan senin cirmin ne ki. Sen hala bu kadar büyük kâinatın hâlikı olan 
Allah karĢısında haddini mi aĢacaksın. Yani Onun senin için çizdiği 
sınırlara posta mı koyacaksın. Allah benim için sınır çizemez demeye mi 
getireceksin. Kendi haddini nasıl unutabilirsin. ġu aleme bak, Ģu evrene 
bak, evrenin büyüklüğünü düĢün, Allah‟ın yaratıcı kudretinin büyüklüğünü 
düĢün ve senin bu evren içinde ki cirmini, konumunu düĢün ve Allah‟a 
karĢı kulluğunun bilincinde ol. Haddini bil ey insan. Haddini bilirsen 
rabbini bilirsin. Allah‟ın büyüklüğünü bilirsen kendi küçüklüğünü bilirsin. 
Kendi küçüklüğünü bilirsen değerini bilirsin. EĢyaya kul olmaz, Allah‟a kul 
olursun. 

 
Sadakallahul azıym. Rabbimizden bizi baĢkalarına kul etmemesini, 

sadece ama sadece kendine kul etmesini, kendi huzurunda esas 
duruĢunu koruyan kullarından kılmasını niyaz ederiz. 

 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
Allah doğru söyledi. Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan 

Allah‟a hamd‟adır. 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. TAHRÎM‟ SURESĠ (001-012) (178-1) 
 
 
"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. Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, 
Rabbi yessir ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil hayr. Rabbim güzellikle, 
hayırla, iyilikle aç, hayırla sonlandır. Rabbim kolaylaĢtır güçleĢtirme. 
Rabbim hayırlısı ile tamamla. Biz hazza ve çıkara değil hayra talip olduk, 
sen talip olduğumuz hayrı bize yağdır. Amin, amin. 

 
Değerli Kur‟an dostları bugün tefsir dersimiz Tahrıym suresi ile 

devam edecek. 178. dersimiz olan bu dersimizde mushafta 66. sırada 
bulunan Tahrıym suresinin tefsirine baĢlamadan evvel kısa bir girizgâh 
yapmak, kısa bir önsöz kabilinden açıklama yapmak isterim. Surenin adı, 
zamanı ve konusu üzerine. 

 
Surenin adı haram kılmak, haram saymak manasına geliyor. Adını 

ilk ayetinden alıyor. Ya eyyühenNebiyyu lime tuharrimu ma 
ehallAllâhu lek ayeti kerimesi daha doğrusu ilk ayetin bir bölümü, bir 
cümlesi olan bu cümleden alıyor. Yine sureye ilk bölümünün konusundan 
dolayı peygamber suresi adı da verilmiĢ. 

 
Sure Medeni, yani Medine‟de nazil olmuĢ. Sureyi oluĢturan 3 pasaj 

arasında da konu bütünlüğü var. Yani bu pasajlar birbirinden kopuk değil. 
Dolayısıyla biz sureyi bir bütün olarak, yani parçalanmaksızın nazil 
olduğunu kabul etmek durumundayız. Bazı sureler malumunuz 2 hatta 3 
ayrı bölümde hatta daha da fazla bölümde nazil olmuĢ olabiliyor. Hatta 
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bu nüzul bir kısmı Medine, bir kısmı Mekke, çok enderde olsa olabiliyor. 
Ama bu sure kendi iç bütünlüğü açısından, Muhteva açısından 
baktığımızda yekpare bir bütünlük temsil ediyor. 

Tarihini tespit etmek zor surenin. Tabii ki tam olarak, yıl olarak 
tespit etmek zor. Yemin kefaretine dair 2. ayet Maide/89 ayetine atıf. En 
azından bendeniz böyle düĢünüyorum. Bu durumda bu surenin 
maideden sonra nazil olduğunu düĢünmemiz gerekir. Hz. Osman 
tertibinde, yani Hz. Osman‟ın iniĢ sıralamasında sure Hucurat‟ın arkasına 
yerleĢtirilmiĢ. Bütün bunlardan çıkan sonuç Ģu; Bu sure, Tahrıym suresi 
muhtemelen hicretin 8. yılında nazil olmuĢ olmalıdır ki ilk pasajında ki 
olayın kahramanlarından biri olan Hz. Mariye de bize aslında bir parça 
bu tarihi doğrulayan bir delil olarak görünüyor. 

 
Surenin amacı açık. Model inĢası, yani gerek Hz. Peygamberi, 

gerek yakın çevresini inĢa ederek Ġslam ümmetine bir model sunmak. 
Daha doğrusu modeller sunmak. Model inĢası vahyin ana amaçlarından 
biri. Çünkü vahiy ilk muhatabı olan Hz. Peygamberi ..usvetün 
hasenetün.. (Ahzab/21) güzel örnek olarak takdim eder. Nebiye örneklik 
misyonu hatırlatılır bu surede. Ama çok daha önemlisi bu surenin bize 
verdiği müthiĢ bir ders vardır ki o da Hz. Peygamber ilahi gözetim 
altındadır kanaatine ulaĢtırır bizi. 1 ve 2. ayetleri Ģöyle derinliğine 
okuduğumuzda bu sonuca ulaĢırız. Allah Resulü Allah‟ın çok özel 
gözetimi altındadır. 

 
Bu tür uyarıların açık göstergesi Ģudur ki surede biraz sonra tefsir 

edeceğiz o uyarıları. Allah Resulüne bir uyarı var. Yani Allah‟ın sana 
helal kıldığını ey peygamber sen kendine haram kılıyorsun uyarısına 
muhatap oluyor Allah Resulü. Bu tip uyarıların bize verdiği müthiĢ bir 
sonuç var, o da Ģu; hayatının geri kalan kısmı Allah Resulünün vahyin ve 
Allah‟ın onayından geçmiĢtir. Eğer vahyin onaylamadığı bir Ģey varsa, 
Allah Resulünün hayatında rabbimizin onaylamadığı bir Ģey varsa, 
rabbimiz vahiyle onu açık ediyor. Oraya direk müdahalede bulunuyor 
burada, Tahrıym suresinin ilk pasajında olduğu gibi.  

 
O zaman buradan ne çıkıyor? Buradan açıkça Ģu çıkıyor; Eğer 

vahiy müdahale etmemiĢse Allah resulünün geri kalan hayatının tamamı 
onaydan geçmiĢtir. Ġlahi tasdik almıĢtır diyebiliyoruz gönül rahatlığıyla. 

 
Özel hayat mefhumu en dar sınırlarına çekiliyor bu surede. Tabii ki 

Allah resulü için. Efendimizin özel hayatı neredeyse yok gibi. Öyle ki 
vahiy onun hayatının üstüne çok özel bir ayna tutuyor. Tüm zamanlara 
bu aynadan onun ömrünü yansıtıyor. Onun yüreğini bile gösteriyor bu 
ayna. Onun gizlisini saklısını açığa vuruyor. Hatta onun duyulmasından 



hoĢlanmadığı Ģeyleri bile vahiy açığa vuruyor. Dolayısıyla bize o her 
Ģeyiyle bir model olarak takdim ediliyor. 

 
Bir Ģey daha var. Resulallah‟ın; Kur‟an ın iniĢine, yani Kur‟an a 

hiçbir dahlinin olmadığına dair baĢka hiçbir delil olmasa eğer, değerli 
Kur‟an dostları, inanınız bu ayetler yeterdi. Yeter de artardı bile. Onun 
gizlisi saklısı yoktur. Biz neticeten bunu anlıyoruz. 

 
Yine Hz. Peygamberin evi üzerinden Müslüman aile inĢa ediliyor.  
 
Yine bu surenin bize verdiği bir baĢka ders Ģu. Makbul iyi, yatan iyi 

değildir. Kötüyle savaĢan iyidir. 9. ayetinden biz bunu anlıyoruz. Ama 
sure muhteĢem bir finalle bitiyor. 4 model sunuyor; ikisi örnek, ikisi ibret. 
Yani iki örnek ibreti alem için sunuluyor. Nuh ve Lût peygamberin eĢleri. 
Ġki örnekte numuneyi imtisal için sunuluyor. Hz. Meryem ve Firavunun eĢi 
Asiye. Aslında Nuh ve Lût peygamberin eĢleri üzerinden müthiĢ bir 
mesaj var. ġahsen ben bunu alıyorum.  

 
Zımnen Ģunu diyor. Ġyinin yakını olmak, iyi olmanın garantisi değil. 

Nuh peygamber gibi, Lût peygamber gibi iki peygamberin eĢi olabilir, 
onlarla aynı yatağı, aynı yastığı paylaĢmıĢ olabilir. Fakat bu onlar için iiyi 
olmanın garantisi olmadı. Ey insanlar, babam hocaydı, dedem hafızdı, 
kardeĢim müftüydü, amcam alimdi v.s. diyerek kendisini bir yere 
koymaya çalıĢanlar bundan ibret alın. iyinin yakını olmak iyi olmanın 
garantisi değil, siz iyi misiniz onu söyleyin.  

 
ĠĢte bu ve son iki örnek numuneyi intisal firavunun karısı Asiye ve 

Hz. Meryem. Ġyi modeller, onları da model olarak sunuyor. Öncelikle ilk 
muhataplara hatta belki Allah resulünün evine, hane halkına ama tabii ki 
tüm zamanlara, hepimize. Bu girizgâhın ardından sureyi tefsire 
geçebilirim. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Ya eyyühenNebiyyu lime tuharrimu ma ehallAllâhu leke 

tebteğıy merdate ezvacike, vAllâhu Ğafûrun Rahıym; 
 
Ey Nebi! Allâh'ın sana helal kıldığı Ģeyi, hanımlarının gönlü olsun 

diye niçin (kendine) haramlaĢtırıyorsun? Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A. 
Hulusi) 
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01 - Ey o Peygamber! Sana Allahın helâl kıldığını niçin harâm 
edersin, zevcelerinin hoĢnutluğunu ararsın? Mamafih Allah gafurdur 
rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühenNebiyyu lime tuharrimu ma ehallAllâhu leke 

tebteğıy merdate ezvacik sen ey peygamber, sen ey peygamberler 
ailesinin ferdi eĢlerinden bazılarının rızasını kazanmak için, gönlünü 
almak için, onların hatırını yapmak için neden Allah‟ın helâl kıldığı Ģeyi 
kendine haram ediyorsun. Burada bir uyarı. Belki bir ileri adım daha 
atarsak, bir azar varmıĢ gibi duruyor. Uyarı olduğu hiç kuĢkusuz.  

 
Peki bu uyarının tarihsel bir sebebi olmalı, nedir sebep? Sebebi 

nüzulü tek değil. Bize kadar gelen rivayetler 3 farklı olay veriyorlar bu 
ayetlerin iniĢ nedenine iliĢkin. Hz. Peygamberin muhtemelen hicri 8. yılda 
bir ay süre ile eĢlerinden ayrı kalacağına yemin etmesi üzerine nazil 
oluyor bu ayetler. Yani eĢlerinden hiç biriyle birlikte olmayacağına dair 
yemin ediyor Allah resulü. Peki bu yeminin amacı ne? Daha doğrusu 
yeminin arkasında yatan gerekçe ne? Diye sorulduğunda iĢte orada 3 
ayrı rivayet görüyoruz. 

 
Birincisi; Hz. Peygamber eĢi Zeynep Bint-i CahĢ‟ın dairesinde bir 

bal Ģerbeti içiyor. Allah resulünün adetidir, güneĢ batıya meyl ettiğinde 
ortalık serinleyip de hava tatlandığında eĢlerini teker teker hanelerinde 
ziyaret ederlerdi, yani akĢamüzeri, ikindi sonrası. Onların hanelerinde 5 – 
10 dakika oturur takriben, onlarla hasbıhal eder, gönüllerini alır ve daha 
sonra diğer eĢinin hanesine geçerdi. 

 
ĠĢte bu sırada Hz. Zeyneb Bint-i CahĢ‟ın odasına girmiĢti ve Hz. 

Zeyneb de Resulallah‟ın çok sevdiğini bildiği bal Ģerbeti ikram etmiĢti 
ona. Bu Ģerbeti içtikten sonra da Allah Resulü Hz. Hafza‟nın odasına 
girdi. Ama Hz. Zeynebin odasında her zamankinden, mutad olandan 
daha fazla kalınca diğer eĢlerden bazıları herhalde gayrete gelmiĢ 
olacaklar ki Hz. Hazfa ile Hz. AiĢe rivayetlerin bildirdiği iki ortak isim bu 
baĢ baĢa vererek bir Ģaka yapalım dediler. Yani tabii bu Ģakanın 
arkasında da onların eĢlik gayretleri yatıyordu.  

 
Bu Ģaka Allah resulünün en hassas olduğu bir konuda yapılacaktı. 

Hz. Peygamber Hafza‟nın odasına girdiğinde; “Ya ResulAllah, yüzünü 
ekĢiterek- Meğafir mi yedin” diye tepki gösterdi Meğafir bölgede yiyen ya 
da suyunu içenin ağzında hoĢ olmayan bir koku bırakan, baĢkasını 
rahatsız eden bir koku bırakan bir bitki. Allah resulünün en hassas 
olduğu nokta bu. Allah resulü hiç kimseyi rahatsız etmek istemez ve bu 



nedenle de soğan sarımsak yiyen mescidimize gelmesin buyurur ve bu 
nedenle de Allah resulü belki dünya da ağız ve diĢ bakımı açısından 
kendisiyle kimsenin boy ölçüĢemeyeceği hassasiyette biridir.  

 
Onun diĢ fırçalaması, misvak kullanma alıĢkanlığını biz biliyoruz. 

Hatta onun bu alıĢkanlığı onun bu ümmetine bir sünnet olarak bıraktığını 
da biliyoruz. Levlâ en eĢukka le emertehüm bissivaki (mea külli 
salâtin) eğer ben ümmetimin üzerine zor gelmeyeceğini bilseydim, 
meĢakkat olmayacağını bilseydim her beĢ vakitte misvaki yani 5 vaktin 
abdestinde, -böyle anlamamız lazım- misvak yani diĢ fırçalamayı onlara 
Ģart koĢardım buyurmuĢtu.  

 
Bu hassasiyette olan Allah resulüne böyle bir Ģey söyleyince tabii ki 

ResulAllah olağanüstü hassas olduğu bu konuda kendisine gösterilen 
tepkiye Ģu cevabı verir. “Bir daha içmeyeceğim.” Yani Zeyneb‟in 
odasında bal Ģerbeti içmiĢtim, demek ki bal yapan arılar meğafir 
çiçeğinden almıĢlar balını. Yani böyle bir yorum çıkıyor ortaya. Bu 
yorumu Hz. Hafza‟nın ya da Hz. AiĢe‟nin Resulallah‟a yaptığı da söylenir. 

 
Onun yanından çıkıp Hz. AiĢe‟nin yanına girince ResulAllah yine 

aynı tepkiyle karĢılaĢtı. Ya ResulAllah meğafir mi yedin, veya meğafir 
suyumu içtin. Hayır deyince Zeyneb‟in yanında bal Ģerbeti içmiĢtim. ĠĢte 
onun üzerine Allah resulü yemin eder. “Bir daha der içmeyeceğim.” Belki 
biraz amaçta budur bu Ģakadan bilemiyoruz. Ve bunu bir daha kimseye 
diye de tembih eder. Bir rivayet böyle. Tabii söyleme diye tembih ettiği 
eĢi muhtemelen Hz. Hafsa arkadaĢı Hz. AiĢe‟ye açar söyler ve müteakip 
3. ayette zaten bunun üzerine. 

 
[Ek bilgi; ĠLGĠLĠ HADĠS; 
ÂiĢe (R) Ģöyle demiĢtir: Resûlallah (S) balı ve tatlıyı severdi, ikindi 

namazından döndüğü zaman kadınlarının yanına girer ve onlardan 
birinin yanına yaklaĢırdı. Bir gün Ömer'in kızı Hafsa'nın yanına girdi de, 
orada kalmakta olduğundan daha çok kaldı. Ben bunu kıskandım (ve 
bunun sebebini soruĢturdum). Bana: 

- Hafsa'ya, kavminden bir kadın küçük bir çömlek bal hediye etti, o 
da bu baldan Peygamber'e Ģerbet içirdi, denildi. 
Ben de kendi kendime: Vallahi biz bunun için muhakkak bir hile yaparız! 
dedim. Akabinde ġevde bint-u Zem'a'ya Ģöyle dedim: 

- Biraz sonra Rasulullah muhakkak sana yaklaĢacaktır. Sana 
yaklaĢtığında O'na: Sen megâfîr mi yedin? dersin, O da sana: Hayır, 
diyecektir. Bunun üzerine sen de O'na: Sen'den hissetmekte olduğum bu 
koku nedir? dersin. O da sana muhakkak: Hafsa bana bal Ģerbeti 
içirmiĢti! diyecektir. Sen de O'na:. O balın arısı urfut ağacından top-
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lamıĢtır! dersin. Bana geldiğinde ben de böyle söyleyeceğim. Yâ Safiyye, 
sen de böyle söyle! Dedim. 

ÂiĢe bu talîmâtın tatbik suretini Ģöyle anlatmıĢtır: ġevde Ģöyle 
diyordu: 

- Vallahi çok geçmedi Rasulullah kapının önünde durdu. Yâ ÂiĢe, 
senden korktuğum için bana emrettiğin sözü hemen Resûlallah‟a 
oracıkta iken söylemek istedim. 

(ÂiĢe dedi ki: Rasulullah ona yaklaĢınca, ġevde O'na: 
- Yâ Resûlallah, sen megâfîr zamkı mı yedin? demiĢ O da: 
-  "Hayır!" diye cevap vermiĢ. ġevde: 
-  Sen'den hissetmekte olduğum bu koku nedir? demiĢ.  
Rasulullah: 
-  "Hafsa bana bal Ģerbeti içirmiĢti!" buyurmuĢ. ġevde: 
-  O balın arısı urfut ağacında yayılmıĢ! demiĢ. 
Nihayet Rasulullah benim odama dönüp geldiğinde ben de bu 

sözlerin benzerini söyledim. Safiye‟ye gittiğinde o da bunların benzerini 
söylemiĢti. Sonra Rasulullah dönüp Hafsa'nın nevbetinde yanına 
vardığında, Hafsa: 

- Yâ Resûlallah! Sana o bal Ģerbetinden içireyim mi? diye sor-
duğunda Rasulullah: 

-  "Hayır, benim ona ihtiyâcım yoktur!" buyurdu. ÂiĢe (rivayetine 
son vererek) dedi ki: ġevde bana: 

- Vallahi biz Resûlallah‟ı bal Ģerbetinden mahrum ettik, diyordu. 
Ben de Sevde'ye: 

- Sus! dedim (ve Hafsa hakkındaki hîle ve tedbîrimizin duyulmasını 
istemedim). (Buhari/ 7 Bab-15)] 

 
Ġkinci nüzul rivayeti Hz. Hafza‟nın odasında Allah Resulü önce 

kendisine hediye edilen biri iken daha sonra eĢi olan ve tabii ki Çocuğu 
küçük Ġbrahim‟in bin Muhammed‟in annesi olan Mısır‟lı eĢi Haz. Mariye 
ile birlikte olur. Hz. Mariye‟nin hanesi mescidin etrafındaki odalardan 
değil daha geri de, hatta Medine‟nin kıyı semtlerinden birindedir. Orada 
kardeĢi ile birlikte kalmaktadır ve Allah Resulü Mariye‟yi her zaman sık 
gidip ziyaret edemediği için Hz. Mariye ara sıra Allah Resulünün diğer 
eĢlerinin evine, hanesine gelmektedir ve o gün boĢ olan Hz. Hafza‟nın 
hanesinde Allah Resulü eĢi Mariye ile birlikte olur. Hz. Hafsa buna 
muttali olunca tepki gösterir. Yani bir tür eĢ kıskançlığı krizi tutar.  

 
Bu tepki üzerine Allah Resulü bir daha böyle yapmayacağına dair 

yemin eder. Bu da çok gizli bir hadisedir kimsenin açıklanmaması 
halinde bilemeyeceği bir hadisedir. Ama rabbimiz bunu da vahyin içine 
alır. Ġkinci sebebi nüzül budur. Tabii kimseye söylememesi tembihlenir 
ama Hz. Hafsa yine de bunu arkadaĢına iletir. 



 
Üçüncü rivayet daha farklı. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer‟in 

kendisinden sonra liderliğe geçeceğine dair bir imada bulunur. Allah 
resulü Bu rivayete göre. Yine Hz. Hafsa‟ya. Hz. Hafsa da kendisine 
söylenmemesine rağmen hemen gider ve arkadaĢı Hz. AiĢe‟ye durumu 
açıklar. Resulallah‟ın eĢleri arasında Ģöyle bir öbeklenme olduğunu bilgi 
olarak vermek durumundayım; 

 
Hz. AiĢe‟nin baĢını çektiği bir grup, Hz. Zeyneb‟in baĢını çektiği bir 

baĢka grup. Yani iki gruptur. Hz. Peygamberin eĢleri adeta iki rakip grup 
gibi de diyebiliriz. Tabii ki bu rekabet öyle kırıcı yıkıcı olmamıĢtır ama tatlı 
bir rekabet diyebiliriz buna eĢleri arasında ki.  

 
ĠĢte bu üç rivayet, üçünde de ortak nokta, verilen bir sır vardır. 

Allah Resulü‟nün helal bir Ģeyi bir daha yapmayacağına dair, kendine 
haram kıldığına dair yemini vardır ve tabii bunun arkasından Allah 
resulünün kimseye deme diye sır emanet ettiği eĢinin de gidip ortağına 
bunu açıklaması vardır. Bunların hepsinde de ortak müĢterek nokta 
budur. 

 
Hz. Peygamber yemin etti, fakat Hz. Peygamberin yemin etmesi bir 

helali haram kılmadı peygamber olduğu halde. Kendisine dahi bir helali 
haram kılamayacağı ifade buyruldu. Öncelikle eĢya da asıl olanın 
mübahlık olduğunu söyleyelim. El asl fiyl eĢya ibahatül bir Ģeyin 
helalliğine delil aranmaz. Eğer yasak değilse helal demektir. Haram 
değilse helal demektir. Ġslam fıkıh usulünde usul kaidesi budur, bu kaide 
de yine Kur‟an da çıkarılmıĢtır. Çünkü Kur‟an açıkça der ki; 

 
Kul men harrame ziynetellahilletiy ahrece li ıbadiH. (Araf/32) De 

ki Allah‟ın kulları için çıkardığı, yarattığı, var ettiği güzellikleri haram 
kılacak kimmiĢ bakayım göster bana onu. Açıktır Yani Allah‟ın kulları için 
yarattığı ve yasaklamadığı bir Ģeyi kullarına haram kılmak, yasaklamak, 
kimsenin iĢi değildir. 

 
Bir baĢka ayet; Küllüt taami kâne hıllen li beni israiyle illâ ma 

harreme israiylü alâ nefsih.. (A. Ġmran/93) her yiyecek Ġsrail oğullarına 
baĢlangıçta helal di. Ancak Ġsrail‟in, buradaki Ġsrail Hz. Yakub‟un 
lakabıdır, ancak Yakub‟un kendi nefsine yasakladığı Ģey hariç.  

 
Burada tarihsel olarak bir olaydan bahsediliyor aslında. Bu tarihsel 

olay Hz. Yakub‟un bize helal olan bir Ģeyi kendisine yasakladığını 
söylüyor. Allah‟u alem bazı etleri, daha doğrusu ineğin ve ona benzer 
bazı hayvanların iç yağını ve bazı yerlerini yasaklamıĢ kendisine. 



Bilmiyorum neden sebebi. Fakat Onun koyduğu, kendisi için benimsediği 
bu yasak belki de perhiz diyebiliriz, daha sonra Ġsrail oğulları tarafından 
sanki bir haram gibi algılanmıĢ. Sanki ilahi bir yasak gibi algılanmıĢ. Öyle 
ki bu yasakla da kalınmamıĢ, zaten Allah dıĢında kimsenin bir helali 
haramlaĢtıramayacağının özünde yatan ve yanlıĢ sonuçlardan birine de 
burada dikkat çekiliyor. Nedir o? Önce böyle bir yasakla baĢlıyor haram 
kılma, daha sonra haram kılınan o Ģey kutsallaĢtırılıyor. Tıpkı Hz. 
Yakub‟un kendisi için perhiz addettiği o Ģeyin Ġsrail oğullarında ilerleyen 
yy. lar da hatta bin yıllarda artık haram kabul edilmesidir. ĠĢte belki de 
uzak doğuda bazı hayvanların kutsallaĢtırılması.  

 
Yine vahyin indiği çevre de bazı hayvanların, iĢte saibe, vasiyle, 

haam gibi isimlerle üst üste 5 batın doğurdu, Arap onun kulağını yarar ve 
bırakırdı o deveyi. Üst üste 2 kere ikiz doğurdu, Arap onun kuyruğunu 
keser veya kulağını yarar bir belge olsun diye bırakırdı, kutsal addederdi 
onu. Artık bu iĢareti gören her kim olursa bu Allah‟ın devesi derdi. Yemek 
vermezdi, su vermezdi, bakmazdı, çekmezdi, hayvanın hiçbir ihtiyacını 
gidermezdi. Ama Allah‟ın devesi. Yani kutsal deve. ĠĢte saibe, seyid 
oradan gelir. Vasile yani ile vasıl olunan, sanki Allah‟a yaklaĢılan veya 
putlara yaklaĢılan, artık nasıl zihinlerinde canlandırıyorlarsa, Yani 
bölgede böyle bir takım arka plan da var. Onun için Haram kılmanın 
Allah dıĢında hiç kimsenin haram kılamayacağı yönünde ki bu genel 
kuralın gerekçeleri çok önemli, iĢte bu saydığın gerekçeler onlardan. 

 
Peygamberler Haram koyar mı? Cevabı ayet veriyor. Peygamberin 

yetkisi beyan yetkisidir. litübeyyine linNasi ma nüzzile ileyhim ve 
leallehüm yetefekkerun(Nahl/44) kendisine indirileni insanlığa 
açıklaman için. litübeyyine linNasi insanlığa açıklaman için.ma nüzzile 
ileyhim Demek ki açıklama beyan peygamberin asli görevidir. Tabii ki 
beyan iletmeyi öncelikle ifade eder. Yani aldığı vahyi olduğu gibi iletmek. 
Fakat aynı zamanda beyan açıklamayı da içerir. Onun için Allah 
Resulünün açıklamaları olmuĢtur. Mesela yenilmesi yasak olan 
hayvanlar babında Nehennebi an ekli nuhumül humr-ul ehliyye 
(Hadis) Peygamber ehli eĢek etinin yenilmesini yasakladı. ve an külli 
zînâbin mine duyûr ve kulli zî adlin minel muhruc Yine peygamber 
tüm etçil yırtıcı hayvanların, pençeli olanlarının etinin yenilmesini ve yine 
tüm gagalı etçil kuĢların etinin yenilmesini yasakladı diyor.  

 
Ama Dikkat buyurun; Nehennebi diye geliyor, Harramen nebiy 

diye değil. Sahabe bu ayırımı, ilk raviler bu ayırımı koyuyorlardı. 
Peygamberin yasaklamasından söz ediyorlardı. Haram kılmasından 
değil. 

 



Yine; ne hennebî an bey ateyni fî bey aten vahideh alıĢveriĢle 
ilgili peygamberin koyduğu bir yasak mesela bu. Bir satıĢta iki satıĢı 
yasaklıyordu peygamber. Yani bir satıĢta iki satıĢ Ģu bir açıklaması; 
peĢin alırsan Ģu, vadeli alırsan Ģu deyip ikisinden birine fikslememek, 
bağlamamak. Ġkisini açık bırakarak alıĢveriĢ yaptığını düĢünmek. Yani 
karĢıda ki insan birinden birini tercih etmeden alıĢveriĢi bitirdiklerini 
düĢünmeleri. Çünkü mechullük var. Bu yasak mesela. Bir tanesine 
fikslenecek, peĢinse peĢin vadeliyse vadeli. Bunu yasaklamıĢ Allah 
resulü. 

 
Yine ipek ve Altın yasağı erkeklere. Bu da Allah‟ın koyduğu 

haramla özdeĢleĢtirilemez. Öyle olsaydı Süheyb-i Rumi, den gelen, Ebu 
Davud‟da nakledilen rivayette Süheyb-i Rumi 4 tane sahabenin 
parmağında altın yüzük gördüm dedi. Elbette ki Allah Resulü bunu 
yasaklamıĢ, Allah Resulünün bu yasağının Allah‟u alem temelinde ki 
sebep cennette erkeklere giydirilecek ve verilecek olan 
yuhallevne..(Kehf(31) ifade ediliyor, buyruluyor ya orada altından 
bilezikler takılacak, takılar takılacak. Cennette rabbim eğer verecekse, 
dünyada mahrum olalım yaklaĢımıyla Allah Resulünün attığı bir Ģey bu. 
YaklaĢmadığı bir Ģey. 

 
Yine ipek meselesi de öyle Abdurrahman Bib Avf; vücudu 

haĢarattan tahriĢ olduğu için, alerjik bir vücuda sahip olduğu için Allah 
resulünden izin istemiĢ, O da ipek gömlek giymesine izin vermiĢ. Yine 
Halid bin Velid için de benzer bir rivayet var. Demek ki haram olarak 
kesin, diğer haramlar gibi görseydi Allah resulü asla izin vermezdi. Kızım 
Fatıma da olsa elini keserim diyen Allah resulü nasıl harama müsaade 
edecek. Bu gibi çok küçük mazeretlere bakıp ta binaen. 

 
Demek ki Allah resulü için beyan yetkisi çerçevesinde düĢünmek 

lazım. Sonuç Ģu; Nebi‟nin Allah‟tan bağımsız haram koyması söz konusu 
olmamıĢtır zaten.  

 
Bu nispeten uzun açıklamadan sonra tahrim suresinin 1. ayetiyle 

devam ediyoruz; vAllâhu Ğafûrun Rahıym Ama Allah sonsuz bağıĢ 
sahibidir, sonsuz merhamet sahibidir.  

 
Ayet böyle bitiyor. Ayetin böyle bitmesi tesadüf değil elbette. Ayetin 

sonlarında yer alan esmaül Hüsna isimlerle ayetin muhtevası arasında 
birebir iliĢki vardır. Ayet böyle bittiğine göre bu yapılan bir hatadır. Yani 
ey peygamber niçin Allah‟ın sana helal kıldığı bir Ģeyi eĢlerinin rızasını 
talep etmek için, onların gönlünü yapmak için kendine haram kılıyorsun 
derken bunun bir hata olduğunu biz ayetin sonunda ki ğafurun rahiymun 



esmasından anlıyoruz. Çünkü Allah‟ın bağıĢlayıcılığına, sonsuz 
merhametine bir atıfla bitiyor ayet. Allah affetmiĢtir. Bunu da zımnen 
içeriyor. 

 
 
2-) Kad feradAllâhu leküm tahıllete eymaniküm* vAllâhu 

mevlâküm* ve "HU"vel'AliymulHakiym; 
 
Allâh size, ettiğiniz yeminleri (kefaretini ödeyerek) çözmeyi farz 

kılmıĢtır! Allâh sizin Mevlâ'nızdır. O, Aliym'dir, Hakiym'dir. (A. Hulusi) 
 
02 - Allah sizin için yemînlerinizin çözümlüğünü farz kılmıĢtır ve 

Allah sizin mevlânızdır, hem de alîm hakîm odur. (Elmalı) 
 
 
Kad feradAllâhu leküm tahıllete eymaniküm doğrusu Allah 

yeminlerinizi bozup keffaret verebileceğinizi size bildirmiĢtir. 
Yeminlerinizin kefaretini verebileceğinizi size bildirmiĢtir. 

 
Yemin kefaretiyle ilgili asıl açıklama Bakara/224. (225 olacak) 

ayetinde gelir. Biz bu ibareyi bu ayetiyle birlikte okursak çok daha iyi 
anlaĢılır. Ki orada, Lâ yuahızükümüllâhu Bil lağvi fiy eymaniküm ve 
lâkin yuahızüküm Bi mâ (agadtüm el eyman- Hatalı okuma) kesebet 
kulûbüküm. (Bakara/225) Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız 
yeminlerden dolayı, - o yemini lağv deniliyor buna kategorik olarak- 
bundan dolayı muaheze etmez. Asıl Allah sizi kendisiyle kendinizi 
bağladığınız, yani kendinizi yemin ederek bağladığınız hususlardan 
dolayı, yeminlerden dolayı muaheze eder.  

 
Demek ki yemini lağv denilen Ģu boĢ boğazlıklar, iĢte vara yoğa 

yemin etmek. Ama kendimizi bir Ģeyle bağlamıĢsak, Allah adına söz 
vermiĢsek iĢte o nokta da keffaret gerekiyor Neden keffaret gerekiyor 
dostlar? Çünkü Allah adına söz verdiniz. Allah dedin ya, Allah dedin 
orada dur. Öyle Allah demek insanın boĢboğazlıkla yapabileceği bir Ģey 
değil. Allah adına dedinse, vallahi dedinse, billahi dedinse, tallahi 
dedinse, Allah‟a and olsun dedinse orada bir dur. Çünkü Allah girdi iĢin 
iĢine orada. Allah‟ı kattın iĢin içine orada. Bu basit bir Ģey mi? Bunun 
kefareti olmalı. Eğer Allah‟ı kattın da tutmamıĢsan veya Allah‟ı katıp ta 
söz vermiĢsen mutlaka bunun bir bedeli olmalı. ĠĢte o bedeli ödeyeceksin 
ey insan. Ayetin bize verdiği ders aslına bu. 

 
vAllâhu mevlâküm Allah‟tır sizin efendiniz. Yani buradan ben Ģunu 

anlıyorum; Allah‟tır sizin efendiniz, siz onun kulu olursunuz, dolayısıyla 



haram koymak efendiye düĢer, kula değil. Dolayısıyla siz O‟nun koyduğu 
harama ittiba edersiniz. O‟nun koyduğu sınırlara uyarsınız. Bu kadar. ve 
"HU"vel'AliymulHakiym zira o dur her Ģeyi bilen,O‟dur hikmetle 
hükmeden. 

 
 
3-) Ve iz eserrannNebiyyu ila ba'dı ezvacihi hadiysa* felemma 

nebbeet Bihi ve ezharehullahu 'aleyhi 'arrefe ba'dahu ve a'reda 'an 
ba'd* felemma nebbeeha Bihi kalet men enbeeke hazâ* kale 
nebbeeniyel'AliymulHabiyr; 

 
Hani O Nebi (Hâtemün Nebi), eĢlerinden birine (Hafsa'ya) sır olarak 

bir söz söylemiĢti. Ne zaman ki (Hafsa) onu (AyĢe'ye) haber verip, Allâh 
da onu O'na (Hz.Rasûlullâh'a) izhar edince; (Hz.Rasûlullâh) o sözünün 
bir kısmını açıklamıĢ ve bir kısmından vazgeçmiĢti. Nihayet 
(Hz.Rasûlullâh) o sözü Ona (Hafsa'ya) haber verince (Hafsa) dedi ki: 
"Bunu sana kim haber verdi?" (Rasûlullâh da) dedi ki: "Aliym, Habiyr 
(olan) bana haber verdi." (A. Hulusi) 

 
03 - Ve hani Peygamber zevcelerinin bazısına sır olarak bir söz 

söylemiĢti, vaktâki o onu haber verdi, Allah da Peygambere onu açtı, 
açınca Peygamber - o zevcesine - birazını tanıttı, birazından da 
sarfınazar etti, ana bu suretle anlatıverince bunu sana kim haber verdi 
dedi, bana dedi, o alîm, habîr nübüvvetle haber verdi. (Elmalı) 

 
 
Ve iz eserrannNebiyyu ila ba'dı ezvacihi hadiysen hani bir gün 

peygamber eĢlerinden birini bir hadiseden dolayı sırrına ortak etmiĢti. 
eserranNebiyy peygamber sırrına ortak etmiĢti. felemma nebbeet Bihi 
ve ezharehullahu 'aleyh fakat eĢi bu sırrı ifĢa edip Nebiye bildirince, 
daha doğrusu nebiye Allah eĢinin sırrı ifĢa ettiğini bildirince. EĢi bu sırrı 
ifĢa etmiĢ, Allah‟ta peygambere eĢine verdiği sırrı bir baĢkası ile 
paylaĢtığına dair ifĢa etmiĢti. Duruma el koyup oyunu bozunca gibi de 
anlaĢılabilir bu. Yani Allah duruma el koymuĢtu. Muhtemelen Hz. 
peygamber yeminin bildirmiĢ ama olayı açıklamamıĢ olabilir. Yani yemin 
etmesine neden olan olayı söylemeksizin sadece yemin ettim Ģunu 
yapmamaya, Ģunu bir daha iĢlememeye, veya Ģunu kendime 
yasaklamaya yemin ettim demiĢ olabilir. 

 
'arrefe ba'dahu ve a'reda 'an ba'd Nebi o olayın bir kısmını diğer 

eĢine anlatmıĢ ama bir kısmından söz etmemiĢti. Yani biz buradan Ģunu 
çıkarabiliriz: B ila 3. ayetin ibreti bu aslında, Hz. peygamberin olayın 
sonucunu söyleyip sebebini söylememiĢ olduğunu çıkarabiliriz buradan. 



 
felemma nebbeeha Bihi kalet men enbeeke hazâ nihayet 

peygamber sır tutmayan eĢine yaptığı yanlıĢı bildirince. Ya Hz. AiĢe, ya 
vahiy meleği bildirebilirdi. Yani baĢkası bildiremezdi bunu. Ya Hz. AiĢe 
söylemiĢti Allah resulüne ya da vahiy meleği gelip söylemiĢti. Sırrı ifĢa 
hatadır. Buradan anladığımız açıkça bu. 

 
Ġkincisi bu ayet bize isim vermiyor bakınız. Yani olayı vurguluyor 

ismi değil, ismin üzerinde durmayın isimler önemli değil yapılan önemli. 
Yapılan bir hata ise kim yapmıĢ ulursa olsun hata hatadır. Aslında bize 
verdiği derste bu ve Ahlak inĢa ediyor aslında, bununla ahlak inĢa ediyor. 

 
kale nebbeeniyel'AliymulHabiyr  dedi ki, yani bunu sana kim 

bildirdi. felemma nebbeeha Bihi kalet men enbeeke hazâ peygamber 
ona haber verince, yani neden sır verdin, ben sana söyleme dediğim 
halde neden söyledin diye, veya söylemiĢsin diye haber verince onu 
tepkisi Ģu oldu. Bunu sana kim haber verdi? 

 
Hakikaten bu mu sorulmalı, bizim çok sık yaptığımız bir hata. Bunu 

sana kim haber verdi. Oysa ki haklısın demesi yeterliydi orada. Onu 
kimin haber vermesinin ne önemi var ki. Ya Hz. AiĢe verdi, ya da melek 
Cebrail verdi, Fark etmez kim verdiyse verdi. Ama yapılan bir yanlıĢ 
ortada dolayısıyla yanlıĢı yapan bunu sana kim haber verdi demek yerine 
yanlıĢını itiraf edip istiğfar etmesi, tevbe etmesi, yanlıĢından vaz geçmesi 
gerekir. Ama bunu sana kim söyledi. Kim söylerse söylesin. Yapılan bir 
yanlıĢ var ve o yanlıĢtan dönmek gerekiyor. ĠĢte ilk gösterilen tepki bu 
olmuĢ. 

 
kale nebbeeniyel'AliymulHabiyr peygamber dedi ki Aliym ve 

habir olan, her Ģeyi bilen ve her Ģeyden haberdar olan Allah bana haber 
verdi. 

 
Çok ilginç değerli dostlar. Buradan yola çıkarak Ģu 3 tespiti 

yapabiliriz. 
 
1 – Vahyin ilahiliğine dikkat çekiyor bu ilk 3 ayet. Vahiy Allah‟tan 

dır, peygamberin vahye, dahli yoktur., müdahil olmamıĢtır. Müdahil 
olsaydı eğer Kur‟an a Ģu olay girmezdi. Bu bir. 

 
2 – Hz. peygamber Allah‟ın gözetimi altındadır. 
 
3 – Allah resulünün hayatına Allah doğrudan müdahildir. Biz Ģu 3 

ayetten bu 3 sonucu rahatlıkla çıkarabiliriz. 



 
 
4-) Ġn tetuba ilAllâhi fekad sağat kulûbüküma* ve in tezahera 

'aleyhi feinnAllâhe HUve Mevlâhu ve Cibriylu ve salihul mu'miniyn* 
velMelaiketü ba'de zâlike zahiyr; 

 
Eğer ikiniz (AyĢe ve Hafsa) Allâh'a tövbe ederseniz (ne âlâ); 

(yoksa) gerçekten kalpleriniz (Hak'tan) kaymıĢ bulunuyor... Eğer O'nun 
aleyhine olarak birbirinize destek olursanız, muhakkak ki Allâh, O'nun 
Mevlâ'sıdır; Cibrîl de, iman edenlerin sâlihi de (AyĢe'nin babası Hz. Ebu 
Bekir; Hafsa'nın babası Hz. Ömer). Ondan sonra melâike de yardımcı 
olandır. (A. Hulusi) 

 
04 - Eğer Allaha tevbe ederseniz ne iyi, çünkü ikinizin de kalpleriniz 

eğildi, yok eğer ona karĢı tezahüre kalkıĢırsanız haberiniz olsun ki Allah 
onun mevlâsı, hem Cibrîl ve mü'minlerin salihi, onun arkasından da 
melâike zahîrdir. (Elmalı) 

 
 
Ġn tetuba ilAllâh eğer tevbe ederseniz siz ikiniz bu iyi olur. Allah‟a 

yönelirseniz bu sizin hakkınızda iyi olur. fekad sağat kulûbüküma 
doğrusu her ikinizin de kalbi kaymıĢtır. Yani aslında kalbeküma gelmesi 
lazım tensiye olarak gelmesi lazım, çoğul gelmiĢ. Neden çoğul gelmiĢ 
derseniz eğer Hz. AiĢe ve Hz. Hafsa ikiliğinden olan yani taraftarı olan 
diğer eĢlerde hadiseye taraf olarak karıĢtıkları içindir  cevabından baĢka 
bir cevabımız yok. Sağat aynanın açısı kaymak manasına gelir. Aslında 
kalbin açısı kaymıĢ. Demek ki kalbin açısı var ve kayar onu söylüyor 
ayet. 

 
ve in tezahera 'aleyhi feinnAllâhe HUve Mevlâhu ve Cibriylu ve 

salihul mu'miniyn Ģimdi tehdit geliyor; Eğer Allah resulü aleyhine sizler 
dayanıĢma içine girerseniz, Ģunu iyi bilin ki Allah, evet O‟dur onun 
mevlâsı, dostu. Cibrildir onun dostu ayrıca. Ve salih-ül mü‟miniyn ve salih 
mü‟minler de onun dostudur. 

 
velMelaiketü ba'de zâlike zahiyr hepsine ilaveten melekler de 

O‟nun destekçileridirler. Yani burada söylenen Ģu; Maddi manevi onun 
destekçileri çoktur. BaĢta Allah, Hz. Cebrail, salih mü‟minler ve tüm 
melekler. Eğer siz ona karĢı dayanıĢma içine girerseniz, Allah resulünü 
üzerseniz, Allah‟ta onunla dayanıĢma içine girer. Yani bunu sana kim 
haber verdi diye niye soruyorsun, bir peygambere üstelik. O vahiy alıyor, 
ona böyle soru olur mu? 

 



[Ek bigi;1 {Ya Abdullah! Biz kureyĢliler olarak kadınlara hâkimdik. 
Onlar bĠ-zim emrimizdeydi. Ama Medîneye geldik. Gördük ki burda da 
kadınlar erkeklerine hâkim olmuĢlardı. Erkekler onların emrindeydi. Onlar 
kadınlarımızı etkilediler. Bir gün hanımının bile bana öfkeli konuĢtuğunu 
gördüm. 

“Bana karĢı mı geliyorsun?” dedim. Dedi ki: “Beni bırak. 
ResulAllah‟ın hanımları da ona böyle konuĢuyorlar. Onlardan birisi 
ResulAllah (s.a)'dan ayrı tek baĢına duruyor, nöbetinde yerinde durmadı”  

Bunun üzerine ben Hafsa‟nın yanına vardım. Bu sözü ona 
söyledim. “Bu söz gerçek mi?” dedim, Hafsa “Gerçektir” dedi.  

Ben dedim ki: “Siz onu incitince Allah'ın da size gazap 
etmeyeceğine emin olabilir misiniz? Ona yerici bir cevap verirsiniz. Ben 
senin nâmına isterseniz onunla konuĢayım. Sakın sen incitici bir cevap 
verme. Ne ihtiyacın varsa gel benim malımdan al. Sen ona (ÂiĢe'ye) 
özenme. Çünkü o senden güzeldir. Onun yanında da itibarı daha çoktur.”  

Sonra akrabam olan Ümmü Seleme'ye vardım. Ondan durumu 
soruĢturdum. Dedi ki: “Ya Ġbn-i Hattab! Sen garip bir adamsın! Her Ģeye 
karıĢıyorsun. ġimdi de ResulAllah‟ın hanımlarına mı karıĢıyorsun?”  

Bu söz canımı sıktı. “ResulAllah hanımlarını boĢadı” sözünü iĢitince 
ben “eyvah Hafsa ve ÂiĢe helak oldu” dedim. 
 

ResulAllah (s.a.v) hanımlarına katı davranmaya baĢladı. Onun sırrı 
dilden dile dolaĢmıĢtı. ResulAllah (s.a.v)'ı incitmiĢ. Onlarla bir ay bir 
araya gelmemeye and içti. Bu sûrenin ilk âyetleri bu sebeplerle indi. Ama 
keffâret emredilmiĢti. Hafsa ve ÂiĢe hakkında da tevbe etmeleri 
emredilmiĢtir. (Ebü-l Leys Semerkandi- Tersir-ük Kur‟an)}] 

 
 [Ek bilgi 2: Bir de tabii burada Rabbimizin sert bir dille eleĢtirisini 
kadınlarımız göz ardı etmemelidirler. Kocalarına karĢı tavır bozukluğu 
içinde olan, onların yüzlerine karĢı sert cevaplar veren, onların Ġslâmî 
emir ve arzularını yerine getirmeyen kadınlar uyarının sertliğine bakarak 
ibret alsınlar.  

Eğer kadınların kocalarına karĢı bu hareketleri, onların meĢru 
isteklerine karĢılık vermeleri önemsiz bir Ģey olsaydı, elbette Rabbimiz 
böyle bir azarlamada bulunmazdı. Hz. Ömer efendimiz ve Ebu Bekir 
efendimiz elbette kızlarını bu derece azarlamazlardı. (Besairu-l Kur‟an-Ali 
Küçük)] 

 
 
5-) 'Asâ Rabbuhu in tallakakünne en yübdi lehû ezvacen 

hayren minkünne müslimatin mu'minatin kanitatin taibatin 'abidatin 
saihatin seyyibatin ve ebkâra; 

 



Eğer sizi boĢarsa, Rabbinin O'na, sizin yerinize sizden daha hayırlı, 
teslim olan, iman eden, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, dünyalığa 
karĢı oruçlu olan, dul ve bakire eĢleri vermesi umulur. (A. Hulusi) 

 
05 - Gerek ki rabbi, Ģayet o sizi boĢarsa, yerinize ona sizlerden 

daha hayırlı zevceler verir öyle ki Müslimeler, mümineler, kaniteler, 
tâibeler abideler, Saimeler, seyyibler ve bâkirler. (Elmalı) 

 
 
'Asâ Rabbuhu in tallakakünne en yübdi lehû ezvacen hayren 

minkünn farz edin ki o sizi boĢadı bu takdirde onun rabbi yerinize sizden 
daha iyisini getirebilir. Yerinizi sizden daha iyisiyle doldurabilir. 
Müslimatin Allah‟a tam teslim olmuĢ eĢler. Yani o yerinize getirdiği eĢler 
kim olabilir? Allah‟a tam teslim olmuĢ eĢler. Zımnen siz de Allah‟a tam 
teslim olun. 

 
Ġkincisi; mu'minatin Allah‟a gönülden bağlanmıĢ, iman etmiĢ eĢler. 

Kanitatin Allah‟a yürekten boyun eğmiĢ eĢler taibatin hata ettiklerinde 
hiç ısrar etmeyip Allah‟a gönülden tevbe eden yönelen eĢler. 'abidatin 
Allah‟a yürekten kul olan, gereği gibi kulluk yapan, ibadetinde kusur 
etmeyen eĢler. Saihatin hayır yolunda biteviye koĢan, bıkmadan 
usanmadan hayır yolunda koĢan eĢler. seyyibatin ve ebkâran dul ya da 
bakire fark etmez eĢler sizin yerinize Allah ona böyle, bu sıfatları taĢıyan 
eĢler verir. 

 
Ġbn. Haleveyh‟in bir icadı olarak bu son iki kelime arasına 

seyyibatin ve ebkâran gelen vav a semeniye vav ı denmiĢ. Garip 
gerçekten de. Bu vav diğerlerinin aksine son ikisinin ezdad olduğunu 
yani zıt olduğunu, aynı anda bir arada bulunamayacağını ifade eder. 
Yani dul bir hanım hem dul hem bakire olmaz. Bu vav iĢte onu ifade 
eder. Dul ya da bakire. Ama bu vasıfları taĢıyan eĢler verir yerinize. 

 
 
6-) Ya eyyühelleziyne amenû ku enfüseküm ve ehliyküm naren 

ve kudühenNasu velhıcaretu 'aleyha Melaiketun ğılazun Ģidadün lâ 
ya'sunAllâhe ma emerehüm ve yef'alune ma yu'merun; 

 
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! (A. Hulusi) 

 



06 - Ey o bütün iman edenler! Kendilerinizi ve ailelerinizi koruyun 
bir ateĢten ki yakacağı o insanlar, o taĢlardır, üzerinde öyle Melekler 
vardır ki yoğun mu yoğun, çetin mi çetin, Allah kendilerine ne emrettiyse 
ona isyan etmezler ve her neye memur iseler yaparlar. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû ku enfüseküm ve ehliyküm naren ve 

kudühenNasu velhıcarah siz ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi, 
bakmakla yükümlü olduklarınızı, elinizin altında bulunanları; yakıtı taĢlar 
ve insanlar olan ateĢten koruyun. Bir tür ateĢten. Evet, neran; öyle bir 
ateĢ ki böyle aklımıza gelen türden değil, dünya ve ahiretin. Bu ayet iki 
yere de anlaĢılabilir. Öncelikle ahirete iliĢkin anlaĢılabilir ki zaten hep 
öyle anlaĢılmıĢ. Ama bendeniz dünyaya iliĢkin de anlaĢılması gerektiğini 
düĢünüyorum. Yani cehennemin dünyada Ģubesi olan evlerden söz 
ediliyor. Cennetin dünyada Ģubesi olan evlerden de söz edilebilir tabii ki. 
Eğer böylesi varsa öylesi de olur. Öylesi olması için yani cennetin 
dünyada ki Ģubesi olması için bir evin ateĢten kendimizi korumamıĢ 
gerekiyor. 

 
Yakıtı insanlar ve taĢlar diyor bu ayet. Eğer bir ev cehennemin 

dünya da ki Ģubesi olmuĢsa o Ģubenin yakıtı ya içinde ki sakinlerdir ya da 
duvarlarıdır değil mi? ĠĢte yakıtı insanlar ve taĢlar olan cehennem. Yani 
her ev ya cennetin dünyada ki Ģubesi, ya cehennemin dünyada ki 
Ģubesidir. Cehennemin Ģubesi olan evlerden söz ediyor ayet. Aslında 
ailenin korunmasından söz ediyor. Dikkat buyurursanız naran belirsiz 
gelmiĢ. Yani, aklınızın almayacağı, ya da öyle tanımsız bir ateĢ bu. öyle 
bildiğiniz anlamda bir ateĢ değil. Rabbim evlerimizi cennetin dünyada ki 
Ģubesi kılsın. 

 
[Ek bilgi 1; Sünnetullâh'ta, ismi ALLÂH olanın "Kudret" sıfatı 

hâkimdir. Ġsmi "ALLÂH" olanın "Kaadir" sıfatı gereği, Sünnetullâh 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! (A. Hulusi-
Sünnetullah)] 

 
[Ek bilgi 2; Evet, iĢte ehil budur ve kiĢi önce kendi ehlinden 

sorumludur. KiĢinin ehli onu dinleyen, ona teslim olanlardır. Karısı, oğlu 
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kızı ve kendisini dinleyen, söz geçirebildiği kimselerdir. Bu önemlidir 
ama. Söz geçirebildikleri. Çünkü bu mânâda bazen sözünü geçirebildiği 
uzaktaki insanlar kiĢinin ehli olurlarken, bazen de kiĢinin kendisini 
dinlemeyen, kendilerine söz geçiremediği karısı, oğlu, kızı bile onun ehli 
olmayabilir. Öyle değil mi? Meselâ Hz. Lût a.s. karısı kendisini 
dinlemediği için onun ehli değildi. Yine Hz. Nuh a.s. oğlu kendisini 
dinlemediği için Rabbimiz; “O senin ehlin değildir” buyurmuĢtur.  

Demek ki ilk önce ehlimizi ateĢten koruyacağız, cehenneme 
gitmekten koruyacağız. Onları Allah‟ın istediği gibi, Allah‟ın istediği yerde, 
Kur‟an ve sünnette doyuracak ve cennete götürmeye gayret edeceğiz. 
(Besairu-l Kur‟an-Ali Küçük)] 

 
'aleyha Melaiketun ğılazun Ģidad ona memur melekler kararlı ve 

tavizsizdirler. lâ ya'sunAllâhe ma emerehüm hiçbir buyruğunda Allah‟a 
karĢı isyan etmezler, karĢı gelmezler ve yef'alune ma yu'merun ve 
Allah‟ın tüm dediklerini, emrettiği her Ģeyi yaparlar. Yani emr 
olunduklarını yerine getirirler.  

 
Buradan Ģunu anlıyoruz; Melekler isyan etmeyen varlıklardır. 

Ġradeleri belki olmadığı için, belki isyan etmemeleri gerektiği için irade 
verilmediğinden dolayı. Ama melekler Allah‟ın emrini sonuna kadar 
yapan ve hiç isyan yetenekleri olmayan varlıklardır biz buradan bunu 
çıkarıyoruz. 

 
 
7-) Ya eyyühelleziyne keferu lâ ta'tezirulyevm* innema 

tüczevne ma küntüm ta'melun; 
 
(Zebânîlerden hitap Ģudur): "Ey hakikat bilgisini inkâr edenler! 

Bugün mazerete yer yoktur! Siz yalnızca yaptıklarınızın sonucunu 
yaĢıyorsunuz!" (A. Hulusi) 

 
07 - Ey o küfredenler! O gün özür dilemeğe kalkmayın çünkü hep 

yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühelleziyne keferu lâ ta'tezirulyevm siz ey inkar edenler, 

siz ey hakikati inkar edip Allah‟a nankör olanlar, bugün mazeret ileri 
sürmeyin innema tüczevne ma küntüm ta'melun Ģimdi yaptıklarınızdan 
baĢkasının karĢılığını görmeyeceksiniz. Yani Ģu anda karĢılığını 
gördüğünüz Ģeyin hepsi elinizle yaptıklarınızdır. ĠĢlediklerinizin karĢılığı 
olarak cezalandırılıyorsunuz. Sadece ve sadece olan bu. 

 



 
8-) Ya eyyühelleziyne amenû tûbû ilAllâhi tevbeten nesuha* 

'asâ Rabbuküm en yükeffire 'anküm seyyiatiküm ve yudhıleküm 
cennatin tecriy min tahtihel'enharu, yevme lâ yuhzillahunNebiyye 
velleziyne amenû me'ahu, nuruhüm yes'a beyne eydiyhim ve 
Bieymanihim yekulune Rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vağfir lenâ, 
inneKE 'alâ külli Ģey'in Kadiyr; 

 
Ey iman edenler! Allâh'a özden ve kesin bir tövbe ile tövbe edin! 

Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi sizden örter ve sizi altından nehirler 
akan cennetlere dâhil eder. O süreçte Allâh, O Nebi'yi ve Onunla beraber 
iman etmiĢleri rezil - rüsva etmez! Onların nûru, önlerinden ve sağ 
taraflarında koĢar. Derler ki: "Rabbimiz... Nûrumuzu tamamla ve bizi 
mağfiret eyle... Muhakkak ki sen her Ģeye Kaadir'sin." (A. Hulusi) 

 
08 - Ey o bütün iman edenler! Allaha öyle tevbe edin ki nasuh 

(gayet ciddî, müessir, öğütcü) bir tevbe olsun, gerek ki rabbiniz sizden 
kabahatlerinizi keffaretle örter de sizleri altından ırmaklar akar 
Cennetlere koyar, O gün ki Allah Peygamberini ve onun maiyetinde iman 
edenleri utandırmayacak, nûrları önlerinde ve sağlarında koĢacak, Ģöyle 
diyecekler: ya Rabbenâ! Bizlere nûrumuzu tamamla ve bizleri 
mağfiretinle yarlığa, Ģüphesiz ki sen her Ģey'e kadîrsin. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû ve siz ey iman edenler. tûbû ilAllâhi 

tevbeten nesuha samimi bir kalp ile tevbe ederek içten bir sadakatle 
Allah‟a yönelin.  

 
En Nasuh; fe‟ul vezninden. Hem samimi olan, hem de tevbe edeni 

samimi kılan tevbe demektir. Yani öyle bir tevbe edeceksiniz ki hem 
samimi olacaksınız tevbe ederken, hem de tevbe sizi samimi kılacak. 
Sütün memeye dönmediği gibi günaha dönmemektir Nasuh tevbesi 
demiĢler. Yani günaha bir daha dönmemek üzere tevbe. Zaten tevbe 
dönüĢ demektir, dönüĢ, dönüĢ yapmak. Bilinç yenilemek de diyebiliriz 
buna. Ölüm gelinceye kadar günah iĢleyip de ölüm gelip çatınca tevbe 
ettim diyenin tevbesinin kabul edilmeyeceği Nisa/18. ayetinde ifade 
edilmiĢ. 

 
'asâ Rabbuküm en yükeffire 'anküm seyyiatiküm umulur ki, 

beklenir ki rabbiniz sizin günahlarınızın üzerini örter. „asa; temenni 
edatıyla gelmiĢ. Bunun anlamı, birkaç anlamı var. 

 



1 – Tevbeyi kabulün Allah‟a vacip olmadığı anlamına gelir. Yani 
sen tevbe et ey kul, fakat Ģöyle zannetme ben tevbe edeyim de isterse 
affetmesin. Yok öyle Ģey. O dilerse affeder. O isterse affeder, sen 
istersen değil. Ama senin istemen, O‟nun istemesi için kaçınılmaz bir 
gereklilik bunu unutma. 

 
2 -  O‟ndan ümit etmek tevbenin edebidir. Yani ümit 

kesmeyeceksin, fakat kesin de zannetmeyeceksin . Yani kesin affetti, 
affedildim. Ġkisi de yanlıĢtır. Ümit edeceksin, çünkü ümit duadır. Allah‟tan 
ümit kalbin Allah‟a duasıdır. 

 
3 – Suç iĢlemeyenle affedilen arasında küçük bir fark olsun. Haydi 

sinema tekniği açısından açıklayalım. Allah hayat filmimizden mazı 
kareleri montajlayacak, kesecek. Kötü kareleri, tevbe bu biz tevbe ettik. 
Rabbim dedi ki o kareleri gösterme, o kareleri mahĢer halkına 
seyrettirme, ya rabbi beni mahcup etme dedi ve o karelerin hayat 
filmimizden çıkmasını istedi, rabbimiz de onu kesti. Kestim bile demedi, 
azarda etmedi ve üzerini örttü. Hiç iĢlememiĢle iĢlemiĢ olan arasında hiç 
fark olmasın mı, küçük bir fark sanırım olacak montaj yerleri belli olacak. 
Yani biz ne olduğunu bilmeyeceğiz ama buralarda bir kesinti yapılmıĢ 
diyebileceğiz galiba. Yani buralardan bazı kareler gitmiĢ diyebileceğiz. 
Evet, tevbe hiç o günahı iĢlememiĢ ile iĢlemiĢ olan arasında böyle küçük 
bir farkta sanırım olur. 

 
[Ek bilgi; (Ġbn Cerir) Hz. Ali, bir defasında bir bedevinin tevbe ve 

istiğfar kelimelerini aceleyle tekrarladığını görür ve "Bu sahte bir tevbedir" 
der. Bedevi "O halde sahih tevbe nasıl olur?" diye sorduğunda, Hz. Ali 
Ģöyle cevap verir: "Tevbenin sahih olabilmesi için 6 Ģart gerekir.  

1) Yaptığına piĢman olman,  
2) Gaflet ettiğin farzları yerine getirmen,  
3) Gasbettiğin hakkı geri vermen,  
4) Eziyet ettiğin kimseden özür dilemen,  
5) ĠĢlediğin günahı tekrarlamamaya azmetmen,  
6) Nefsini Allah'a itaatle eğitip, günah iĢlerken zevk aldığın gibi, 

Allah'a itaat ederken de sıkıntı çekmendir. (Besairu-l Kur‟an-Ali Küçük)] 
 
 
{Atlanan cümle; ve yudhıleküm cennatin tecriy min 

tahtihel'enharu 
O gün ki Allah Peygamberini ve onun maiyetinde iman edenleri 

utandırmayacak. (A. Hulusi) 
O süreçte Allâh, O Nebi'yi ve Onunla beraber iman etmiĢleri rezil - 

rüsva etmez! (Elmalı) 



 
Bir müminin yaptığı iyi ameller ve onların mükafatı zail olmaz. Yani 

kafir ve münafıklar, müminler hakkında "inandılar da ne oldu?" diyebilme 
fırsatını asla elde edemeyeceklerdir. Sonuçta zelil ve rezil olacak olanlar 
Allah'a isyan edenlerdir, itaat edenler değil.(Ebu-l Al‟a Mevdudi- Tefhimu-
l Kur‟an)} 

 
 

yevme lâ yuhzillahunNebiyye velleziyne amenû me'ah iĢte o 
gün Allah‟ın peygamber ve ona katılarak iman edenleri mahcup 
etmeyeceği o gün nuruhüm yes'a beyne eydiyhim ve Bieymanihim 
onlar önlerinden ve sağlarından ıĢık saçarlar. yekulune Rabbenâ etmim 
lenâ nûrenâ vağfir lenâ ve derler ki; ellerini açarlar, rablerine yönelirler, 
gönülden Ģöyle dua ederler; Ey bizim rabbimiz bize nurumuzu tamamla 
ve bizi bağıĢla inneKE 'alâ külli Ģey'in Kadiyr hiç Ģüphe yok ki sen her 
Ģeye güç yetirensin. 

 
Nûr; ıĢık, vahyin ıĢığı. Akla gelen ilk Ģey bu. Vahiy; ıĢığın göze 

nispeti neyse, vahyin gönle nispeti de odur değerli dostlar. ġu ıĢığı yok 
edin gözümüz görse de görmez olur, kör olur. O halde vahyin ıĢığını 
alamayınca yürek gözü, gönül gözü de kör olur. Vahye bir atıf var. 

 
 
9-) Ya eyyühenNebiyyu cahidilküffare velmünafikıyne vağluz 

'aleyhim* ve me'vâhüm cehennem* ve bi'selmasıyr; 
 
Ey Nebi! Hakikat bilgisini inkâr edenler ve ikiyüzlüler (münafıklar) 

ile mücahede et ve onlara kesin davran (tavizsiz ol)! Onların barınağı 
cehennemdir! Ne kötü dönüĢ yeridir o! (A. Hulusi) 

 
09 - Ey o Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara mücahede et ve 

onlara karĢı kalın bulun, onların varacakları yer Cehennemdir, ona gidiĢ 
de ne fena gidiĢtir, (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühenNebiyyu cahidilküffare velmünafikıyne vağluz 

'aleyhim sen ey peygamberler ailesinin ferdi, kafirlerle ve münafıklarla 
cihat et ve onlara karĢı sert davran. Vağluz „aleyhim diyor, ince ayar 
çekiyor tabir caizse. Oysa ki bir baĢka yerde de fasfah diyor yani onlara 
müsamahalı davran hoĢgörülü davran (Hicr/85) Demek ki rabbimiz 
sürekli kontrol ediyor peygamberinin yüreğini. Ġlahi kontrol altında 
Resulallah. Münafıklarla cihat, kafirler gibi olmaz tabii ki ince bir siyasetle 



olur. Burada kafirlerle ve münafıklarla Allah resulünün nasıl farklı biçimde 
cihat ettiğini de hatırlamanın tam sırası. 

 
ve me'vâhüm cehennem onların varıp duracağı yer cehennemdir 

ve bi'selmasıyr o ne kötü son duraktır. 
 
 
10-) DarebAllâhu meselen lilleziyne keferumraete Nuhın 

vemraete Lut* kâneta tahte 'abdeyni min 'ıbadiNA salihani 
fehanetahüma felem yuğniya 'anhüma minAllâhi Ģey'en ve 
kıyledhulennare me'addahiliyn; 

 
Allâh, hakikat bilgisini inkâr edenler için Nuh'un karısı ile Lût'un 

karısını misal verdi... (O kadınların ikisi de) kullarımızdan iki sâlih kulun 
(nikâhı) altında idiler. (Karıları) onlara (Nuh ve Lût'a) hainlik ettiler de, 
(Nuh ve Lût) Allâh'tan (gelen) hiçbir Ģeyi onlardan uzaklaĢtıramadılar. (O 
iki kadına): "Girenlerle beraber ateĢe girin!" denildi. (A. Hulusi) 

 
10 - Allah küfredenlere Nuh‟un karısıyla Lût‟un karısını bir mesel 

yaptı, o iki kadın kullarımızdan birer salih kulun tahtı ismetinde idiler de 
onlara hıyanet ettiler, onun için o iki salih kul da onları Allahın azâbından 
zerrece kurtaramadılar, o iki kadının ikisine de denildi ki: girin ateĢe 
girenlerle beraber. (Elmalı) 

 
 
DarebAllâhu meselen Allah misal verdi, örnek getirdi, ibret getirdi 

veya örnek gösterdi. Farklı farklı ibareler bunlar Türkçeye yansısın diye 
çevirmek daha doğru olur. Kimi; lilleziyne keferumraete Nuhın 
vemraete Lut kafirler için, inkarcılar ve nankörler için Nuh‟un ve Lût‟un 
karısını misal getirdi. Evet, Nuh peygamberin ve Lût peygamberin. Ġki 
peygamberin eĢi bunlar. Kafir eĢler. 

 
kâneta tahte 'abdeyni min 'ıbadiNA salihayn bu ikisi de iki salih 

kulumuzun nikahı altında idiler. Yani iki peygamberin nikahı altında 
bulunan iki kafir kadından bahsediliyor burada. Fehanetahüma 
kocalarına ihanet ettiler. Yani kocalarının misyonuna ihanet ettiler. felem 
yuğniya 'anhüma minAllâhi Ģey'e (iki kocanın) varlığı da onları Allah‟ın 
cezasına uğramaktan kurtaramadı. Yani iyilere yakın olmak iyi olmanın 
garantisi değildir demiĢtim giriĢte. Burada bir Ģeyi daha söylemek 
durumundayım; Ġyilere hatta peygamber eĢi olmak Allah‟ın cezasını 
engellemek için yetmiyor.  

 



Tam da sırası değil mi Allah Resulünün; Kızım fatıma; ĠĢterî 
nefseki minallah (feinnî lâ uğnî anki minallahi Ģey'en) Allah‟ın elinden 
nefsini satın al vallahi yarın senin içinde bir Ģey yapamam deyiĢini, diye 
haykırıĢını hatırlamanın tam sırası değil mi Ģimdi. ve kıyledhulennare 
me'addahiliyn ve onlara dedik ki cehenneme girenlerle birlikte siz de 
girin. AteĢe girenlerle siz de girin. 

 
 
11-) Ve darebAllâhu meselen lilleziyne amenûmraete fir'avn* iz 

kalet Rabbibni liy 'ındeke beyten fiylcenneti ve necciniy min fir'avne 
ve 'amelihi ve necciniy minelkavmizzâlimiyn; 

 
Allâh, iman edenler için de Firavun'un karısını (ders alınası) misal 

verdi. Hani (Asiye) dedi ki: "Rabbim, benim için indînde, cennette bir ev 
bina et! Firavun'dan ve onun yaptıklarından beni kurtar! Beni zâlimler 
topluluğundan da kurtar!" (A. Hulusi) 

 
11 - Allah, iman edenlere de Firavunun hatununu bir mesel yaptı: o 

vakit o hatun demiĢti ki: ya rabbi! Nezdi ülûhiyetinde benim için Cennetle 
bir ev yap ve beni Firavundan ve onun amelinden kurtar, beni o zalimler 
kavminden necata çıkar. (Elmalı) 

 
 
Ve darebAllâhu meselen lilleziyne amenûmraete fir'avn ve yine 

Allah iman eden, Allah‟a güvenen kimselere de Firavunun karısını örnek 
verdi. Kötünün yakını olanda kötü olmaya mecbur değil., Nuh‟un karısı 
kafir, kafir firavunun karısı Kur‟an a geçmiĢ bir mü‟min, mücahide bir 
mü‟min. Üstelik prenses. Allah‟ın bunlarla bize verdiği ibretler var. 

 
Evet, bu prensesin Hz. Musa‟yı sudan kurtaran, bebek Musa‟yı 

sudan alıp yetiĢtiren prenses olduğu rivayetleri vardır. Adının Asiye 
olduğu nakledilir kaynaklarda. Hatta Asiye‟nin bu prensesin bir gün 
saçını tarayan maĢıta, yani tarakçısı tarağını elinden düĢürünce Allah‟ın 
adını anar. O, o güne kadar duymadığı bu isim karĢısında meraka kapılır 
ve bu merak onu imanın kapısına getirir iman ettikten sonra ise kocasıyla 
zıt taraflara düĢerler ve kocası ona büyük bir piramit yaptırmayı vaad 
eder eğer imanından dönerse. O imanından vazgeçmez, koca bir 
imparatorluğun prensesi olmaktansa Allah‟a iman ederek iĢkence altında 
ölmeyi tercih eder. ĠĢte tahrim suresinin 11. ayeti o bu tarihi hadisenin 
anlatıldığı ayettir. 

 
iz kalet Rabbibni liy 'ındeke beyten fiylcenneh hani o demiĢti ki 

bir zamanlar; Rabbim demiĢti benim için cennette bir mekan bina et. Bu 



firavunun dünyada senin adını ölümsüzleĢtireyim, sen vazgeç bu dinden 
diye onu ayartmak istemesi üzerine o da; Rabbim ahirette sen bana 
muhteĢem bir saray ver der. Dünyanın sarayları onun olsun dercesine 
böyle söylüyor. 

 
ve necciniy min fir'avne beni firavundan kurtar ve 'amelihi ve 

onun çirkin eyleminden, veya iĢkencesinden, zorbalığından veya 
ayartmasından kurtar ve necciniy minelkavmizzâlimiyn ve beni zalim 
kavimden kurtar ya rabbi diye iĢkence altında dua etti. 

 
 
12-) Ve Meryemebnete 'ımranelletiy ahsanet ferceha fenefahna 

fiyhi min ruhına ve saddekat Bikelimati Rabbiha ve kütübiHĠ ve 
kânet minelkanitiyn; 

 
Ġffetini bir kale gibi koruyan Ġmran kızı Meryem de... Onun içinde 

ruhumuzdan nefhettik (açığa çıkardık). Rabbinin, Kelimelerindeki 
Esmâ'sıyla varlığını ve Kitaplarını (Bilgilerini) tasdik etti ve teslim olup 
itaat edenlerden oldu. (A. Hulusi) 

 
12 - Bir de Ġmran‟ın kızı Meryem‟i ki ırzını pek sağlam korudu, fakat 

biz ona ruhumuzdan nefh ettik, hem rabbinin kelimâtını ve kitaplarını 
tasdik etmiĢti, hem «kanitîn»den idi. (Elmalı) 

 
 
Ve Meryemebnete 'ımran yine Ġmran‟ın kızı Meryem‟i de örnek 

gösterdi Allah. A. Ġmran/35-47. ayetlerinde ve Meryem suresinde Hz. 
Meryem‟in hayatı ayrıntılı olarak anlatılır. elletiy ahsanet ferceha o 
Meryem ki iffetini korumuĢtu. fenefahna fiyhi min ruhına buna karĢılık 
biz de onun rahminde kine ruhumuzdan üflemiĢtik. Buradaki fiyhi 
üzerinde çok durulmuĢ onun rahminde kine. Zamir Ġsa‟ya dönerse eğer 
tüm insanlar için geçerli olan genel kanun, yani her insanın ruhuna 
üflenir. Üflendiği için her insan ruh bulur. Ama eğer ikinci ihtimal zamir 
Meryem‟in rahmine dönerse mana onun rahmine üfledik olur. Üçüncü bir 
ihtimal daha var Meryem‟in kendine döner mi. Meryem‟e dönmesi için 
zamirin “ha” olması lazım diĢil zamir olması lazım. Oysaki fiyha değil fiyhi 
burada. Fakat Ġbn. Mes‟ud burayı fiyha okumuĢ. Bunu bir tarafa koyalım. 

 
Enbiya/91. ayetinde aynı, fiyha olarak geliyor bu zamir. Ġstisnai bir 

üreme sistemine bir atıf olabilir mi? Mümkindir. Yani Meryem‟in diğer tüm 
insanlardan farklı olarak istisnai bir üreme yöntemine, üreme sistemine 
sahip olduğu yönünde anlayabiliriz ki buna A. Ġmran/37. ayetinde ki ..ve 



enbeteha nebaten hasenen (A.Ġmran/37) onu bir çiçek gibi yetiĢtirdik 
ayetini de yanına koyabiliriz. 

 
Yine çok ilginçtir devamında, onu da okuyalım; ve saddekat 

Bikelimati Rabbiha ve kütübiHĠ o da rabbinin kelimelerini ve O‟nun 
kitabını gönülden tasdik etmiĢti. Yani çoğunluk kitabihi okumuĢ 
kütübhi‟yi. Ġsa‟ya indirilen vahiy veya kitaben mef‟ula kabilinden ilahi bir 
mucizevi doğum da olabilir. Asıl söyleyeceğimiz burada ve kânet 
minelkanitiyn ve o el pençe divan duranlardan biri idi. 

 
ĠĢte el kanitiyn. Aslında müennes olarak diĢil olarak gelseydi bu 

kelime el kanitat gelmesi lazımdı. A. Ġmran/43. ayetinde de rakiat yerine 
raki‟iyn gelmiĢ. ĠĢte bunu da deminki yorumun yanına koyabiliriz. 
Meryem‟in yiğitliğine de delalet edebilir bu ikincisi onun istisnai üreme 
sistemine de delalet edebilir. 

 
Değerli dostlar Tahrim suresi böylece bitti. Tahrim suresi bize 4 

örnek gösterdi. Ġkisi ibret, ikisi örnek. Ġkisi ibreti alem ikisi numune-i 
imtisal. Ġkisi iki peygamberin iki kafir karısı, diğeri ise Meryem ve 
dünyanın en kafir, en anud, en isyankar insanlarından biri olan firavunun 
Müslüman eĢi. 

 
Rabbim bizi ibreti alem değil, numune-i imtisal olanlardan kılsın. 

Rabbim bizi Meryem‟in ve Asiye‟nin izinden gidenlerden kılsın, Nuh Lût 
A.S. kafir eĢlerinin değil. Aslında burada tüm zamanların insanlarına 
farklı farklı teselli modelleri sunuluyor. Yani eĢinden memnun olmayan, 
eĢinin imanından memnun olmayan, eĢinin Ġslam‟ın dan memnun 
olmayan mü‟min kocalara; bakın bu ibretlere de sabredin denildiği gibi, 
aynı zamanda zalim bir eĢe düĢüp inim inim inleyenlere de senin eĢini 
Firavunla bir kıyaslasana gibi bir nükte de sunuluyor olsa gerektir. Allahu 
alem..! ġimdi bir sonraki sureye geçiyoruz. 

 
Sadakallahul azıym. Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil 

alemiyn 
Allah doğru söyledi. Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan 

Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 



  Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜLK SURESĠ (01 -12) (178-2) 
 
 
("Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym) 
 
 
ġimdi Mülk suresine geçiyoruz. Mushafta 67. sure. Mülk Suresi 

adını Allah‟ın mutlak hükümran oluĢunu ifade eden ilk ayetinden alıyor. 
Sahabe mania, engelleyen diye, hatta daha farklı isimler de almıĢ itkam 
da münciye, kurtarıcı, vakiye koruyucu isimleriyle de  anılıyor bu sure. 
Yani çok isimli bir sure. 

 
Sure Mekki. Beleğati önceleyen ses yapısı bunun delili zaten. Konu 

itibarıyla bütüncül bir konusu var. Yani ayıramıyoruz. Farklı zamanlarda 
nazil olmuĢ diyemiyoruz. Osman tertibinde Tûr suresinin ardına 
yerleĢtirilmiĢ. Muhtemelen boykot dönemi surelerinden biri. Ki boykot 
dönemi peygamberliğin 7. – 9. yılları arasına tekabül eder. 28. ayet 
suikasti ima ettiğine göre muhtemelen bu dönemde indiğini pekiĢtiren bir 
unsurdur diye düĢünüyorum. 

 
Suremizin konusu Allah, Ġnsan ve kainat. Bunların arasında ki iliĢki. 

Hayat ve ölümün yaratılıĢ sırrı bu surede dile getirilir. ..halekalmevte 
velhayâte liyeblüveküm eyyüküm ahsenu 'amela* (2) Allah hayatı ve 
ölümü yarattı ki hanginiz daha güzel eylem ortaya koyacak sınasın diye. 

 
Evet, evrenin kusursuz nizamına bak ey insan der bu surede 

rabbimiz. Anlam ve amaca dikkat çeker. 10. ayetinde bu surenin Ve kalu 
lev künna nesme'u ev na'kılu ma künna fiy ashabisse'ıyr (10) 
cehennemliklerin dilinden; Biz eğer akletseydik, ya da nakle uysaydık, 
gelen vahyi dinleseydik Ģimdi cehennemlik olmazlık derler. Ġnsan Allah‟a 
borçludur der bu sure 23-27. ayetleri arasında ve peygamberden surenin 
önemine dair bir çok rivayet gelir. Bu rivayetler bize özetle Ģunu verir. Bu 
surenin muhtevasına dikkat edin. Bu surenin muhtevası çok önemlidir. 

 
[Ek bilgi; Sûre, Bakara sûresindeki;  
"Allah'ı nasıl inkâr edersiniz? Halbuki siz, ölüler idiniz, sizi O diriltti. 

Sonra öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Nihayet O'na 
döndürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan O'dur. 
Sonra göğe yönelip onları yedi gök olarak düzenleyen de O'dur" 
(Bakara,28-29)  
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Ayetlerde verilmek istenen mesajı tafsili bir Ģekilde gözler önüne 
sermektedir. Katıksız bir tevhid akidesine ulaĢtırılmak için insan, varlık 
âlemini ve ötesindekileri düĢünmeye davet edilir. Nasıl olur da insan, 
yoktan var edildiği halde, onu var edeni inkâr edebilir! Ve nasıl olur da, 
her akıl sahibini hayrete düĢürüp iman etmeye sevk edecek azametteki 
olaylar her gün çevresinde cereyan ettiği halde, kâinatın tek sahibi olan 
ve onu dilediği gibi sevk eden Allah'a iman etmeyi beceremez!  

Yeryüzünde ne varsa hepsini insan için yaratan Allah'tır. Ama 
insan, her gün etrafında cereyan eden ve yaratanın mutlaka bir alâmetini 
taĢıyan olaylara karĢı körelmiĢ bir durumdadır…. 

..Bu sûrenin muhtevası ve konuyu ele alıĢı öteki sûrelerden 
farklıdır. DüĢünen insanı Allah'a imana götürecek olan, görülen ve 
görülmeyen yaratılıĢtaki mükemmellik ve incelikler, yeryüzünün dar 
sınırlarının ötesine taĢarak bütün kâinatı kucaklayan, maddî hayatı aĢıp 
âhiret âlemini de içine alan bir üslûpla ele alınmaktadır. Ġnsana, 
kâinattaki hadiselerin dıĢ görünüĢü ile uğraĢmaktan kurtulup onun iç 
gerçeklerini kavramanın yolları açılır. (Besairu-l Kur‟an-Ali Küçük)] 

 
Bu kısa girizgâhtan sonra tefsirimize geçebiliriz. 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
1-) Tebârekelleziy BiyediHĠlMülkü, ve HUve 'alâ külli Ģey'in 

Kadiyr; 
 
Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) 

ne yücedir! O, her Ģeye Kaadir'dir. (A. Hulusi) 
 
01 - Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her Ģey'e kadîrdir. 

(Elmalı) 
 
 
Tebârekelleziy BiyediHĠlMülk mutlak hükümranlık kudret elinde 

bulunan Allah ne yüce, ne ulu bir bereket kaynağıdır. Bu kadar uzun 
çevirmek zorunda kaldım. Tebareke çekim dıĢı bir fiil. Yani tasrifi yok, 
çekimi yok. Çoğaltılamaz. Fiiller biliyorsunuz teceddüt ve istimrar ifade 
eder. Yani yenilenme ve kesintisizlik ifade eder. Ġnsan eylemine bağlı 
olarak kesintisiz, bereketin kaynağı demektir. Kim? Allah. Allah kesintisiz 
bir bereketin kaynağıdır. El Mülk; Malik ül mülk. Dikkat burada kainatın 
yegane sahibi Allah‟ın mülkiyetine bir atıf var. Peki bizim mülkiyetimiz? 
Bunların hepsi mecazi, biz emanetçiyiz. 
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ve HUve 'alâ külli Ģey'in Kadiyr zira O her Ģeye güç yetirendir. 
Kadiyr in delalet ettiği kudretle birlikte mülkü anlarsak doğru anlamıĢ 
oluruz. Yani her Ģeye güç yetirenin Malik ül Mülk olanın mülk üzerinde 
tasarrufu tartıĢılabilir mi. Siz deO‟nun mülküsünüz ey insanoğlu, sana 
verdiği de O‟nun mülkü. O zaman mülkünü, mülküne vermiĢtir. Yani sen 
verince elinden çıkar ama Allah verince elinden çıkmaz. Çünküğ sen de 
O‟nun mülküsün. 

 
 
2-) Elleziy halekalmevte velhayâte liyeblüveküm eyyüküm 

ahsenu 'amela* ve "HU"vel 'Aziyzul Ğafûr; 
 
Ortaya koyacaklarınız itibarıyla hanginizin daha mükemmel 

olduğunu yaĢatmak için ölümü ve hayatı yaratan "HÛ"dur! O, Aziyz'dir, 
Ğafûr'dur. (A. Hulusi) 

 
02 - O ki ölümü ve dirimi kadir edip yarattı, sizi imtihana çekip Ģunu 

bildirmek içinki hanginiz amelce daha güzel, hem o öyle azîz öyle gafur. 
(Elmalı) 

 
 
Elleziy halekalmevte velhayâte liyeblüveküm eyyüküm ahsenu 

'amela O ki; Malik ül Mülk olan ve Kadiyr olan Allah hayatı ve ölümü 
yarattı. Niçin?liyeblüveküm eyyüküm ahsenu 'amela hanginiz daha iyi 
eylem üretecek diye sınamak için yarattı. 

 
Ölüm, farkında mısınız yokluk manasına da gelir, ikincisi 

canlanmadan önceki elementer köken manasına da gelir. Onun için önce 
ölüm zikredilmiĢ. O, ölüme de hükmeder. Yani hayat öncesi de O‟nun 
denetimi altındadır der bu ayet zımnen. Varlık varsa onu da O yaratır. 
Varlık vardır onu O yaratır. Yokluk varsa yokluğu da Allah yaratır. Eğer 
yokluk diye müstakil bir Ģey varsa onu da Allah yaratır. Yoksa zaten 
konuĢmaya gerek yok. Buradan böyle bir Ģey çıkıyor. Onun için önce 
ölümü yarattığı ifade edilmiĢ.  

 
Teveffi ve mevt Kur‟an da ölüm hakkında iki kelime kullanılır. Mevt 

nefse nispet edilir, teveffi Allah‟a yani izafe edilir. Yani ceset ölür, Allah 
ruhu teveffi ettirir, alır. Dolayısıyla hayvanların ölümü mevttir, ama 
insanın ölümü hem mevt hem teveffidir. Teveffi ruhun geldiği yere vefa 
göstermesidir. Ruhun kaynağına vefa göstermesidir. Onun için insanın 
cesedi ölür, ruhu değil. 

 



ve "HU"vel 'Aziyzul Ğafûr zira O yüceler yücesi ve sonsuz bağıĢ 
sahibidir. 

 
 
3-) Elleziy haleka seb'a Semavatin tıbaka* ma tera fiy 

halkırRahmâni min tefavut* ferci'ılbasare hel tera min futûr; 
 
Semâları yedi boyut (hâlinde) yaratan "HÛ"dur! Rahmân'ın 

yaratıĢında hiçbir uyumsuzluk göremezsin! Hadi bakıĢını döndür de bak! 
Bir kopukluk - uyuĢmazlık görüyor musun? (A. Hulusi) 

 
03 - o ki yedi sema yaratmıĢ birbiriyle mutabık, göremezsin o 

rahmânın yarattığında hiç bir nizamsızlık, haydi çevir gözü görebilir misin 
hiç bir çatlak, bir kusur? (Elmalı) 

 
 
Elleziy haleka seb'a Semavatin tıbaka O yedi göğü eĢsiz bir 

uyum içinde yaratmıĢtır. Veya ta ba ka nın çoğulu sayarak kat kat, 
tabakalar halinde yaratmıĢtır manasına da gelir. Tercihimiz tabaka dan 
mastar oluĢuna binaendir. Haleka; Hâlk; aslında üç manaya birden gelir.  

1 - Takdir demektir birinci manası. Yani sınırlamak, belirlemek, sınır 
koymak. 

2 – Ġcattır. Vardan var kılmaktır. 
3 – Ġbdadır, yoktan var kılmaktır. Hâleka‟nın üç manası birden var. 
 
ma tera fiy halkırRahmâni min tefavut O sopnsuz rahmet 

sahibinin yaratıĢında hiçbir kusur, bir düzensizlik bir nizamsızlık, bir 
intizamsızlık göremezsin ey insan. 

 
Evet, tefevt; tıbakanın zıddı. Yani o düzen di bu da düzensizlik, 

uyumsuzluk. Yedi kat gök, aslında belki iĢaret olarak vahiy + akıl + beĢ 
duyu diyebiliriz buna. Ben idraki bizim arz‟ımızdır, yer yüzümüzdür. Vahiy 
en yüksek göktür. Eğer aklımıza ve beĢ duyumuza vahiy göğünden 
yağmur yağarsa, vahiy rahmeti aklımıza ve beĢ duyumuza inzal olursa, 
rahmet inerse o zaman yüreğimizde baharlar açar. O zaman içimiz 
cennetasa bir bahara döner. Belki zımnen böyle bir yoruma varabiliriz 
buradan. 

 
ferci'ılbasare hel tera min futûr haydi çevir gözünü de bir bak 

bakalım bir kusur görebiliyor musun onda. Futûr; yırtık, delik, çatlak 
manasına gelir. Fatır da oradan gelir yarıldığı açıldığı için tohumun ağzı. 
Yani kusur görebiliyormusun. 

 



 
4-) Sümmerci'ıl basare kerrateyni yenkalib ileykelbasaru 

hasien ve hüve hasiyr; 
 
Sonra bakıĢını iki kere daha döndür de bak! BakıĢın en yorgun 

(aradığın kusuru bulamamıĢ hâlde), hor-hakir olarak sana döner! (A. 
Hulusi) 

 
04 - Sonra yine çevir gözü, tekrar tekrar, sana döner ö göz hîtap 

olarak zelîl-ü hakîr. (Elmalı) 
 
 
Sümmerci'ıl basare kerrateyn sonra tekrar tekrar dön de bir bak 

bakalım yenkalib ileykelbasaru hasien ve hüve hasiyr bakıĢın yılgın 
ve bezgin bir Ģekilde sana geri dönecektir. Yani bir kusur 
bulamayacaksın. Veya ĢaĢkın ve hayretler içinde sana geri dönecektir. 

 
 
5-) Ve lekad zeyyennes Semaeddünya Bimesabiyha ve 

ce'alnaha rucûmen liĢĢeyatıyni ve a'tedna lehüm 'azâbes se'ıyr; 
 
Andolsun ki dünyanın (düĢünce) semâsını, aydınlatıcılar (hakikat 

bilgileriyle) olarak donattık! Onları meydana getirdik ki, Ģeytanları 
(Ģeytanî fikirleri) taĢlayıp uzaklaĢtırmaları için! Onlar için alevli ateĢin 
azabını hazırladık. (A. Hulusi) 

 
05 - Celâlim hakkı için biz o Dünya Semayı takım takım kandillerle 

donattık ve onları ġeytanlar için (rucum) atmalar yaptık, hem onlar için o 
çılgın ateĢ azâbını hazırladık (ki azâbı Seıyr). (Elmalı) 

 
 
Ve lekad zeyyennes Semaeddünya Bimesabiyha biz en yakın 

göğü kandillerle süslemiĢizdir. Burada ki Ve lekad; doğrusu budur, sizin 
yani ötekilerin söylediği yanlıĢtır gibi bir nükte içerir. Yani medyumlara bir 
cevap var burada aslında. Bakınız hemen arkasından gelen cümle de o 
zaten. 

 
ve ce'alnaha rucûmen liĢĢeyatıyni ve a'tedna lehüm 'azâbes 

se'ıyr onları Ģeytanlığa soyunanlar Ģeytanlığa soyunanlar için gayba dair 
spekülasyon aracı yaptık. Yıldızları yani. Ne yapıyorlar? Zan ve tahmin 
yürütüyorlar, spekülasyon yapıyorlar yıldızlar üzerinden. Allah‟ın gaybını 
bilme iddiasında olan bu haddini bilmez Ģeytansılar, insanları aldatmak 
için yıldızlardan, gök cisimlerinden müneccimlik yapıyorlar. Kahinlik 



yapıyorlar. Falcılık yapıyorlar, burççuluk yapıyorlar vs. Kehf suresinde 
..racmen Bil gayb. Kehf/22) diyor ya Kur‟an. gaybı taĢlamak. Tıpkı onun 
gibi iĢte. Gaybı taĢlıyorlar. 

 
ve a'tedna lehüm 'azâbes se'ıyr ve onlar için yakıp kavuran bir 

azab hazırladık. Sa‟ıyr; aslında siyar, fiyat demek. Fiyat manasına gelen 
si‟ırden. Ġmaen acaba Ģöyle bir sonuca varabilir miyiz diye düĢünüyorum. 
Cehennem ne kadar ucuza alınırsa alınsın yine de pahalı alınmıĢtır. 
„azabesse‟ıyr, yani bir bedel ödeyerek aldıkları azab. Ne kadar küçük bir 
bedel de ödeseler cehennem pahalıdır. Cennet ne kadar fiyatlı da elde 
edilse ucuzdur. Belki buradan bunu çıkarabiliriz. 

 
 
6-) Ve lilleziyne keferu BiRabbihim 'azâbu cehennem* ve bi'sel 

masıyr; 
 
Hakikatlerini oluĢturan Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı 

vardır! Ne kötü dönüĢ yeridir o! (A. Hulusi) 
 
06 - kendilerinin rabbine küfredenler için de Cehennem azâbı 

vardır, ona gidiĢ de ne fena akıbettir. (Elmalı) 
 
 
Ve lilleziyne keferu BiRabbihim 'azâbu cehennem zira rablerine 

karĢı böyle nankörlük yapanları cehennem azabı beklemektedir. ve 
bi'sel masıyr o ne fena bir son duraktır, dönüĢ yeridir. 

 
 
7-) Ġzâ ülku fiyha semi'u leha Ģehiykan ve hiye tefur; 
 
Onun içine atıldıklarında, o kaynayarak fıĢkırırken, onun 

gümbürtüsünü iĢitirler! (A. Hulusi) 
 
07 - Ġçine atıldıkları vakit onun öyle bir hıçkırıĢını iĢidirler ki feveran 

ediyordur. (Elmalı) 
 
 
Ġzâ ülku fiyha semi'u leha Ģehiykan ve hiye tefur onlar oraya 

atıldıklarında onun kaynayıĢ homurtusunu, yani insanın içini korkudan 
ciğerini düĢürecek kadar kaynayıĢ homurtusunu iĢitecekler. 

 
 



8-) Tekâdu temeyyezu minelğayz* küllema ülkıye fiyha fevcun 
seelehüm hazenetüha elem yeti'küm neziyr; 

 
Gayzından (Ģiddetli taĢmasından) neredeyse çatlayacak hâldedir! 

Onun içine her bir bölük atıldıkça, muhafızları onlara: "Size bir uyarıcı 
gelmedi mi?" diye sorar. (A. Hulusi) 

 
08 - Hemen hemen öfkeden patlayacak gibi bir hale gelir, içine bir 

alay atıldıkça her defasında onlara onun bekçileri «size gocundurucu bir 
Peygamber (bir nezîr) gelmedi mi?» Diye sorarlar. (Elmalı) 

 
 
Tekâdu temeyyezu minelğayz neredeyse cehennem öfkeden 

patlayacak. Öfkeden kudurmuĢ gibi patlayacak küllema ülkıye fiyha 
fevcun seelehüm hazenetüha elem yeti'küm neziyr her grup 
günahkârın atıldığı her seferinde onlara cehennemin bekçileri soracaklar; 
Size bir uyarıcı gelmemiĢ miydi? Yani daha önce size bir peygamber 
gönderilmemiĢ miydi? Diye soracaklar. 

 
 
9-) Kalu belâ kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma 

nezzelAllâhu min Ģey'* in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr; 
 
(Cehennem ehli de) der ki: "Evet, gerçekten bize bir uyarıcı geldi 

de biz inanmayıp reddettik! 'Allâh hiçbir Ģey inzâl etmemiĢtir; sizin 
yaptığınız çok büyük bir sapıklıktır' dedik." (A. Hulusi) 

 
09 - Evet, doğrusu bize gocundurucu bir Peygamber (bir nezîr) 

geldi, fakat biz ona inanmadık ve Allah, hiç bir Ģey indirmedi, siz büyük 
bir dalâl içindesiniz diye tekzip ettik derler. (Elmalı) 

 
 
Kalu belâ kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma 

nezzelAllâhu min Ģey' onlar da diyecekler ki aksine bize bir uyarıcı, yani 
bir peygamber gönderilmiĢti, Fekezzebna, fakat biz onu yalanladık ve 
kulna ma nezzelAllâhu min Ģey' ve dedik ki Allah bize hiçbir Ģey 
indirmemiĢtir dedik. Dikkat buyurun, Allah‟ı inkar etmiyor bunlar. Allah‟ı 
inkar eden münkirler değil, ateistler değil bunlar. nübüvveti ve vahyi inkar 
ediyorlar. Allah bize bir Ģey indirmedi diyorlar. Allah indirmedi diyor. 
Özünde Allah‟ın hayata müdahil olmasını reddediyorlar. ĠĢin temeli bu. 
Allah‟a inanıyorlar, ama Allah bu hayata müdahil olamaz diye 
düĢünüyorlar. 

 



in entüm illâ fiy dalâlin Kebiyr siz elçiler büyük bir ĢaĢkınlık 
içindesiniz dedik. Bu son cümle Allah tarafından inkarcılar içinde 
söylenmiĢ olarak anlaĢılabilir. Ama doğrusu diğer cümlenin devamı 
olarak okumaktır. 

 
 
10-) Ve kalu lev künna nesme'u ev na'kılu ma künna fiy 

ashabisse'ıyr; 
 
Derler ki: "Eğer dinleseydik onları, aklımızı kullansaydık; alevli 

ateĢte yanan halk içinde olmazdık!" (A. Hulusi) 
 
10 - Ve biz iĢidir veya akıl eder olsaydık bu Seıyr eshabı içinde 

bulunmazdık, derler. (Elmalı) 
 
 
Ve kalu lev künna nesme'u ev na'kılu ma künna fiy 

ashabisse'ıyr ve dediler ki, yani diyecekler ki cehennemlikler eğer biz 
iĢitseydik ev na‟kılü, ya da akletseydik ma künna fiy ashabisse'ıyr Ģimdi 
Ģu kıĢkırtılmıĢ ateĢin göbeğinde bulunmayacaktık. Sem‟iyat, akliyat. 
Sem‟iyat vahye delalet eder. Akliyat ta aklı selime delalet eder.  

 
Nakil, akıl aslında 3. bir unsur daha var dikkat buyurun. Nedir o? 

Akıl kadar önemli 3. unsur.: çevre. ma künna fiy ashabisse'ıyr biz daha 
önceden bunu dünyada, dünya için söylüyorlar. Cehenneme layık bir 
hayat yaĢayanların arasında bulunmazdık diyorlar. Demek ki çevre çok 
önemli. Belki bireysel varlığımızın çevresi duyular kastedilmiĢte olabilir. 
Sonuç Ģu; doğru anlaĢılan vahiy, doğru kullanılan akıl ve doğru kullanılan 
duyular veya doğru çevre. Aslındama künna fiy ashabisse'ıyr zımnen 
kendini yakacak ateĢe en yüksek bedeli ödemektir demiĢtik.  

 
Doğru kullanılan akıl, doğru anlaĢılan vahiy. Vahiy aklın üzerine bir 

yağmur gibi yağarsa vahyin yağdığı akıl çöl olmaktan çıkar göl olur, 
bahar olur, cennet olur. ĠĢte vahyin altına tutmak aklı. Onun için galiba 
Cafer Hz.lerine ifade nispet edilen güzel bir ifade var. Nedir o? Ġmam 
Cafer‟e, “Akıl insanın içinde ki peygamber, peygamber insanın dıĢında ki 
akıldır.” Nakil doğru anlaĢılırsa Akıl sahih tutulursa ve 5 duyu da doğru 
iĢlerse bu üçünden biri bile insanı hakikate götürmek için yeter. Yani 
doğru iĢleyen bir akıl insanı vahyin kapısına getirir. Doğru anlaĢılan bir 
nakil, vahiy insana aklını nasıl kullanacağını öğretir. Doğru kullanılan 5 
duyu insana hem doğru aklın, hem de vahyi doğru anlamanın yolunu 
öğretir. Yani üçü de birbirini destekler.  

 



 
11-) Fa'terefu Bizenbihim* fesuhkan liashabis se'ıyr; 
 
Suçlarını böylece itiraf ettiler! Uzaklığı yaĢasın dev alevli ateĢ ehli! 

(A. Hulusi) 
 
11 - ĠĢte günahlarını itiraf ettiler, kahrolsun o halde ashabı Seıyr. 

(Elmalı) 
 
 
Fa'terefu Bizenbihim onlar günahlarını itiraf ettiler. fesuhkan 

liashabis se'ıyr olmaz olsun o harlı ateĢ ashabı. 
 
 
12-) Ġnnelleziyne yahĢevne Rabbehüm Bilğaybi lehüm 

mağfiretun ve ecrun kebiyr; 
 
"Gayb"ları olarak Rablerinden haĢyet duyanlara gelince, onlar için 

bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. (A. Hulusi) 
 
12 - Çünkü o rablerine gıyab da saygı besleyenler yok mu, 

muhakkak ki mağfiret ve büyük bir ecir onlar içindir. (Elmalı) 
 
 
Ġnnelleziyne yahĢevne Rabbehüm Bilğaybi lehüm mağfiretun 

ve ecrun Kebiyr öte yanda rablerine o gaybi bir hakikat olmasına 
rağmen. Cümlei mutarıza, bil gayb. Yani O gayb olmasına rağmen derin 
bir sevgi duyanlara gelince lehüm mağfiretun onlar için sınırsız bir 
bağıĢ vardır. ve ecrun Kebiyr sınırsız bir bağıĢla yetinmeyecek Allah, bir 
de onlara bağıĢladığı gibi sonsuz, tarifsiz bir ecir, yani ödül verecek, 
büyük bir ödülle sevindirecek. 

 
Sınırsız bir bağıĢ ve büyük bir ödül. Rabbim bizi sınırsız bir bağıĢ 

ve büyük bir ödülü hak eden, bunu hak etmek için de O‟na kulluğa 
yaraĢır bir ömür yaĢayan kullarından eylesin. 

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



  Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜLK SURESĠ (13 -30) (179-A) 
 
 
"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) 
 
ve ufevvidu emriy ilAllâh* innAllâhe Basıyrun Bil 'ıbad. 

(Mü‟min/44) 
 
Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, Rabbi yessir ve lâ 

tüassir, Rabbi temmim bil hayr. Allahümme amin..! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize Mülk suresinin kaldığımız 

ayetinden, yani 13. ayetinden devam ediyoruz. Mülk suresi sizin de 
hatırlayacağınız gibi rabbimizin büyük hükümranlığından, insan, kâinat 
ve Allah iliĢkisinden ezcümle, sözün özü bahsediyordu. Ve biz daha önce 
ahirette ki inkarcıların itirafını dinlemiĢtik bu sureden. DemiĢlerdi ki; 

 
Ve kalu lev künna nesme'u ev na'kılu ma künna fiy 

ashabisse'ıyr (10) eğer vahyi iĢitseydik veya Allah‟ın bahĢettiği aklı 
kullansaydık Ģimdi Ģu kıĢkırtılmıĢ ateĢte, aslında ne kadar az ödemiĢ 
olursak olalım yine de pahalı almıĢ olduğumuz se‟ıyr den ateĢte 
bulunmayacaktık dediklerini okumuĢtuk. ġimdi bir baĢka pasaj 
önümüzde 13. ayet Ģöyle diyor: 

 
 
Bismillah 
 
13-) Ve esirru kavleküm evicheru Bih* inneHU 'Aliymun 

BiZâtissudur; 
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DüĢündüğünüzü ister içinizde tutun ister açığa vurun! Muhakkak ki 

O, sadırların (içinizin - bilincinizin - Ģuurunuzun) zâtı olarak Aliym'dir. (A. 
Hulusi) 

 
13 - Sözümüzü ister sır tutun ister açığa vurun, çünkü o bütün 

sînelerin künhünü bilir. (Elmalı) 
 
 
Ve esirru kavleküm evicheru Bih imdi ey insan, ey muhatap, ey 

lebbeyk ya rabbi diyen, inancınızı ister açıklayın ister gizleyin inneHU 
'Aliymun BiZâtissudur iyi bilin ki, hiç aklınızdan çıkarmayın ki O yani 
Allah göğüslerin en mahrem sırlarını bilendir. O‟ndan hiçbir Ģey 
saklayamazsınız. Sadece açıkladıklarınızı değil, sadece maskenizi değil 
maskenizin altındaki yüzünüzü de bilir. Sadece zihninizi değil, kalbinizin 
içinde sakladıklarını da bilir. Sadece onu değil bilinç altınızı da bilir. Yani 
ilahi kamera öyle bir kameradır ki 3 boyutlu değil 3.000 boyutlu çeker. Bir 
eylemi, mesela namaz kılıyorsunuz, namaz kılarken bedeniniz 
namazdayken o anda aklınız nerde. Onu da çekmiĢ, onun yanına 
koymuĢ. Yetmedi, bitmedi, O anda kalbinizden hangi duygular geçiyor. 
Öyle bir kamera ki onu da çekmiĢ, onu da yanına koymuĢ. Bitmedi, o 
anda bilinç altınızda neler var, yani sizi güdüleyen Ģeyler neler, onu da 
çekmiĢ, onu da yanına koymuĢ. Bitmedi, bütün bunların altında hangi 
temel tasavvurlar, hangi alıĢkanlıklar, hangi iç güdüler, hangi dürtüler 
var, onları da çekmiĢ, onları da koymuĢ. Ve daha bilmediğimiz, 
sayamayacağımız bir sürü Ģey. Yüreğinizin 40. odasının filmini de 
çekmiĢ yani. ĠĢte bu ayet bunu dile getiriyor. 

 
Aslında inancınızı derken ben takribi bir ifadeyle çevirdim, yoksa 

kavkeküm; lafzen sözünüzü. Burada söz inancı temsil ettiği için 
inancınızı diye çevirdim. 

 
Bir önceki ayet ile bağlantısı var bu ayetin. Allah gaybi bir hakikattir 

demiĢtik ya, daha doğrusu bir önce ki 12. ayet demiĢti ya, hatırlayalım o 
ayeti; 

 
Ġnnelleziyne yahĢevne Rabbehüm Bilğaybi lehüm mağfiretun 

ve ecrun Kebiyr (12) evet, rablerinden haĢyet duyan kimseler, 
rablerinden O‟nun sevgisini kaybetme korkusuyla tir tir titreyen. Dikkat 
buyurun, korkan değil, sevgisini kaybetme korkusuyla titreyen kimseler. 
Hem de o rableri ki; O gaybi bir hakikattir. 

 



Nasıl, ne demek gaybi bir hakikat?Mesela rabbimizin zatını 
gözümüzle görmeyiz. Peki gördüğümüz nedir? Gördüğümüz esmasının 
tecellisidir. Sanatı görür sanatkârı biliriz. Eseri görür müessiri biliriz, fiili 
görür faili biliriz. Ġnanırız ki ortada bir sanat eseri varsa onu yapan bir 
sanatkâr vardır. Ġnanırız ki ortada bir ses varsa o sesi çıkaran bir ağız 
vardır. Ġnanırız ki ortada bir akan su varsa o suyun bir kaynağı vardır. 
Ġnanırız ki ortada bir eylem varsa o eylemi yapan biri vardır. Onun içinde 
rabbimizi istidlâl yoluyla biliriz.  

 
Eğer aklımızı yememiĢsek anlarız ve biliriz ki Ģu kâinatta ki bu 

muhteĢem nizam ve intizam kendiliğinden olmaz. Bu kâinata bu nizamı 
veren bir sanîi alem var. Bu kâinatı böylesine muhteĢem bir düzene 
koyan bir el var. Bu eli inkar edersek kendimizi inkar etmiĢ oluruz, 
aklımızı inkar etmiĢ oluruz. Yer yüzüne dikey iki tane taĢ, bir de yer 
yüzüne paralel üzerine bir taĢ bulmuĢ olalım. Bu taĢların tarihi de 15.000 
yıllık olsun. Dünyaya ilan etmez miyiz. Ġnsanlığın ilk yapısını buldum 
diye. Yahu bulduğumuz aslında yer yüzüne dikey iki taĢ, bir de paralel 
üstüne bir taĢ. Yani 3 taĢı böyle bir birine denk bir biçimde koyup bize 
gösterdiklerinde yer yüzünün ilk insan eliyle yapılmıĢ yapısını buldum 
diye ilan eden bir mantığın, Ģu akıl sır ermez kâinatta ki muhteĢem düzen 
ve nizamı kendi kendine oluĢmuĢ, tesadüfen oluĢmuĢ olarak nitelemesi 
sizce de bir çeliĢki teĢkil etmiyor mu. Komik olmuyor mu. Evet daha 
ötesini konuĢmaya bile gerek yok. 

 
Allah gaybi bir hakikattir. Fakat siz O‟nun Zatını bilemezsiniz. Yani 

Allah‟ı zat olarak bilemezsiniz, kavrayamazsınız. Biz insanların aklı buna 
yetmez. 12. ayette söylenen bu. Hatta 10. ayette ki cehennemliklerin 
itirafının geleceği tan yansıtmadığını ama sadece onların vahye ve akla 
ihanetlerini değil, bunların altında ki gerçek sebebi de belirtir aslında.  

 
Nedir o? O gerçek sebep tasavvurdur. Yani Bi zatis sudur 

kalplerin özü. Ben tasavvur diye de çevrilmesi gerektiğini düĢünüyorum 
bunun. Tasavvurat, orada ki yanlıĢ dile, ele göze, kulağa her tarafa ele 
ayağa yansıyor. Yani tasavvurda ki metre ve kilonuz bozuksa, 
düĢünürken yanlıĢ kilo ile tartıyor, yanlıĢ metreyle ölçüyorsanız bu 
eyleminize yanlıĢ yansıyacaktır. Değerlendirmeniz yanlıĢsa eyleminiz de 
yanlıĢ olacaktır. BaĢlangıçta ki mm. lik bir sapma açısı, eylemde Km. lere 
bali olacaktır. Onun içinde düzelteceksek tasavvur da düzeltmemiz 
lazım. Yani elimizde ki o kiloyu düzeltmemiz lazım. 800 gr. Lık bir kilo ile 
1.000 gr diye alıp 1.000 gr. Diye satarak dürüstlük yapamayız. 80. cm. 
lik, 90 cm lik bir metreyle 1 m. Diye alıp 1 m. Diye satarsak hem kanarız, 
hem kandırırız.  

 



O zaman kilolarımız ve metrelerimizi kime ölçtüreceğiz? AĢınıp 
aĢınmadığını nerden kontrol edeceğiz? Kimin tezgâhına, kimin iktisat 
Md. Lüğüne götüreceğiz? Elbette vahyin. Vahiy akıl kilomuzun aĢınıp 
aĢınmadığını ölçtüreceğimiz en muhteĢem iktisat Md. Lüğüdür. Bunu 
unutmayacağız. 

 
 
14-) Elâ ya'lemu men haleka, ve "HU"vel Latıyful Habiyr; 
 
Yarattığını bilmez mi! O, Latiyf'tir, Habiyr'dir. (A. Hulusi) 
 
14 – Bilmez mi o yaradan ki o öyle latîf öyle habîr. (Elmalı) 
 
 
Elâ ya'lemu men halek hiç yarattığını bilmez mi. veya yaratan 

bilmez mi. men halâk, ya‟lemu fiilinin hem faili, hem mef‟ulü olur. Onun 
içinde iki manayı birden de verebiliriz. Ya o yarattığını bilmez mi 
manasını da verebiliriz, yaratan bilmez mi manasını da. Yaratan 
bilmezse kim bilir. Yaratana kendimizi öğretmeye çalıĢıyoruz bazen 
(haĢa) sanki bize ne kadar dert yükleyeceğini bilmiyormuĢ gibi. Sanki 
bizim istiap haddimizi, sanki bizim ne kadarı götürebileceğimizi 
bilmiyormuĢ gibi iniliyoruz, sızlanıyoruz, yakınıyoruz. Oysa ki bizi O 
yarattı, yarattığını bildiği içinde ne kadarını götüreceğimizi çok iyi bilir. 
Bize ne kadar yükleyeceğini de çok iyi bilir. Bir güvenebilseydik, zaten 
imanın ahlaki anlamı güvendi. Güvendiğimiz an iman da etmiĢ olacağız. 
ama güvenden yoksun bir iman ahlakı olmayan bir imandır ve maalesef 
modern insanın imanı, iman ahlakından yoksun bir iman. Genelde 
problem budur değerli Kur‟an dostları. 

 
Elâ ya'lemu men halâk yaratan bilmez mi, yarattığını bilmez mi ve 

"HU"vel Latıyful Habiyr zira o ilmiyle her Ģeye nüfuz edendir. Lâtıyf ve 
El Habiyr. El Lâtıyf ve el Habiyr i bir arada tercüme ettiğim için birbirini 
tamamlayan esmadan iki isim. Kesifin zıddıdır lâtıyf. Veya 2. bir anlamı 
var. Lütuftan geldiğini kabul edersek mübalağa ile ismi faildir. Yani bol 
lütuf sahibi, lûtfu sınırsız olan manasına gelir. Ama letafetten geldiğini 
söylersek sıfat-ı müĢebbehe olur bu durumda da o zaman Ģu manaya 
gelir. Lûtfuna, daha doğrusu O‟nun bizim üzerimizde ki tasarrufuna akıl 
sır ermez. Yani her Ģeyi ilmiyle, ince bir nüfuz ile nüfuz eden, geçen 
manasına gelir ki, lâtayıf derler mesela, insanın manevi hassalarına. 
Yine lâtife derler ince espriye. Biz de deriz, biz de kullanırız. Yine 
çaktırmadan hissettirmeden muhataba sırrını öğrenmeye de iltifat denilir 
Arap dilinde. Aslında iltifatın kök manası budur. Yani karĢıdakine 
hissettirmeden onun sırrını, veya onun iç dünyasını öğrenmek, onu 



açmak, onu söyletmek. Görüyorsunuz aslında hissettirmeden en ince 
yerine kadar girmek, sırrına kadar ulaĢmak manasına geldiğini de 
öğrenmiĢ olduk. 

 
 
15-) "HU"velleziy ce'ale lekümül'Arda zelûlen femĢû fiy 

menâkibiha ve kûlu min rizkıh* ve ileyHĠnnuĢur; 
 
O, arzı (bedeni) size (bilincinize) tâbi oluĢturdu! Onun omuzlarında 

yürüyün ve O'nun yaĢam gıdasından nasiplenin! Yeniden varoluĢunuz 
O'na dönük olacaktır! (A. Hulusi) 

 
15 - O Hâliktır ki o, size Arzı zelûl (munkad) kıldı, haydin, o Arzın 

omuzlarında yürüyün de o yaradan lâtîfi habîrin rızkından yiyin, onadır 
fakat nihayet nüĢûr. (Elmalı) 

 
 
"HU"velleziy ce'ale lekümül'Arda zelûlen yer yüzünü sizin için 

emre amade kılan, boyun eğdiren, emrinize veren O Allah‟tır. Zelûl; Zûl 
kökünden gelir, zelil ise onursuz, alçak manasına zelil ise Zill kökünden 
gelir. Ġkisi farklı. Mesela at zelûldür, katır zelildir. At Zelûldür ana zelil 
değildir, onursuz değildir at. Onurlu bir hayvandır, fakat zelûldür. Neden 
boyun eğmiĢtir insana. Ġnsanın terbiyesine girmiĢtir. Yani insana gemini 
vermiĢ, ipini vermiĢtir. Fakat katır zelildir. Neden çünkü hiç güven olmaz. 
Ne zaman ne yapacağı bilinmez teper. Okun için de katır gibi tepme 
denilir. Yani ne zaman vuracağını kimse bilemez, terbiyeye pek gelmez. 
O nedenle zelûl ile zelil arasında fark var. 

 
 "HU"velleziy ce'ale lekümül'Arda zelûlen yer yüzünü sizin için 

emre amade kılan O‟dur. Emre amade kıldı, zelil kılmadı yani. femĢû fiy 
menâkibiha ve kûlu min rizkıh artık onun her tarafını katedin ve onun 
rızkından nasiplenin ve ileyHĠnnuĢur ama O‟na döndürüleceksiniz. Yani 
O‟na döndürülerek O‟nun huzurunda toplanacağınızı asla unutmayın, 
aklınızdan çıkarmayın. 

 
 
16-) Eemintüm men fiysSemâi en yahsife Bikümül'Arda feizâ 

hiye temur; 
 
Semâdakinin sizi arzınıza geçirmesinden güvencede misiniz? 

Birden o harekete geçip çalkalanmaya baĢlar! (A. Hulusi) 
 



16 – Emîn misiniz o Semâdakinden; sizinle Arzı 
göçürüvermesinden? O vakit bakarsınız ki o Arz çalkalanıyordur. (Elmalı) 

 
 
Eemintüm men fiysSemâi en yahsife Bikümül'Ard gökte olanın 

sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden eminmisiniz. 
 
Burada gökte olan demiĢ. Aslında nasıl anlamalı men fissema 

gökte olan. Ġki Ģekilde anlaĢılabilir. 
 
1 – Allah‟ın makamı makami yüceliktir, mekani yücelik değil yani 

gökte olan ile rabbimiz kast edilmiĢse bununla mekan kastedilmez. 
Çünkü gök diye bir Ģeyin üstüne, yücesine ulvi olanına denilir. Hakiki 
manada gök bir Ģeyin yukarı kısmıdır. Mecazi manada gök yüce olan ulvi 
olan aĢkın olandır. Burada da mecazi olarak zikredilmiĢtir, burada ki 
gökten kasıt makamidir mekani değildir yani mekansal bir cihet değil, 
makami, Allah‟ı makamının yüceliğini ifade eder.  

 
2. Ġkinci ihtimali melek te olabilir. Yani gökte olandan kasıt melekte 

olabilir ki Ankebut/34. ayetiyle karĢılaĢtırarak anlamak lazım. 
 
feizâ hiye temur o zaman bir de bakmıĢsınız ki arz çalkalanmaya 

baĢlamıĢ, sarsılmaya baĢlamıĢ. Yani eğer gökte olan bizi yerin dibine 
geçirmeye karar vermiĢse o zaman yeri kim tutar. Yeri bir salladı mı kim 
mani olur buna. ġu büyük depremlere hangi güçle karĢı koyarsınız. 
Hangi makine mani olur. Hangi iple baplarsınız yer yüzünü, hangi halat 
tutar, kim teskin eder bu toprakları Ġnsanlık bunu çok yaĢadı, hala da 
yaĢıyor. Onu soruyor. 

 
 
17-) Em emintüm men fiysSemâi en yursile 'aleyküm hasiba* 

feseta'lemûne keyfe neziyr; 
 
Ya da semâdakinin, üzerinize bir kasırga - hortum irsâl etmesinden 

güvencede misiniz? Uyarımın anlamını bileceksiniz! (A. Hulusi) 
 
17 - Yoksa emîn misiniz o Semâdakinden: üzerinize bir mermîler 

yağdırıcı gönderivermesinden? O vakit bilirsiniz ki nasılmıĢ inzarım? 
(Elmalı) 

 
 
Em emintüm men fiysSemâi en yursile 'aleyküm hasiba ya da 

gökte olanın sizin üzerinize bir bela kasırgası hasıba, bir bela rüzgârı, 



rüzgâr hafif geldi, bela kasırgası salmayacağından emin misiniz. 
feseta'lemûne keyfe neziyr artık uyarım nasıl olurmuĢ o zaman 
anlayacaksınız. O zaman bileceksiniz. Yani eğer Ģimdi bu dünyada 
iyilikle benim uyarımı, vahyimi duymazdan gelirseniz, eğer vahyime kulak 
tıkarsanız, benim sizi iyilikle uyarılarıma sırt dönerseniz. Benim baĢka tür 
uyarılarım da var. O zaman öyle bir uyarırım ki sizi onu dinlememezlik 
edemezsiniz. Ama iĢ iĢten geçer. O uyarı artık hiçbir iĢinize yaramaz, 
çünkü yararsız olmuĢtur dönüĢünüz. Ġbret alsanız da almasanız da bir 
olur. O gün gelmeden önce kulağınızı vahyin uyarısına açın. 

 
 
18-) Ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne 

nekiyr; 
 
Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladı! Benim, beni inkâr 

sonucunu yaĢatmam nasıl oldu! (A. Hulusi) 
 
18 - Filhakika onlardan evvelkiler de tekzip ettiler, fakat nasıl oldu 

inkârım. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad kezzebelleziyne min kablihim doğrusu onlardan önce 

de yalanlayanlar olmuĢtu. Yalanlayan, inkâr eden, uyarıları dinlemeyen, 
kendilerine gönderilen peygamberleri taĢlayan hatta, vahye sırt dönenler 
de olmuĢtu. fekeyfe kâne nekiyr ama benim inkârım ne demekmiĢ 
gördüler. Nasıl olurmuĢ benim inkârım. Burada kinaye var hem de 
tevbıyh, yani azar yüklü bir kinaye, ağır bir kinaye. Ġlâhi bir hitap yüklü bir 
kinaye. Zımnen Ģunu diyor felâket. Ġnkârcıların, yani insanın benliğini 
inkâr etmesi değil, beni herkes inkâr etse neyim eksilir ki. Ben Allah‟ım. 
Yani biz zımnen bu ayeti böyle anlayacağız. Rabbimiz zımnen bunu 
söylüyor. Hepimiz Allah‟ı inkâr etsek Allah‟ın nesi eksilir.  

 
Felaket bizim O‟nu inkâr etmemiz değil, asıl felâket O‟nun bizi inkâr 

etmesidir. fekeyfe kâne nekiyr bu. Benim inkârım nasıl olurmuĢ 
görsünler bakayım. Yani inkâr mı istiyorlar, asıl ben onları inkâr edersem 
onların felâketi o zaman kopar. 

 
Nasıl inkâr eder bizi rabbimiz? Daha önce ilgili ayetlerde gördük 

nesullahe feensahüm enfusehüm. (HaĢr/19) onlar Allah‟ı unuttular, 
Allah‟ta onları kendilerine unutturdu.  

 
Bir baĢka ayette; nesullahe fenesiyehüm. (Tevbe/67) Onlar Allah‟ı 

unuttular, Allah‟ta onları unuttu. Onların Allah‟ı unutması felâket değil, 



asıl felâket Allah‟ın onları unutması. Allah unuttuğu zaman nereye 
gidecekler, kimin kapısına koĢacaklar eynel mefer nereye kaçmalı, 
kaçacak yer mi var. Allah‟tan baĢka bir yer mi var. Allah‟ın bulunmadığı 
bir yer mi var. Allah‟tan kaçacak bir mekan mı var. Nereye kaçmalı? 

 
Fefirrû ilAllâh..! (Zariyat/50) Allah‟a kaçınız diyor ya Kur‟an. zaten 

baĢka da çaresi mi var. 
 
 
19-) Evelem yerav ilettayri fevkahüm sâffatin ve yakbıdne, ma 

yumsikühünne illerRahmân* inneHU Bikülli Ģey'in Basıyr; 
 
Üstlerinde saf saf kanatlarını açıp yükselen, kapayıp inen kuĢları 

görmezler mi! Onlar Rahmânî kuvvelerle bunu baĢarıyorlar! Muhakkak ki 
O, her Ģeyi (hakikati olarak) Basıyr'dir. (A. Hulusi) 

 
19 – Bakmazlar mı ki üstlerinde uçan kuĢlara, kanat süzerlerken ve 

yumarlarken? Rahmandır ancak onları tutan, Ģüphesiz ki o her Ģey-i 
görür. (Elmalı) 

 
 
Evelem yerav ilettayri fevkahüm sâffatin ve yakbıdn onlar saflar 

halinde üzerlerinde kanat çırpan Ģu kuĢları düĢünmüyorlar mı, görmediler 
mi. bakmazlar mı onlara. Hava dinamiğini hatırlatan bir ayet. Biliyoruz ki 
havada uçan canlı cansız nesne, her varlık Allah‟ın hava yasası 
gereğince, aerodinamik yasası gereğince uçar. O yasayı koyan Allah‟tır. 
Onun için havada uçan her varlığın uçuĢu Allah‟a nispet edilir. Çünkü 
yasayı koyan O‟dur. Ekmeğe değil, ekmeğin sahibine teĢekkür etmelidir. 
Ekmeğin sahibini unutmadıysanız eğer. Bu da onu hatırlatıyor bize. Yani 
kuĢlar kendi maharetleriyle uçmuyorlar. Eğer Allah hava dinamiğinin 
yasalarını havaya koymamıĢ olsaydı bak bakalım bir tek sinek 
kımıldayabilir miydi. 

 
ma yumsikühünne illerRahmân* inneHU Bikülli Ģey'in Basıyr 

onları rahmandan baĢka havada tutan kimse yok Ģüphesiz O, Allah; her 
Ģeyi en ince ayrıntısıyla görendir. 

 
Sorunun zımni cevabı açık rahman‟ın koyduğu yasalar sayesinde 

duruyor, uçuyor o kuĢlar orada. Tabiat yasaları ilahi rahmetin eseriymiĢ. 
Bu ayetten ve bu pasajdan biz bunu çıkarıyoruz. Eğer Ģu tabiata, Ģu 
kâinata Allah yasalar koymuĢsa, yer çekimi yasası, çekim yasası, cazibe 
yasası, merkezkaç yasası, akıĢkanlar yasası, hava yasası, ısı yasası, 
termodinamiğin yasaları ve diğer tüm yasalar. Allah‟ın koyduğu bu 



yasalar sayesinde eĢya bize boyun eğiyor. Biz eĢyayı kullanabiliyoruz. 
Bu yasalar sayesinde biz eĢya ile iliĢkiye geçebiliyor, hayatımızı 
kolaylaĢtırıyoruz.  

 
Bu yasaları keĢfettiğimiz sürece bunu yapmaya devam edeceğiz. 

Fakat hem bu yasalar sayesinde biz eĢyayı kullanalım, Allah eĢyayı bu 
yasalarla bize boyun eğdirsin, hem de bu yasaları koyana isyan edelim, 
O‟nu inkâr edelim, O‟na sırt dönelim, O‟na nankörlük yapalım, nasıl bir 
Ģey bu? Aziz Kur‟an dostları Rabbimiz ne yapsın buna, nasıl muamele 
etsin, ne beklerdiniz? Hem insan için bu muhteĢem misafirhaneyi bu 
muhteĢem hazırlığı ile hazırlasın da insan dönüp O‟na nankörlük yapsın.  

 
Ya eyyühel'Ġnsanu ma ğarreke BiRabbikelkeriym. (Ġnfitar/6) ey 

insanoğlu bu kadar cömert olan rabbine karĢı seni böyle müstağni kılan, 
seni böyle küstah ve gururlu kılan nedir? Kur‟an soruyor. 

 
[Ek bilgi; Burada verilen anlam kuĢları, Allah‟ın kudretiyle tuttuğunu 

ifade etmektedir. Söz konusu kelimenin emseke fiili olup kelimenin 1. 
anlamı “bir Ģeyin üzerine el koymak yakalamak, tutmak, birini 
alıkoymaktır.” KuĢun hareketinin tamamen Allah‟ın emrine baĢlı 
olduğunu belirten bu ayetlerle çağdaĢ bilimsel veriler arasında pekala 
münasebet kurulabilir. 

ÇağdaĢ bilgiler uçuĢlarını programlamak konusunda bazı kuĢ 
cinlerinin ne derece mükemmel bir noktaya uçtuklarını göstermiĢtir. Zira 
hayvanların genetik kodunda kaydedilmiĢ, gerçek bir “göç” programı 
vardır ve çok karmaĢık ve çok uzak güzergâhlarda yol almayı ancak 
böyle bir programla açıklamak mümkün olur. Çünkü daha önce hiçbir 
tecrübesi olmayan, yardımcısı da bulunmayan yavru kuĢların, hareket 
noktasında tespit edilen tarihte dönmek üzere bu güzergâhı 
tamamlamaya kabiliyetli oldukları açıkça ortaya çıkmıĢtır. 

Prof. Hamburger; La Puissance et la Fragilité (Flammarion-1972) 
adlı kitabında örnek olarak Pasifik okyanusunda ki “mutton-bird” in ünlü 
durumunu ve onun 8 Ģeklinde 25.000 km. uzunluğunda ki güzergâhını 
anlatır. (KuĢ bu yolu hiçbir kılavuzun yardımı olmaksızın hareket 
noktasına en fazla bir haftalık gecikme ile 6 ayda tamamlar) 

Böyle bir seyahatin çok karmaĢık direktiflerinin zorunlu olarak 
kuĢun sinir hücrelerine kayıtlı olması gerektiği kabul edilmektedir. O 
direktifler kesinlikle programlanmıĢtır, programlayan kimdir. (Maurıce 
Bucaılle- Kitab-ı Mukaddes Kuran ve bilim)] 

 
 
20-) Emmen hazelleziy hüve cündün leküm yansurukum min 

dûnirRahmân* inilkâfirune illâ fiy ğurur; 



 
Ya da Rahmân'a karĢı size yardım edecek ordunuz mu var? 

Hakikat bilgisini inkâr edenler yalnızca bir aldanıĢ içindedirler! (A. Hulusi) 
 
20 - Yoksa kimdir o Rahmanın berisinden Ģu sizin ordularınız ki sizi 

kurtaracak? Kâfirler baĢka değil, sade bir gurur içindedirler. (Elmalı) 
 
 
Emmen hazelleziy hüve cündün leküm yansurukum min 

dûnirRahmân ya da O rahmandan baĢka size yardım edip, sizin için 
orduluk yapacak, sizin için hazır kıta asker olacak birileri mi var? Yani 
O‟nun bilmeyip sizin bildiğiniz, siz emir verince rahmana karĢı sizi 
savunacak, Allah‟a karĢı nankörlük yapan sizi Allah‟ın elinden alacak 
birileri mi var, zımnen tabii.  Çok ağır bir ifade. 

 
inilkâfirune illâ fiy ğurur bu hakikati inkar edenler baĢka değil, 

sadece kesin bir aldanıĢ içindedirler. Demek ki Allah‟a nankörlük 
yapmak, Allah tarafından böyle niteleniyor. Yani Allah‟a karĢı bir ordu mu 
hazırladınız sizi savunacak. Allah‟a karĢı bu caka satmanız, bu tafra 
satmanız, bu hava atmanız da ne oluyor. Rabbe boyun eğmeyen Allah‟ın 
emirlerine baĢ eğmeyen kulluk için Allah‟a tam teslim olmayan herkesin 
durumunu bu ayet resmediyor ve bunu bir inkâr, hakikati yalanlama ve 
nankörlük olarak adlandırıyor. 

 
Zımnen Ģöyle de anlayabiliriz. Tabiat yasalarını Allah‟ı yok sayarak 

anlamaya kalkmayınız. Bir üstteki ayetle birlikte düĢünüldüğünde. Yani 
tabiat yasalarını sanki tabiat koydu. Sanki bir Ģey kendi kendine yasa 
koyarmıĢ, sanki bir saat kendi çalıĢma sistemini kendisi belirlermiĢ, sanki 
bir kalp çalıĢma sistemini kendisi belirlermiĢ, sanki bir motor, bir araba 
kendi çalıĢma sistemini kendisi belirlermiĢ gibi komik bir Ģey söylüyorsun 
ey insanoğlu. Bu mümkin mi? Onu yapan müdahil olmazsa eğer bir Ģey 
kendi sistemini kendisi koyar mı? Onun için tabiat yasalarını Allah‟ı yok 
sayarak anlamaya kalkmak büyük bir cür‟et ve inkâr. Failini inkâr edip 
fiile yönelmektir. Bu derin bir aldanıĢtır. 

 
 
21-) Emmen hazelleziy yerzükuküm in emseke rizkaHU, bel 

leccû fiy 'utuvvin ve nüfûr; 
 
Eğer yaĢam gıdanı kesse, kimdir Ģu sizi besleyecek? Hayır, 

azgınlık ve nefretle kaçıĢı inatla sürdürmekteler! (A. Hulusi) 
 



21 - Yoksa kimdir Ģu sizlere rızık verecek? O rızkını keserse? Hayır 
bir ürküntü ve azgınlık içinde inada dalmıĢlar. (Elmalı) 

 
 
Emmen hazelleziy yerzükuküm in emseke rizkaH yahut Allah 

rızkınızı keserse size rızık sağlayacak birileri mi varmıĢ. bel leccû fiy 
'utuvvin ve nüfûr ama hayır, onlar küstahça bir kibir içinde debelenip 
duruyorlar. 

 
 
22-) Efemen yemĢiy mükibben 'alâ vechihi ehda emmen 

yemĢiy seviyyen 'alâ sıratın müstekıym; 
 
Peki, âmâ olarak yüzüstü sürünen mi doğru yolda gider yoksa sırat-

ı müstakim üzerinde dimdik önünü görerek yürüyen mi? (A. Hulusi) 
 
22 - Ġmdi yüz üstü kapanarak giden mi daha doğru? Yoksa dos 

doğru bir cadde üzerinde düpe düz giden mi? DüĢünmeli bir. (Elmalı) 
 
 
Efemen yemĢiy mükibben 'alâ vechihi ehda emmen yemĢiy 

seviyyen 'alâ sıratın müstekıym Ne yani, böyle çevirmek daha uygun 
oldu baĢta ki hemzei istifhami, soru hemzesini. Ne yani Ģimdi yüz üstü 
kapaklanmıĢ kimse, yüzü koyun yere kapanmıĢ kimse, yani ayağı takılıp 
yere düĢmüĢ kimse hedefe, dosdoğru yolda düzgün yürüyen kimseden 
daha mı iyi ulaĢır? Bunu mu iddia ediyorsunuz. Bir adam düĢünün ki 
yüzü koyun yere kapaklanmıĢ, bir baĢkası ise hedefe elinde pusula, 
elinde harita, önünde kılavuz ve yol çizgileri dosdoğru yoldan gidiyor. 
sapmıyor, ĢaĢmıyor. ġimdi hedefe yüzü koyun kapaklanmıĢ birinin elinde 
harita, önünde kılavuz, rehber olandan daha iyi varacağını söyleyen biri 
ciddi olabilir mi? Doğru olabilir mi, hatta dürüst olabilir mi?  

 
ĠĢte vahiysiz doğru yolu bulabileceğine, Allah‟a sırtını dönerek 

hakka varabileceğini, aklı selimi ve sahih nakli bir tarafa atarak, iç 
güdülerini takip ederek iyi mutlu ve müreffeh olacağını, mutluluğu 
yakalayacağını düĢünen de böylesine saç.ma bir düĢünceye sapmıĢ 
demektir. Aslında aynı Ģeydir. 

 
yemĢiy mükibben 'alâ vechihBir adam düĢünüm ki ileriyi 

göremiyor, iki adım ilerisini dahi göremiyor, bir adım ileriyi dahi göremiyor 
hatta. Biz parçayı görüyoruz. Allah bütünü görüyor. Parçayı görene 
düĢen, bütünü görene teslim olmaktır. Ama önce bunu itiraf etmek 
gerekir. Ey insan sen hiçbir zaman tablonun bütününü görmedin ki, 



tablonun bütününü gören Allah. Parça da kötü gözüken bütünde güzel, 
hatta mükemmel durabilir. Neden teslim olmuyorsun. Bütünü görmediğin 
halde bütünü gören Allah‟a neden sırt dönüyorsun. Bütünü görüyormuĢ 
gibi yapmak insanın aslında kendi kendine yaptığı en büyük kötülük değil 
mi. Burada zımnen söylenen de bu. Ey insan sen parçayı görüyorsun, 
Allah bütünü. Parçayı görene düĢen bütünü görene teslim olmaktır. Ben 
böyle anlıyorum bu ayeti kerimeyi. 

 
 
23-) Kul "HU"velleziy enĢeeküm ve ce'ale lekümüssem'a 

vel'ebsare vel'ef'idete, kaliylen ma teĢkûrun; 
 
De ki: "Sizi inĢa eden ve sizin için algılama kuvvesi, idrak kuvvesi 

(basîret) ve FUADLAR (Esmâ mânâ özelliklerini beyine yansıtıcı kalp 
nöronları) oluĢturan "HÛ"dur! Ne kadar az Ģükrediyorsunuz 
(değerlendiriyorsunuz)!" (A. Hulusi) 

 
23 - de ki, odur ancak sizi inĢa eyleyen ve size dinleyecek kulak, 

görecek gözler, duyacak gönüller veren, fakat sizler pek az Ģükür 
ediyorsunuz. (Elmalı) 

 
 
Kul "HU"velleziy enĢeeküm ve ce'ale lekümüssem'a vel'ebsare 

vel'ef'ideh de ki sizin için iĢitme duyusunu, görme duyusunu var eden ve 
sizin için hissedecek kalpler akledecek kalpler, yani büyük bir iç dünya 
var eden, bahĢeden yine Allah‟tır. ĠĢitme, görme ve inanma eğer imanı 
getirmeyecekse iĢitme ve görme iĢe yaramıyor demektir. Onun için 
iĢitme, görme den sonra imanın makarrı olan „ef‟ideh; iç dünyaya, yani 
gönle atıf yapılmıĢ, kalbe atıf yapılmıĢ  „ef‟ideh; Fuad‟ın çoğulu. Fuad 
kalbin mahsus bir biçimi, hususi bir biçimi, yani yanık kalbe deniliyor 
lügat olarak. Aslında kalbin bir kararda durmayan sürekli dönen, nereye 
döneceği belli olmayan akıl bağıyla bağlı olmadığında, hikmet bağıyla 
bağlı olmadığında alı görüp ala, Ģalı görüp Ģala heveslenen kalbi Hakk 
üzerinde sabitlemektir. Ġmanın görevi de budur. Onun için Allah 
resulünün ya mukallbel kulûb, Ey kalpleri evirip çeviren Allah‟ım sebbit 
kalbi, „alâ diynik, sebbit kalbi „alâ muhabbetik diye dua ediĢini 
hatırlayalım. Kalbimi dini üzere sabit kıl, kalbimi muhabbetin sevgin 
üzere sabit kıl diye dua ediĢini hatırlayalım o zaman bu ayeti daha iyi 
anlarız. 

 
kaliylen ma teĢkûrun ne kadar da az Ģükrediyorsunuz. Aslında 

kaliylen ma teĢkûrun Ģöyle de çevrilebilir. Ne kadar da azınız 
Ģükrediyor. Ġki Ģekilde de çevirebiliriz. Çünkü metin buna müsait kaliylen 



ma teĢkûrun buna müsait hatta belki ikinci çevirim daha hoĢ gibi 
duruyor. Her ne kadar alıĢkın olunan çeviri diğeri ise de; Ne kadar da 
azınız Ģükrediyorsunuz. 

 
Niye? Niye 2. çevirim daha isabetli? Çünkü ekserennasi lâ ya‟kılun, 

ekserunnasi lâ yeĢkürun, ekserünnasi lâ yu‟minun. Ġnsanların çoğu 
akletmez, insanların çoğu Ģükretmez, insanların çoğu iman etmez. 
Kur‟an insanların çoğu hakkında bu kalıpları kullanıyor. Demek ki 
insanların çoğu Ģükretmez diyen ayetle birlikte ele alırsak ne kadar da 
azınız Ģükrediyorsunuz diye çevirmemiz daha doğru bir çeviri olacaktır. 

 
 
24-) Kul "HU"velleziy zereeküm fiyl'Ardı ve ileyHĠ tuhĢerun; 
 
De ki: "Sizi, arzda yaratıp yayan "HÛ"dur! O'na haĢr 

olunacaksınız!" (A. Hulusi) 
 
24 - Deki, odur sizi Arzda zürriyet halinde yaratıp yayan, nihayet de 

hep toplanıp ona haĢr olunacaksınız. (Elmalı) 
 
 
Kul "HU"velleziy zereeküm fiyl'Ardı ve ileyHĠ tuhĢerun de ki yer 

yüzünde sizi yayıp çoğaltan, yani bir ekin gibi ekip, en sonunda hasat 
edecek olan yani bir gün hasat mevsiminiz gelince sizi tekrar kaldırıp 
ondan sonra bir daha ekecek olan O‟dur. Yani Allah‟tır. 

 
Lafzen sizi yer yüzüne bir zirai mahsul gibi eken O‟dur diye 

çevirebilirim bunu, lafzi çeviri. Tohumunuzu O yaratmıĢtır, toprağınızı O 
yaratmıĢtır, suyunuzu O yaratmıĢtır, sizi O yaratmıĢtır. Büyüyünce hasat 
edip biçecek olan da yine O‟dur. Bunda garip olan nedir. Neden O‟nun 
yarattığını, O‟nun var ettiğini, toprağınızı, suyunuzu, tohumunuzu O‟nun 
var ettiğini bile bile tekrar onun bir gün sizi hasat edeceğini, yani bir gün 
hasat saati, yani asr saati, yani hesap saatinin geleceğine inanmazsınız 
ki. Hangi çiftçi ekipte biçmez? Hangi çiftçi emek verdiği tarlasına, o tarla 
meyvesini verdikten sonra sırtını döner de çeker gider. Allah Ģah eseri 
olan insan dönüp bakmasın mı. Onu yer yüzüne eksin de biçmesin mi. 
Yani bunu mu diyorsunuz. Ahirete inanmayanlar, ahireti inkar edenler, 
öldükten sonra diriliĢi inkar edenler, hesaba yok diyenler, bunu mu 
diyorsunuz. Dahası, kendine amip muamelesi yapanlar bunu mu demek 
istiyorlar. 

 
ve ileyHĠ tuhĢerun en sonunda O‟na döndürüleceksiniz, O‟nun 

huzurunda toplanacaksınız. 



 
 
25-) Ve yekulûne metâ hâzelva'dü in küntüm sadikıyn; 
 
Derler ki: "Eğer sözünüzde sadıksanız, bu tehdidiniz ne zaman 

(gerçekleĢecek)?" (A. Hulusi) 
 
25 - Böyle iken diyorlar ki: Ne zaman bu vaad? Eğer sadıksanız? 

(Elmalı) 
 
 
Ve yekulûne metâ hâzelva'dü in küntüm sadikıyn ve onlar 

diyorlar ki  bu vaad ettiğiniz gün ne zaman gelecek? Eğer doğru 
söylüyorsanız, eğer sözünüze sadıksanız hadi bakalım bu vaad ettiğiniz 
günün ne zaman gerçekleĢeceğini söyleyin, yani son saatin, veya 
kıyametin. 

 
 
26-) Kul innemel'ılmu 'indAllâh* ve innema ene neziyrun 

mubiyn; 
 
De ki: "O'nun bilgisi Allâh indîndedir! ġüphesiz ki ben apaçık 

uyarıcıyım!" (A. Hulusi) 
 
26 - Deki o ilim ancak Allahın indindedir, ben sade açık anlatan bir 

nezîr (gocundurucu bir Peygamber) im. (Elmalı) 
 
 
Kul innemel'ılmu 'indAllâh*ve innema ene neziyrun mubiyn de 

ki onlara cevap ver. O‟nun bilgisi, yani bilgi, ilim, mücerret manada 
aslında O‟nun bilgisi diye taktir kullanmaya gerek yok. Mutlak bilgi Allah‟a 
aittir, Allah katındadır. ve innema ene neziyrun mubiyn ben ancak ve 
ancak bir uyarıcıyım. Uyarıcıdan baĢka bir Ģey değil. Hasat zamanını O 
belirler yani. Ama mutlaka o gün gelecektir. Siz isteseniz de istemeseniz 
de. Ekti, eken biçecek. Hele insan gibi değerli bir ürün eksin de biçmesin 
öyle mi. siz kendinize amip muamelesi yapıyorsunuz, kendi değerinizi üç 
paralık ediyorsunuz ama, Allah‟ın da sizi değersiz bilmesini istemeyin. 
Allah‟ın size değer verdiğini unutmayın. Ama siz kendinize değer 
vermiyorsanız eğer bu sizin probleminiz. 

 
 
27-) Felemma raevhu zulfeten siet vucûhülleziyne keferu ve 

kıyle hâzelleziy küntüm Bihi tedde'un; 



 
Onu (ölümü) yaklaĢmıĢ gördüklerinde, o hakikat bilgisini inkâr 

edenlerin yüzleri kötü oldu (karardı)! "ĠĢte bu, kendisini bir an önce 
yaĢamayı temenni ettiğinizdir!" denildi. (A. Hulusi) 

 
27 - Derken vaktı gelip de onu yakından gördüklerinde o 

küfredenlerin yüzleri kötüleĢiverdi. Ve denildi ki iĢte, o sizin kendilerine 
davet edip durduğunuz budur. (Elmalı) 

 
 
Felemma raevhu zulfeten siet vucûhülleziyne keferu fakat onun 

çok yakın olduğunu gördükleri zaman kafirlerin suratları asılacak, 
suratlarını asacaklar. ve kıyle hâzelleziy küntüm Bihi tedde'un iĢte 
gelmeyeceğini iddia edip durduğunuz gün budur denilecek kendilerine. 

 
 
28-) Kul eraeytum in ehlekeniyAllâhu ve men ma'ıye ev 

rahımena, femen yüciyrulkafiriyne min 'azâbin eliym; 
 
De ki: "Bir düĢünün! Allâh beni ve benimle beraber olanları helâk 

etse ya da bize rahmet etse; hakikat bilgisini inkâr edenleri feci bir 
azaptan kim kurtarır?" (A. Hulusi) 

 
28 - Deki: gördünüz mü? Allah beni ve beraberimdekileri helâk etse 

yahut bize merhamet buyursa iki takdirde de kâfirleri elîm bir azâb dan 
kurtaracak kimdir? (Elmalı) 

 
 
Kul eraeytum in ehlekeniyAllâhu ve men ma'ıye ev rahımena 

de ki onlara hiç düĢündünüz mü siz Allah beni ve benimle beraber 
olanların ölümünü taktir etse ev rahımena, ya da bize rahmet etse. 
Buna(Ya da bize rahmet edip dünya hayatımızı uzatsa. Ömür verse, yani 
öldürse ve canımızı alsa cümlesini taktiri olarak Ģöyle tamamlayabiliriz; 
ikisi de bizim için hayırdır ki tefsirlerimiz bu takdiri kullanarak cümleyi 
tamamlamıĢlar. Ġkisi de bizim için hayırdır. Ki bu okuyuĢ aynı zamanda 
sahabenin ve tabiinin, ünlü tefsir otoritelerinden de gelen bir anlama. 

 
femen yüciyrulkafiriyne min 'azâbin eliym fakat (söyler misiniz) 

siz ey kafirler acıklı bir azabın pençesinden sizi kim kurtaracak. Yani 
acıklı bir azabın pençesinden kafirleri kim kurtaracak. Rabbim bana ömür 
verse de bizim için fark etmez. Niye? De diyor onlara. Allah resulüne 
doğrudan hitap. Neye fark etmez? Nihayetinde rabbimden gelen hoĢ 
geldi. Ondan gelen hayırdır, ben O‟ndan hayır diledim. YaĢamam 



hayırlıysa yaĢatsın, yaĢamam hayırlı değilse emanetini alsın. Ama ya siz 
kafirler siz ne olacaksınız? Ġnanmadığınız bir dünyaya gidiyorsunuz. Asıl 
siz kendinizi düĢünsenize. Bu ayetten zımni olarak açılım halinde bunu 
anlıyoruz. 

 
Ġnkarcıların tek dünyası var, mü‟minlerin iki dünyası dolayısıyla 

kafirlerin hiçbir umutları yok, beklentileri yok, ahiret hazırlıkları yok. 
Oraya herhangi bir Ģey hazırlamamıĢlar. Ne yapacaklar, nasıl gidecekler, 
hangi yüzle gidecekler. Burada adeta tek dünyalı aklı suçüstü yakalıyor 
rabbimiz. Yani siz düĢünün.  

 
Hani Ġmam Cafer‟le bir inkarcı münazaraya girmiĢ. Ġmam Cafer en 

sonunda ona demiĢ ki, kendi anladığı dilden tabii bu münazarada cedel 
yapan muhatabına tamam demiĢ, tutalım ki senin dediğin gibi, tek dünya 
var, ahiret yok. Ben ne kaybederim? Ben Allah‟ın emrine göre yaĢamakla 
aslında ben bu dünyada da kazandım.  Kötülük yapmadım, haksızlık 
yapmadım, zina yapmadım, çalmadım, çırpmadım, içki içmedim. Aklıma 
bedenime, aileme, ehlime, malıma, yani sadakat gösterdim. Bu benim 
dünyada da faydama. Bütün bunları yapmak dünyada da bana getirisi 
olan Ģeyler.  

 
Peki benim dediğim Ģeyler gibi değilse ben bir Ģey kaybetmek. Ya 

senin dediğin gibi değilse, ya ahiret varsa sen ne kaybedersin hiç 
düĢündün mü. Hepsini. Dolayısıyla inkarcı kendi mantığı açısından da 
tutarsız aslında. 

 
 
{27. ayete geri dönüldü: 
 
ve kıyle hâzelleziy küntüm Bihi tedde'un gelmeyeceğini iddia 

edip durduğunuz gün bu gündür denilecek. 
 
Kul eraeytum in ehlekeniyAllâhu ve men ma'ıye ev rahımena, 

femen yüciyrulkafiriyne min 'azâbin eliym (28)} 
 
 
29-) Kul "HU"verRahmânu amenna Bihi ve 'aleyhi tevekkelna* 

feseta'lemune men hüve fiy dalâlin mubiyn; 
 
De ki: "O, Rahmân'dır; O'na hakikatimiz olarak iman ettik ve O'na 

tevekkül ettik! Kimin apaçık yanlıĢ düĢünce içinde olduğunu yakında 
bileceksiniz!" (A. Hulusi) 

 



29 - Deki o öyle Rahman, iĢte biz ona iman ettik ve ona 
dayanmaktayız, ileride sizler de bileceksiniz ki o açık bir dalâl içinde 
bulunan kim? (Elmalı) 

 
 
Kul "HU"verRahmânu amenna Bihi ve 'aleyhi tevekkelna de ki 

iĢte O Rahmandır, rahmeti sonsuz olandır. O‟na kayıtsız Ģartsız iman 
ettik biz ve 'aleyhi tevekkelna ve yalnızca O‟na yaslandık, O‟na 
güvendik. feseta'lemune men hüve fiy dalâlin mubiyn size gelince 
kimin apaçık bir sapıklıkta olduğunu günü gelince kesinlikle 
öğreneceksiniz. 

 
 
30-) Kul eraeytüm in asbeha mâüküm ğavren femen ye'tiyküm 

Bimâin me'ıyn; 
 
De ki: "Bir düĢünün! Eğer suyunuz çekilse, sizde kim kaynak açıp 

su (ilim) oluĢturur?(A. Hulusi) 
 
30 - De ki: gördünüz mü? Sabaha kadar suyunuz bata kalırsa size 

bir âbı revan getirecek kim?(Elmalı) 
 
 
Kul eraeytüm in asbeha mâüküm ğavren femen ye'tiyküm 

Bimâin me'ıyn de ki; mülk suresinin taç ayeti. Son ayeti ve belki 
mucizevi bir ihbar olan müthiĢ ayeti geldi. De ki Hiç düĢündünüz mü siz 
ey insanlık. Ey muhatap, eğer suyunuz yer yüzünden tamamen çekilse, 
size tertemiz kaynak sularını kim getirecek, kim çıkaracak. 

 
Burada durun değerli Kur‟an dostları. Burada bir lahza durun. Bu 

ayetin indiğinde yer yüzünde su sıkıntısı yoktu. Yer yüzü nüfusunun ne 
kadar olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yer yüzünün su kaynaklarının tehdit 
altında olmadığı bir dönemdi. Yer yüzünde Ģırıl Ģırıl ırmakların, pırıl pırıl 
denizlerin olduğu bir dönemdi. Henüz teknoloji kullanılmıyordu. 
SanayileĢme denizleri kirletmemiĢti, küresel ısınma yer yüzünün sularını 
yok etmemiĢti. Yer yüzü kendi doğal çevrimi içinde Allah‟ın koyduğu 
yasalar çerçevesinde insanoğlunu kana kana suvarıyordu.  

 
Fakat bir gün gelip de o günün insanına denizlerin kirleneceğini 

söyleseniz hadi be oradan cevabını almaz mıydınız. Bir gün gelip de yer 
yüzünde gürül gürül akan ırmakların tükeneceğini söyleseniz sen deli 
misin cevabını almaz mıydınız.  

 



ĠĢte Bu vahyi gönderenin Allah olduğunun Ģahitlerinden biri daha 
önümüzde. Bu gaybi bir ihbardır değerli Kur‟an dostları. Mucizevi bir 
haber vermedir bu gelecekten haber verme. Ġnsanlık suyun tükeneceğini 
aklına dahi getirmez, denizin kirleneceğini düĢünemezdi bile. Ama o 
günlerde bile Ġslam‟ın ürettiği bilginler, Ġslam‟ın ortaya çıkardığı, vahyin 
inĢa ettiği kafalar, bir ırmak kenarında abdest alıyor olsanız bile suyu 
israf etmeyin diyecekti. Sanki vahyin inĢa ettiği kafa da vahyin pırıltısını, 
nurunu görüyoruz biz burada. Sanki bu günleri görür gibi ve Ģimdi bu 
ayet adeta kendini tepemize vura vura hissettiriyor.  

 
Her gün küresel ısınma felaketlerinin senaryosu yeniden yazılıyor. 

Buzlar eriyor, kutuplar eriyor ve iklim ısınıyor, dünyada küresel ısınmanın 
getireceği felaketler artık senaryo olmaktan çıkıp bir bir yaĢanan bir 
drama dönüĢüyor. Göller kuruyor, ırmaklar kuruyor, su suyunu çekiyor ve 
Ģimdiden su savaĢları baĢlamıĢ bile. Ġnsanlık belki de bir gün gelecek 
hovardaca kullandığı o su kaynakları yüzünden bir bardak su için 
birbirinin boğazına üĢüĢecek ve belki o zaman anlayacak bu ayeti, o 
zaman ruhunda duyacak bu ayeti. Suyun mucize olduğunu, suyun hayat 
olduğunu, suyun canlı olduğunu o zaman anlayacak. Belki o zaman 
anlayacak hayatında ilahi bir mucize olduğunu ve hepsinden öte 1400 yıl 
önce gelen vahyin ta kendinden 1.400 yıl sonrasını nasıl haber verdiğinin 
mucizevi ihbarını o zaman anlayacak. O zaman gelmezden önce 
anlayanlara ne mutlu. En azından onlar ya rabbi biz anlamıĢtık ve 
dinlemiĢtik, ama dinletemedik deme mazeretine sahipler. Rabbim vahyini 
dinleyenlerden, anlayanlardan kılsın. Rabbim gönül suyumuzu kesmesin. 
Rabbim içimizi vahiysiz bir çöle döndürmesin. 

 
[Ek bilgi; {Kaynakların önemi ve onların kaynaklara yönelen 

yağmur sularıyla beslenmeleri, üç ayette vurgulanıyor. (bu ayet ve) 
Zümer/21, Yasin/34. Bu mesele münasebetiyle Aristo‟nun telakkileri gibi 
Orta çağa hakim olan anlayıĢlar hatırlatılmaya değer. Onlara göre 
kaynaklar yer altı gölleriyle besleniyordu.  

Milli kır Su ve orman mühendisliği okulunda prof. Olan M.R. 
Rémenléras Eneyelopedia Universalis‟te ki “Hydrologié” makalesinde, 
hidrolojinin belli baĢlı aĢamalarını anlatır. Ve eski insanların, özellikle orta 
doğuluların sulama alanında ki üstün çalıĢmalarını bildirir. Onlara 
ampirizmin hakim olduğunu, o zamanın fikirlerinin yanlıĢ anlayıĢtan 
kaynaklandığını kaydeder. Ve devamla Ģöyle der. “Sırf felsefi telakkilerin, 
yerlerini hidrolojik olayların objektif gözlemine dayanan araĢtırmalara 
bırakması için Rönesansı (yaklaĢık olarak 1400-1600 yılları arasında ki 
dönemi) beklemek gerekecektir.” 

Léonard de Vinci Aristonun fikirlerine karĢı çıkar. Bernard Palissy; 
Discours admirable de la nature des eaux et fontaines (Suların hem tabii 



hem de sun‟i çeĢmelerin mahiyeti hakkında hayranlık verici nutuk) adlı 
Paris‟te 1570 de yayınladığı eserinde suyun dolaĢımını, özellikle 
kaynakların yağmur sularıyla beslendiğini söyleyerek doğru bir Ģekilde 
izah eder.” (Maurıce Bucaılle-Kitab-ı Mukaddes Kuran ve bilim)}] 

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



  Ġslamoğlu Tef. Ders. KALEM SURESĠ (001-033) (179-2) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
Değerli Kur‟an dostları, dersimiz bitmedi sürüyor, yepyeni bir 

sureyle daha karĢı karĢıyayız devam ediyoruz Mülk suresinin arkasından 
Kalem suresini tefsir etmeye geçiyoruz.  

 
Mushafta 68. sırada yer alan kalem suresi Nun, nun VelKkalem, 

nun, velKalemi ve ma yesturun, Kalem gibi isimlerle anılmıĢ. 4. yy. dan 
sonra kalem ismi oturmuĢa benziyor. Yani ilk yy. lar da kalem ismi henüz 
oturmamıĢ. Sure Kur‟an ın ilk nazil olan surelerinden biri. Kaçıncı suresi 
denirse elimizde ki meĢhur kronolojilere göre 2. sure. Fakat buna, 
muhtevaya baktığımızda itirazımız var. 17 ve 52. ayetler arası daha 
sonra nazil olduğu iddiasını iç bütünlük desteklemiyor. Öncelikle onu 
söyleyeyim ki surenin bir bütün olduğu belli olsun. 

 
Sure iddia edildiği gibi 2. sure değil, en iyimse tahminle bizce 5. ve 

daha sonra ki sure olabilir. Zira müĢriklere tehdit içermektedir bu sure. 1. 
delilimiz budur. MüĢriklere meydan okuyan bir sure ile karĢı karĢıyayız. 
Onları tehdit eden bir sureyle karĢı karĢıyayız. Zaten bu meydan 
okumayı surenin mukadda harfiyle baĢlamasından da anlıyoruz. Nun 
diye baĢlıyor ki Kur‟an da mukadda harfiyle baĢlayan ilk suredir. Yani 
heca harfleri, kesik kesik müstakil harfler, mukadda harfleri. Kur‟an da 29 
surenin baĢında gelir. ĠĢte ilk mukadda harfiyle baĢlayan sure bu suredir 
ve bu harflerin bir iĢlevi de muhataplara meydan okumasıdır. 

 
Her ikisi içinde açık davet Ģarttır değil mi. Yani tehdit içermesi 

içinde, meydan okuması içinde müĢriklere davetin açık olması lazım. 
Oysa ki ilk sureler gizli davet sırasında, henüz müddessir gelmeden önce 
davet gizli idi  

 
Ya eyyühel müddessir, Kum feenzir. (Müddessir/1-2) emri ile 

Allah resulü açık daveti baĢlattı. O ana kadar Allah Resulünün daveti 
gizliydi. Zaten bu dönemde de inĢai sureler gelmiĢti. Henüz Allah 
resulünün iç ve dıĢ dünyası inĢa ediliyordu. Bu da fetret-i vahiyden sonra 
olmak zorundadır. Fetret-i vahiyden  önce inmiĢ olamaz bu sure. 

 
Hz. AiĢe de bu görüĢtedir. Gerçekten de bu önemli bir nakildir. Bu 

takdirde „Alak suresi, Müzemmil suresi, Duha suresi, müddessir suresi 
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bu sureden yani kalem suresinden önce nazil olmuĢ olmalıdır diyoruz. 
Yani biz Kalem suresini en erken 5. yıla yerleĢtirebiliriz. 

 
Surenin konusu Hz. peygamberi inĢadır. Efendimiz bu sure ile inĢa 

ediliyor. Zaten müzzemmil suresi de Allah resulünü inĢa ediyordu, „Alak 
suresi Allah resulünü inĢa ediyordu, ĠnĢirah suresi Allah resulünü inĢa 
ediyordu, Duha suresi Allah resulünü inĢa ediyordu, müddessir suresi 
Allah resulünü inĢa ediyordu, bu sure de inĢa ediyor. 

 
Ġnkarcıların saldırısı bu surede reddediliyor. Hz. Peygamberin 

karakterini vurgulayan en çarpıcı ayet bu surenin 4. ayeti. Ve inneke le 
alâ hulukın 'azıym (4) hiç Ģüphe yok ki sen, evet sen muazzam ve 
muhteĢem bir ahlaka sahipsin. Bu berceste ayet bu surede bulunuyor. 

 
Fecr suresinden önce indiğini varsayarak ilk mesel ve kıssa bu 

surede yer alıyor Kur‟an ın nüzül sürecinde. Bahçe sahibi kıssası Yemen 
kökenli bir kıssa. 17 – 32. ayetler arasında yer alıyor. Yine sakın büyük 
balık sahibi gibi olma, ayetiyle 47. ve 50. ayetler arasında nakledilen Hz. 
Yunus kıssası da Kur‟an ın nüzül sürecinde nakledilen ilk peygamber 
kıssası olma özelliğini taĢıyor. ġimdi surenin tefsirine geçebiliriz. 

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
1-) Nuuun, velKalemi ve ma yesturun; 
 
Nun (Ulûhiyet ilmi) ve Kalem'e (ilmi açığa çıkaran) ve satır satır 

yazdıklarına (ilmin gereğini tüm detaylarıyla Sünnetullâh olarak yaratana) 
kasem ederim ki... (A.Hulusi) 

 
01 - Nun ve kalem ve ehli kalemin satra dizdikleri ve dizecekleri 

hakkı için. (Elmalı) 
 
 
Nuuun nüzül sürecinde ilk gelen mukaddaa harfi, 29 surenin 

baĢında gelir mukadda harfleri. Sayıları 1 ile 5 harf arasında değiĢir. 
Nuun; 1 harfli mesela. Elif lâm mim. 3 harfli mesela. Elif lâm ra yine 3 
harfli mesela. Ya sin 2 harfli mesela. Ha mim 2 harfli mesela. Yani 5 
harfe kadardır. Ġlginç olanı Arap dilinde tüm kelimelerin yapısı da 
böyledir. 1 ile 5 harf arasında değiĢir. Alfabenin yarısı kadar harften 
oluĢur, yani 14 harften. 
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35 ayrı görüĢ vardır bu harflerin iĢlevi ve anlamı üzerine. Bizce bu 
harfler üzerine bir kaç görüĢ zikredilmeye değer görünüyor; 

 
1 – Beleğat öncelikli surelerin baĢında geliyor. Yani sureleri ikiye 

ayırabiliriz. Anlam öncelikli sureler, beleğat öncelikli sureler. Belağat 
öncelikli sureler genellikle Mekki surelerdir ve muhatabın dikkatini 
çekmeyi amaçlar. Anlam öncelikli sureler ise belli bir manayı ulaĢtırmayı 
önceler. Dolayısıyla Heca harfleriyle, hurufu mukaddaa ile baĢlayan bu 
sureler anlamı değil de muhatabın dikkatini çekmeyi önceleyen surelerdir 
diyebiliriz. 

 
2 – Bu surelerin ikisi dolaylı gerisi dolaysız tamamı Kur‟an a, vahye 

atıfla baĢlar. Demek ki ortak noktalarından biri de bu. Bir baĢka ortak 
noktası, bu sureler aslında bizce Ģu iĢleve sahiptir ki bu bendenize ait bir 
yaklaĢım, Kur‟an ın, vahyin bir tek harfi bile zayi edilmedi mesajıdır bu. 
Yani bir tek harf, nuun bile zayi edilmedi mesajıdır, bizim yaklaĢımımız 
budur. Ki en son olarak ta Hz. Ebu Bekir‟in görüĢünü vereyim; Her 
kitabın bir sırrı vardır, Kur‟an ın sırrı da  bu harflerdir. 

 
Nun‟un anlamı var mı? Hokka demiĢ bazı müfessirler. Yani kalemin 

içine batırıldığı hokka, divit. Yine cennet nehri diyenler var, büyük balık 
diyenler var, kılıcın keskin ağzı diyenler var ki o zaman Nuuun, 
velKalemi Ģöyle çevireceğiz, Kılıç ve kaleme yemin olsun. Gerçekten 
güzel bir ikili oldu. Evet, nun üzerine söylenecek bir çok söz olmakla 
birlikte bu kadarla kifayet edelim. 

 
Nuuun, velKalemi ve ma yesturun Nuun kaleme, ve kalemin 

yazdıklarına yemin olsun. Kelemi ve kalemin yazdıklarını düĢün. Her iki 
Ģekilde de çevirebiliriz. 

 
Ġlk muhatabın dikkati yazıya çekiliyor. Ġstikamet açısı veriliyor 

böylece. Yani Allah resulünün dikkati yazıya çevriliyor ki Allah resulü 
baĢta olmak üzere bulunduğu Ģehirde 17 kiĢi dıĢında okuma yazma bilen 
yok. Dolayısıyla sözlü kültürden yazılı kültüre geçiĢ istikameti gösteriliyor 
Allah resulüne. 

 
Kalem; vahyi yazan kalem buradaki kalem aslında. Satırlar da 

vahyi temsil ediyor. Mukaddaat vahye atıf yapan surelerin baĢında 
geliyordu unutmayalım. Bununla birleĢtirdiğimizde velKalemi ve ma 
yesturun daha iyi anlaĢılıyor. 

 
[Ek bilgi: El Kalem. Bu el ya aht içindir, ya cins içindir. Aht içinse o 

zaman bir kaleme atıftır. O bir kaleme atıfsa eğer o kalem de vahyin 



yazıldığı bilmediğimiz alemde ki, alemler ötesi alemde ki o kalem olsa 
gerek. Yani Allah‟ın mahiyetini bilmediğimiz, kelamın ilk ortaya çıktığı, ilk 
söze döküldüğü mahiyetini bilmediğimiz ilahi kalem. 

Kalem aslında yazı aletidir. Onun için kalem deyince 
geçmiĢtekilerin aklına kamıĢ gelirdi değil mi. Son yy. da teknolojik 
aletlerle üretilen iĢte kurĢun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem 
geliyor. ġimdikilerin aklına da klavye gelmeli. Ama 100 sene sonra ne 
olacağını ben bilemem. Yazma aleti.  

Aslında biz burada aletlerden herhangi birine bir atıf olarak değil bu 
kalem, Allah‟ın insanoğluna konuĢma yeteneğini vermesinin yanında, 
konuĢmasının arka planında da o konuĢmayı hazırlayacak akıl 
yeteneğini. Yani düĢünme yeteneğini vermiĢ,  

DüĢünme yeteneğini verse de konuĢma yeteneğini vermeseydi ne 
olurdu? Hokkanın içi dolu ama bu yazıya nasıl dönüĢecek. Kafanın içi 
dolu ama bu düĢünce nasıl dile gelecek. Hokkanın içine kalem 
daldırılmadan, yazılmada o manalara dönüĢmüyor. Yani aklınızın 
çokluğu, büyüklüğü, zekanızın gücü ancak konuĢunca belli oluyor değil 
mi onun için de kalem bu iĢte. Kalem aracının olmaması zekanın aklın 
olup da dilin olmaması gibidir. Tabir caizse kalemin karĢılığı dildir.  

Onun için hokkanın içindeki de akıldır iĢte. Akıl kendisini nasıl dil ile 
gösteriyorsa mana da kendisini kalemle gösterir. kalemle ortaya çıkar. 
Onun için kalem yazma aracıdır.  Hemen hatırlayalım kalemle ilgili 
ayetler indi. Neydi onlar?  

Ikra' ve Rabbükel'Ekrem, Elleziy 'alleme BilKalem, 
Allemel'Ġnsane ma lem ya'lem („Alak/3-4-5-) ilk inen 5 ayetin sondan 
gelenleri. Bakın; Ikra; Oku ve Rabbükel'Ekrem oku ki rabbin ikram 
sahibidir, en cömerttir. Niye cömert, cömertliğinin alameti ne?Dikkat 
buyurun, lütfen. Ekmek verdi ya, su verdi ya, meyve verdi ya, sebze verdi 
ya demiyor. Ne diyor ya? Elleziy 'alleme BilKalem cömertliğinin bir 
numaralı alameti, insana öğrenme yeteneği verdi. 

Görüyorsunuz değil mi Allah bizim hayvani tarafımıza değil, insani 
tarafımızla ilgileniyor. Biz hala iĢi aĢağı çekmeye çalıĢıyoruz. Dünyaya, 
ednaya çekiyoruz. Allah bizi ulvi olana çekiyor, biz süfli olana. Allah bizi 
yüceye çekiyor, biz cüceye. Bakınız Elleziy 'alleme BilKalem o sonsuz 
cömert olan Allah ki kalemle öğretti. Allemel'Ġnsane ma lem ya'lem 
insana bilmediğini öğretti. Kella yoo..! dur bir dakika ey insan 
innel'Ġnsane leyatğâ („Alak/6) insan mutlaka azar En reâhüstağnâ (7) 
kendi kendine yettiğini zannedince azar diyor. Ġnsan kendi kendine 
yettiğini zannedince mutlaka azar. 

Demek ki öğrenmek nedir? Kalemin öğrettiği en güzel Ģey nedir? 
ġimdi kalemin de süflisi var. Ama kalemin öğrettiği en büyük Ģey insanın 
kendi kendisine yetmediği, Allah‟ın insana yeteceği ve Allah‟ın kendi 
kendisine yettiği. Kendi kendine yeten tek zat Allah‟tır. Ey insan sen 



kendi kendine yetemezsin. Yettiğini zannettiğinde tanrılık iddia edersin. 
ĠĢte bu kalem.  

Bu ayetler aynı zamanda yazmaya bir teĢviktir. Yazmaya teĢvik 
olduğu içindir ki Allah resulü bu mesajı almıĢ. Ardı ardına ilk inen 
ayetlerde kalemin iĢaret edilmesi, hemen arkasından, yani ilk inen 6. 
sure içerisinde kalem suresi gibi bir surenin olması Allah resulüne bir 
mesaj vermek içindi, Allah resulü de mesajı almıĢtı. Vahyi kalem ile 
sabitle. Yani sen okuma yazma bilmiyorsun. Fakat vahyi kayıtlandır, 
kayıt altına aldır. Ondan sonradır ki Allah resulü vahiy katipleri seçmiĢ, 
vahiy katipleri istihdam etmiĢtir ömür boyunca. Ve inen her sureyi bu 
katiplere yazdırmıĢtır. 

(Mustafa Ġslamoğlu- Kuranvebiz.com dan tefsir dersleri)]  
 
 
2-) Ma ente Bi nı'meti Rabbike Bi mecnun; 
 
Sen, Rabbinin nimeti olarak, bir cin (görünmeyen varlık türlerinden 

biri) hükmü altında olan değilsin! (A.Hulusi) 
 
02 - Sen rabbinin nimeti ile, mecnun değilsin. (Elmalı) 
 
 
Ma ente Bi nı'meti Rabbike Bi mecnun sen rabbinin nimeti 

sayesinde cinlerin tasallutuna uğramadın. Mecnun‟u deli diye 
çevirmedim. Çünkü onlar mecnun derken bizim bildiğimiz manada 
yalınkat, aklını kaybetmiĢ anlamına kullanmıyorlardı, ki Allah resulü 
içlerinde en akıllısıydı, onu çok iyi biliyorlardı. Ama cin uğramıĢ, cin 
musallat olmuĢ anlamına kullanıyorlardı, çeviriyi böyle yapmak doğru 
olur. 

 
 
3-) Ve inne leke leecren ğayre memnun; 
 
Muhakkak ki senin için ardı kesilmeyen bir mükâfat vardır. 

(A.Hulusi) 
 
03 - Ve tükenmez bir ecir var muhakkak senin için, (Elmalı) 
 
 
Ve inne leke leecren ğayre memnun ve senin için kesintisiz bir 

ödül vardır. Yine Allah resulüne. Veya Ģöyle de çevirebiliriz; Minnet 
anlamına meneden geliyorsa eğer; baĢa kakılmayan bir ecir vardır. 
Kesintili vahiy, kesintisiz ecir. Vahiy kesintisinin arkasından geldiğine bir 



delalet olabilir mi? Bizce olabilir. Yani fetret-i vahiyden, ki Allah resulüne 
vahiy bir ara kesilmiĢti. Bu kesinti süresi 40 günden 6 aya, 6 aydan hatta 
3 yıla, 2.5 yıla kadar çıkaranlar bile var. Ama ne kadar olduğunu 
bilemesek de bir müddet vahyin kesildiğini biliyoruz. Kesintili vahye 
kesintisiz ecir vaad ediliyor. Belki bir tesellidir bu, ilahi bir teselli. 

 
 
4-) Ve inneke le alâ hulukın 'azıym; 
 
Muhakkak ki sen aziym bir ahlâklasın! (A.Hulusi) 
 
04 - Ve her halde sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin. (Elmalı) 
 
 
Ve inneke le alâ hulukın 'azıym çünkü sen muhteĢem bir ahlaka 

sahipsin. El Hulk; Aslında benim tabiatım manasına gelir. KiĢiliktir, 
benliktir. Yani insanın ahlakı. Ahlak diyoruz zaten. Hâlk, yaratılıĢ. Hilkat; 
yaratılıĢ. ġura/52. ayetinde Ģöyle buyrulur. mâ künte tedriy melKitâbu 
ve lel iymân. (ġûrâ/52) sen peygamber olmadan önce, bundan önce 
kitap nedir, iman nedir bilmezdin.  

 
ġimdi Kur‟an dostları sizden bir ricam var. Sen muhteĢem bir 

ahlaka sahipsin. Muhakkak sen muazzam bir ahlak sahibisin diyen ayetin 
yanına, Kalem/4  ün yanına ġûrâ/52. ayetini koyunuz, ikisini birlikte 
okuyunuz. Sen kitap nedir iman nedir bilmezken muhteĢem bir ahlaka 
sahiptin. Bunun üstüne Ģu soruyu sormanın sırası. Din binasında Ahlak 
katı kaçıncı kattır.  

 
Ġbn. Abbas din binasını 4 katlı bir bina olarak niteler. Bir katı akait, 

bir katı ahlak, bir katı ibadet, bir katı muamelat. Peki sizce ana kat, giriĢ 
katı, temel kat hangisi? Akait mi akide mi yani. Bizce temel kat ahlak. 
Asklında bizce değil Kur‟an ca temel kat ahlak. Bu, bunu göstermiyor 
mu? Adeta Allah resulünün neden ben sorusuna bir cevap var burada. 
Bu inne yi eğer ta‟lil için alırsak, ki inne nin iki genel manası var; Biri 
te‟kit için, diğeri ta‟lil için, gerekçe içindir. Yani ya rabbi neden beni 
seçtin, bu kadar insan dururken sualine cevap sanki Ģöyle gelmiĢ. Zira 
sen, çünkü sen muhteĢem bir ahlâka sahiptin. Böyle anlarsak hiç 
Ģüphesiz doğru anlamıĢ oluruz.  

 
Onun ahlakı Kur‟an dı Hz. AiĢe öyle diyor. Yani o fıtratıyla barıĢıktı 

böyle anlıyorum bendeniz. Çünkü Kur‟an aslında ilahi fıtratın üstüne 
indirilmiĢ bir üst yapıdır. Alt tazının üst yazısıdır. Bu ikisi birleĢtiğinde 



somunla cıvatanın birbirini kapması gibi Alt yapı ile üst yapı birbirine 
kavuĢmuĢ, sıkı sıkı birbirini sarmıĢ olur baĢka değil. 

 
 
5-) Fesetubsıru ve yubsırun; 
 
Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler; (A.Hulusi) 
 
05 - Yakında göreceksin ve görecekler. (Elmalı) 
 
 
Fesetubsıru ve yubsırun bir gün sen de göreceksin onlarda 

görecekler. Mucizevi bire ihbar değil mi bu. Neyi ihbar ediyor? Vahiy 
yaĢıyor dostlar. Bir gün sen de göreceksin onlar da görecekler. Allah 
resulü gördü, daha yaĢarken ki Ģu ayetlerin geldiği günlerde Allah 
resulünün dünyanın büyük imparatorlarına mektup gönderdiği gün 
arasında ki farkı bir hatırlasanıza. Bu ayetlerin geldiğinde Allah resul 
henüz daha bir avuç insana bile sahip değil, bir avuç mü‟mine bile sahip 
değil. Daha davetin baĢlangıcı, yer demir gök bakır. Yüreğinin üstüne 
sanki bir dağ gelip oturmuĢ. Nebinin omuzlarının üstüne yer yüzü binmiĢ.  

 
Evet yükünü almadık mı diyen ayetler onu rahatlatmaya çalıĢıyor, 

onu teselli etmeye çalıĢıyor. Yükünü sırtından almadık mı, ki o yük senin 
belini ikiye katlamıĢtı. 

 
Elem neĢrah leke sadrek, Ve vada'nâ 'anke vizrek, Elleziy 

enkada zahrek. (ĠnĢirah/1-2-3) diyen ayetler teselli ettiği gün. Ama bir de 
imparatorlara mektup gönderdiği günü ve bir de bu günü düĢünün. Her 
ne kadar ümmet öksüz, 1.5 milyarlık yetim ve öksüz, itilmiĢ ve kakılmıĢsa 
da onun gönül imparatorluğu 1400 yıldan beri ayakta ve yaĢıyor. ĠĢte sen 
de göreceksin, onlar da görecekler. Biz de gördük ya rabbi, biz de 
gördük. 1400 yıl sonra bile o yaĢıyor, her Ģeyi ile yaĢıyor, ama onu inkar 
edenler neredeler. Kabirleri bile yok. 

 
 
6-) Bieyyikümülmeftun; 
 
Hanginiz cinlere tutulmuĢtur! (A.Hulusi) 
 
06 - Hanginizde imiĢ o fitne, o cünun? (Elmalı) 
 
 



Bieyyikümülmeftun hanginizin aklından zoru olduğunu sen de 
göreceksin onlar da görecekler. 

 
 
7-) Ġnne Rabbeke HUve a'lemu Bimen dalle 'an sebiyliHĠ, ve 

HUve a'lemu Bilmühtediyn; 
 
Muhakkak ki Rabbin, yolundan kimin saptığını (varlıklarından) iyi 

bilir! O, hakikate erenleri de (varlıklarında) iyi bilir! (A.Hulusi) 
 
07 - ġüphesiz rabbindir en bilen yolundan sapını, yine odur en bilen 

hidayete irenleri. (Elmalı) 
 
 
Ġnne Rabbeke HUve a'lemu Bimen dalle 'an sebiyliHĠ, ve HUve 

a'lemu Bilmühtediyn hiç Ģüphe yok ki senin rabbin kimin dosdoğru 
yolda olduğunu, kimin de yoldan saptığını çok iyi bilir. Yani kimin 
hidayete erdiğini, kimin doğru yola kavuĢtuğunu, yöneldiğini, kimin de 
doğru yoldan saptığını çok iyi bilir. Bilir ve bildirir böylece. 

 
 
8-) Fela tutı'ıl mükezzibiyn; 
 
O hâlde yalanlayanlara itaat etme! (A.Hulusi) 
 
08 - O halde tanıma o yalan diyenleri, (Elmalı) 
 
 
Fela tutı'ıl mükezzibiyn artık hakkı yalanlayanlara boyun eğme. 
 
 
9-) Veddû lev tüdhinu feyüdhinun; 
 
Arzu ettiler ki, sen yumuĢak (tavizkâr) davranasın da, onlar da 

(sana karĢı) hoĢgörülü davransınlar! (A.Hulusi) 
 
09 - Arzu ettiler ki müdahane etsen, o vakit müdahene edeceklerdi. 

(Elmalı) 
 
 
Veddû lev tüdhinu feyüdhinun onlar isterler ki sen onlara taviz 

veresin, onlar da sana taviz versinler. Eğer  tüdhü yağlamak olarak 
alırsak onlar ister ki, kendileri seni yağlasınlar, sen onları yağlayasın, yağ 



çekesin gibi bir manada verebiliriz aslında kelime anlamından yola 
çıkarak. 

 
Kafirun suresi sanki bu ayetlerin tefsiri, bu ayetin tefsiri sadedinde; 
 
Kul yâ eyyühel kâfirun (Kafirun/1) de ki ey kafirler, ey inkarı ahlak 

tarzı haline getirenler. Ey inkarı bir hayat tarzına dönüĢtürenler. Lâ 
a'budu mâ ta'budûn (2) kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize Ve lâ entüm 
'âbidûne mâ a'bud (3) ve siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek 
değilsiniz. Ġla ahır..! ĠĢte bu ayetleri de bu surenin tefsiri sadedinde 
okuyabiliriz. 

 
 
10-) Ve lâ tutı' külle hallâfin mehiyn; 
 
UYMA! Çokça yemin eden (Allâh'tan ve Sünnetullâh'tan kozalı 

olduğu için) basit, düĢüncesiz her kiĢiye; (A.Hulusi) 
 
10 - Ve tanıma Ģunların hiç birini: çok yemin edici, değersiz. 

(Elmalı) 
 
 
Ve lâ tutı' külle hallâfin mehiyn ve sen ağız dolusu yemin eden 

alçağa uyma. 
 
 
11-) Hemmâzin meĢĢâin Bi nemiym; 
 
Alaycı, ayıplayan, laf taĢıyan; (A.Hulusi) 
 
11 - Gammaz koğuculuk la gezer. 
 
 
Hemmâzin meĢĢâin Bi nemiym laf taĢımak için mekik dokuyan 

ara bozucuya da uyma. 
 
 
12-) Menna'ın lilhayri mu'tedin esiym; 
 
Durmadan (hakikatin) yaĢanılmasına engel olan, haddi aĢan 

suçlulara; (A.Hulusi) 
 
12 - Hayır engeli, mütecâviz vebâl yüklü. (Elmalı) 



 
 
Menna'ın lilhayri mu'tedin esiym iyiliğe ölümüne engel olan 

günahkar zorbaya da uyma. Ġfadelere bakın, zıpkın gibi ifadeler. 
Gerçekten de bıçak gibi keskin. 

 
 
13-) 'utullin ba'de zâlike zeniym; 
 
Tutucu cahile, üstelik inkârıyla damgalıya! (A.Hulusi) 
 
13 - Zobu, sonrada takma (zenîm). 
 
 
'utullin ba'de zâlike zeniym kaba ve saygısız, üstüne üstlük 

fırıldak ve hayırsız. Tip çiziyor Ģimdi. Zeniym; Ģu manaya da gelir soysuz, 
nesebi gayri sahih, avami tabirle maganda ve fırlama diye de 
çevirebilirdik aslında. Bunun Velid bin Muğire olduğunu söylüyor 
kaynaklarımız. Babası onun kendisinden olduğunu Velid 18 yaĢındayken 
açıklamıĢ, ilginç, 

 
 
14-) En kâne zâ mâlin ve beniyn; 
 
Zengin ve oğulları var diye mi (ona uyacaksın)! (A.Hulusi) 
 
14 - Mal sahibi olmuĢ ve oğulları var diye, (Elmalı) 
 
 
En kâne zâ mâlin ve beniyn bütün bunların nedeni onun mal ve 

çocuklara sahip olması mı. En kâne ye lâm ı ta‟lil takdiri ile bu manaya 
ulaĢtık, ki aslında belki yalın kat bu manaya gelmeyebilir. 

 
 
15-) izâ tütla aleyhi ayatuNA kale esatıyrul evveliyn; 
 
Âyetlerimiz ona bildirildiğinde: "Öncekilerin masallarıdır" dedi. 

(A.Hulusi) 
 
15 - KarĢısında âyetlerimiz okunurken «eskilerin masalları» dedi. 

(Elmalı) 
 
 



izâ tütla aleyhi ayatuNA kale esatıyrul evveliyn ki ayetlerimiz 
kendilerine okununca eskilerin masalları deyip çıktı. Esatiyrul evveliyn, 
Kur‟an da 9 yerde geçer, ilk geçtiği yer burası. Tümünün bağlamı da 
Kur‟an kıssaları bağlamı değil. Ya ne? Ahiret. Demek ki eskilerin 
masalları diye ahirete imanına diyorlar. 

 
 
16-) Senesimuhu 'alelhurtum; 
 
Yakında burnundan damgalayacağız onu (görmezden 

gelemeyecek)! (A.Hulusi) 
 
16 - Haberiniz olsun ki biz onlara belâ vermiĢizdir. (Elmalı) 
 
 
Senesimuhu 'alelhurtum onun burnuna zillet damgasını çıkmaz 

bir biçimde basacağız, vuracağız. Lafzen aslında hortumuna. Tabii ki 
mecazen burnuna. Zımnen kibrinden kıl aldırmadığı burnuna. Damga 
aslında, damga yiyenin aczine ve zilletine delalet ettiği için kullanılmıĢ. 

 
[Ek bigi: Yönetici seçiminde: 
Dikkat dikkat! Yöneticilerinizi, zihinsel yönden sağlıklı geliĢmiĢ, 

mazisi temiz,alnı ak, yüzü pak, servetinde kazancında Ģaibe olmayan ve 
yüksek ahlak sahibi kiĢilerden seçin. Biz, tüm Mekke halkının da kabul 
ettiği ve bildiği gibi Mekkeli Muhammed bu özelliklere sahip olduğu için 
kendisini elçi seçtik. (Kalem/1-4) 

Sakına sakın, çok yemin eden, aĢağılık, alaycı, gammaz; arkadan 
çekiĢtiren, arabozucu, kovuculuk için gezip duran, mal ve oğulları var 
diye hayrı engelleyen, saldırgan, günaha batmıĢ, kaba/obur, sonra da 
kötülükle damgalı Ģu asalakların hiçbirine itaat etmeyin, size verilen 
görevden taviz vermeyin, uzlaĢma sağlamayın, hak dinde beĢer ile 
sentez oluĢturmayın. (Hakkı YILMAZ)] 

 
 
17-) Ġnna belevnahüm kema belevna ashabelcenneti, iz 

aksemu leyasri münneha musbihıyn; 
 
Doğrusu biz onları, o bahçe halkını belâlandırdığımız gibi 

belâlandırdık! Hani, sabah olurken onu mutlaka kesip devĢireceklerine 
kasem etmiĢlerdi. (A.Hulusi) 

 
17 - O bağ sahiplerini belâlandırdığımız gibi; o sıra ki yemin 

etmiĢlerdi: sabah olunca onu mutlaka devĢireceklerdi. (Elmalı) 



 
 
Ġnna belevnahüm kema belevna ashabelcenneh Ģüphesiz Ģu 

yukarıdakileri sınamıĢtık. Tıpkı malum bahçe sahiplerini sınadığımız gibi. 
 
Yeni bir paragrafa girdik burada. Kur‟an ilk meselini anlatıyor, ilk 

temsilini getiriyor burada. ĠniĢ sürecinde tabii. Açılımı Ģu; liyakatleri ile 
orantısız güç ve servet vermek suretiyle sınadığımız kimseler gibi. Ġbn. 
Mes‟ud (ra) burada ki el ile gelen cenneti ahiret cenneti olarak anlar. 
Dolayısıyla Kur‟an da el ile Lâm-ı tarifle gelen tek cennet, dünyaya 
hamledilen tek cennet kelimesi buradadır. Ama Ġbn. Mes‟ud bunu da 
ahirete hamleder, çünkü sonunda bunlar cennete kavuĢmuĢ cennetli 
olmuĢlar der ki, gerçekten yabana atılacak bir görüĢ değildir. Bu takdirde 
mana cennet ehli olur, bahçe sahibi değil de cennet ehli. 

 
iz aksemu leyasri münneha musbihıyn hani onlar ertesi sabah 

hasat yapacaklarında dair sözleĢmiĢtiler 
 
 
18-) Ve lâ yestesnun; 
 
(ĠnĢâAllâh diye) istisna yapmıyorlardı! (A.Hulusi) 
 
18 - Bir istisna da yapmıyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ yestesnun fakat istisna etmemiĢtiler. Ne demek istisna 

etmemiĢtiler? Açılımı Ģu ancak Allah‟ın hayata müdahil olduğuna dair 
istisnai bir kayıt düĢmemiĢtiler. Yani ĠnĢaAllah dememiĢtiler. 

 
ĠnĢaAllah‟a neden istisna diyor Kur‟an ımız, çünkü “illâ en 

yeĢâAllâh.” (Ġnsan/30) ibaresinin kısaltılmıĢı da, sembolü de onun için. 
Ki aslında ilke Ģu; Ve lâ tekulenne li Ģey'in inniy faılün zâlike ğadâ. 
(Kehf/23) Ġlla en yeĢaAllâh (24) asla hiçbir Ģey için ben yarın Ģunu 
yapacağım deme. Ne zamana kadar? ancak Allah dilerse demedikçe 
deme. Sözün özü nedir bu? Allah yokmuĢ gibi konuĢma ey muhatap. 
Allah yokmuĢ gibi konuĢma. Yağmur yağacak derken bile inĢaAllah de. 
Yarın geleceğim derken bile Allah yokmuĢ gibi konuĢma. Yani aslında 
dilde ĠnĢaAllah demen Allah varmıĢ gibi konuĢmak anlamına gelmiyor.  

 
Hatta bugün artık çocuklar bile inĢallah deme diyorlar anne ve 

babalarına. Çünkü ĠnĢallah deyince yapmadıklarını biliyorlar. Oysa ki 
ĠnĢaAllah kesinkes yapma iradenizi sergilemek, yani Allah istemediği 



zaman hariç.ç Eğer Allah istemiyor değilse, yani Allah bana karĢı 
durmayacaksa bunu kesinlikle yapacağım demektir. Eğer Allah beni 
engellemezse baĢka hiçbir engel beni engellemez kararlılığıdır ĠnĢaAllah. 
Fakat bizler bugün ĠnĢaAllah‟ı dilimize öyle doladık ki, yapmayacağımız 
için ĠnĢaAllah demeye baĢladık. Yapmayacağımız ya da yapmak 
istemediğimiz.  

 
Bu kadar ucuz mu? Oysa ki ĠnĢaAllah, Allah varmıĢ gibi konuĢmak 

değil, Allah‟ın var olduğunu ruhuna sindirmektir. Ağzından bir Ģey 
çıkarken rabbini gözeterek konuĢmaktır. 

 
[Ek bilgi; Bunlar en azından üç kiĢiler, yani ikiden fazla kiĢiler, üç 

kardeĢler ve  babalarından miras olarak kendilerine intikal eden mallar, 
mülkler var. Babaları zengindi, hayır, infak ehliydi ve her kese veriyordu. 
Hayattayken babaları fakir-fukaranın hakkını ihmal etmiyordu. Onun için 
daha önceden o bahçenin bozumunda fakir-fukara bildikleri için kulak 
kabartıyorlardı. Babaları vefat edipte bu bahçe kendilerine intikal edince, 
“Efendim, babamız tek kiĢiydi, elbette o bundan fakir-fukaraya bolca 
veriyordu, ama bizim Ģu anda sayımız çoğaldı, kaç kiĢiye bölünecek 
Ģimdi bu bahçe? Evlat çok, arazi az, nasıl vereceğiz ki herkese? Bu 
durumda biz nasıl verelim?” diyorlardı 

Aynı bizim mantık, aynı anlayıĢ değil mi? “Yetmiyor ya! ĠĢte 
mutfağa Ģu kadar, ata, arabaya Ģu kadar, sigaraya bu kadar, benzine Ģu 
kadar, plaja, pikniğe bu kadar, yetmiyor efendim!” diyoruz ya! ĠĢte bunlar 
da yetmiyor dediler ve fakir-fukaranın hakkına engel olmaya çalıĢtılar. 
Fakirin hakkını verelim demediler, istisna etmediler.(Besâiru-lKur‟an- Ali 
Küçük)] 

 
 
19-) Fetafe 'aleyha tâifun min Rabbike ve hüm nâimun; 
 
Onlar uyurlarken, Rabbinden bir sarıcı o bahçeyi sardı! (A.Hulusi) 
 
19 - Derken ona rabbinden bir dolaĢan dolaĢıvermiĢti onlar 

uyuyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Fetafe 'aleyha tâifun min Rabbike ve hüm nâimun ve onlar 

uykudayken rablerinden gelen bir bela, bahçeyi bir bir yokladı, yani 
bahçeyi yerle bir etti bela. Yaktı yıktı, kül etti. Nasıl bir Ģey oldu 
bilmiyoruz. 

 
 



20-) Feasbehat kessariym; 
 
Kuruyup kararıverdi (o bahçe)! (A.Hulusi) 
 
20 - Sabaha kadar o bağ sırıma dönüvermiĢti. (Elmalı) 
 
 
Feasbehat kessariym derken ertesi sabah o bahçe kararmıĢ küle 

dönmüĢtü. Sam yeli çaldı derler ya öyle bir Ģey galiba, öyle bir bela. 
 
 
21-) Fetenadev musbihıyn; 
 
Sabah olurken (kalktıklarında) birbirlerine seslendiler: (A.Hulusi) 
 
21 - Derken sabaha yakın birbirlerine seslendiler. (Elmalı) 
 
 
Fetenadev musbihıyn  derken sabahın köründe birbirlerine 

seslendiler. 
 
 
22-) Eniğdû 'alâ harsiküm in küntüm sarimiyn; 
 
"Eğer kesip devĢirecekseniz, ekininize erken gidin!" (diye). 

(A.Hulusi) 
 
22 - Haydin kesecekseniz harsinize (kültürünüze) erkence koĢun 

dediler. (Elmalı) 
 
 
Eniğdû 'alâ harsiküm in küntüm sarimiyn hasat yapmak 

istiyorsanız erkenden arazinize gidin. Aslında üslûp gereği 2. çoğul 
kullanılmıĢ, aslında 1. çoğul olarak anlaĢılmalı Hasat yapmak istiyorsak 
erkenden çıkalım, gidelim manasına. 

 
 
23-) Fentaleku ve hüm yetehafetun; 
 
Aralarında fısıldanarak yola koyulup gittiler. (A.Hulusi) 
 
23 - Hemen fırladılar, Ģöyle mızırdaĢıyorlardı: (Elmalı) 
 



 
Fentaleku derken yola koyuldular ve hüm yetehafetun aralarında 

Ģöyle fısıldaĢıyorlardı. Ne diyorlardı? 
 
 
24-) En lâ yedhulennehelyevme 'aleyküm miskiyn; 
 
"Sakın bugün hiçbir yoksul ona (bahçeye) girip yanınıza gelmesin!" 

(diye). (A.Hulusi) 
 
24 - Sakın bu gün aranıza bir miskîn sokulmasın diyorlardı. (Elmalı) 
 
 
En lâ yedhulennehelyevme 'aleyküm miskiyn bugün hiçbir 

yoksulun yanınıza yaklaĢmasına geçit vermeyin, fırsat vermeyin. 
 
Evet, neden? Allah yokmuĢ gibi konuĢuyorlar çünkü. Sanki onları 

Allah vermemiĢ hasadı, sanki Allah‟ın bir emaneti değilmiĢ gibi 
paylaĢmak istemediler. Allah‟ın cömertliğini görmek istemediler. Allah‟ın 
cömertliğinden bir cömertlik pay almadılar. Allah kendilerine bir bağ 
bağıĢlamıĢtı ama, kendileri Allah için bir üzüm vermemede direndiler. Bu 
gözlerine battı. Allah kendileri üzerinden yoksula aktarmak istemiĢti, 
fakat onlar bunu bile anlamadılar. Ve ne oldu? 

 
[Ek bilgi; “Bugün devĢiriyorsun Allah sana verdi Yani Allah sana 

1/20, 1/40, 1/50 verdi sende kırkta bir ver veya onda bir ver. Allah sana 
cömert oldu, sen de insanlara cömert ol. Allah insanlara senin üstünden 
verdi. PaylaĢ yani paylaĢmayı öğren. 
Sır burada, kıssanın sırrı bu ayette. PaylaĢmayı öğretiyor ayet. 
PaylaĢmayı öğrenemeyenlere ciddi bir ikaz da var burada. Görüyorsunuz 
değil mi dostlar.  

Vahiy niçin indi, vahyin maksadı ne? Ġnsanın mutluluğu. Hepsi bu. 
Allah insan dan hiçbir Ģeyi kendisi için istemiyor, istediğini insan için 
istiyor. Yani senden senin için bir Ģey yapmanı istiyor. Allah‟ın iyiliğe 
ihtiyacı yok.” (Mustafa Ġslamoğlu- Kuranvebiz.com dan tefsir dersleri)] 

 
 
25-) Ve ğadev 'alâ hardin kadiriyn; 
 
Yoksulları engellemeye güçleri yeterek gittiler. (A.Hulusi) 
 
25 - Sırf bir men'e güçleri yeterek erkenden gittiler. (Elmalı) 
 



 
Ve ğadev 'alâ hardin kadiriyn sabah erkenden güçleri bir Ģeye 

yetermiĢ havasıyla yola koyuldular. Yani güçleri bir Ģeye değil her Ģeye 
yetermiĢ havasıyla. 

 
 
26-) Felemma raevha kalu inna ledâllun; 
 
Bahçeyi gördüklerinde (harap olmuĢ): "YanlıĢ yere geldik herhâlde" 

dediler. (A.Hulusi) 
 
26 - Vakta ki o bağı gördüler, biz, dediler: her halde yanlıĢ gelmiĢiz. 

(Elmalı) 
 
 
Felemma raevha kalu inna ledâllun vakta ki onu gördüklerinde, 

bahçeyi gördüklerinde, biz yolumuzu ĢaĢırmıĢız galiba, veya sapıtmıĢız. 
Ama ben biz yolumuzu ĢaĢırmıĢız galiba. Çünkü bahçelerini 
tanıyamadılar. O kadar büyük bir felakete uğramıĢtı. 

 
 
27-) Bel nahnu mahrumun; 
 
"Hayır, (doğru yerdeyiz ama) biz yitirmiĢleriz!" (dediler). (A.Hulusi) 
 
27 - Yok biz mahrum edilmiĢiz. (Elmalı) 
 
 
Bel nahnu mahrumun bilakis mahrum kalmıĢız biz. Yani paragraf 

içi akılları baĢlarına gelince, hayır biz mahrum edilmiĢiz dediler. Allah için 
vermek istemediklerinden dolayı. Oysa ki Allah için vermek, vermek değil 
almaktı. Eğer Ġbrahim gibi davransalar ve Ġsmail‟lerini Allah‟a vermekten 
kaçınmasalardı, Allah onlara Ġshak‟ı da verecekti. Bilmediler, bilemediler. 

 
 
28-) Kale evsetuhüm elem ekul leküm levla tüsebbihun; 
 
Onların biraz düĢüncelisi dedi: "Ben size tespih (tenzih) etsenize, 

demedim mi?" (A.Hulusi) 
 
28 - Ortancaları (en mutedilleri) demedim mi size: tesbîh 

etseydiniz. (Elmalı) 
 



 
Kale evsetuhüm elem ekul leküm levla tüsebbihun içlerinden en 

dengeli olanı, ortaları diye çevrilebilir ama, hayır bence bu en dengeli 
olanına iĢaret. Ben size tespih etmemiz gerekirdi dememiĢ miydim. 
Burada ki tespihi nasıl anlamalıyız? ġöyle; veya ben size Allah yokmuĢ 
gibi hareket etmeyelim dememiĢ miydim Ģeklinde gayet rahatlıkla 
anlayabiliriz. 

 
[Ek bilgi; Buradan Ģunu anlıyoruz: Birilerini uyarıp, sonra da 

uyardığımız o insanların uyarının tersine hareketlerinde onlarla beraber 
olursak, unutmayalım ve kesinlikle bilelim ki onların baĢına gelecek belâ 
aynen bizim baĢımıza da gelecektir. Bakın âyetten anlıyoruz ki bu 
kardeĢlerden biri, yani daha bir dengeli olanı, daha bir Müslümanca 
düĢüneni ötekilerini uyarmıĢ ama onlardan ayrılmamıĢ. Uyarının tersine 
hareket ettikleri halde onlarla o konuda birlikteliğini sürdürmüĢ ve bu 
yüzden de onların baĢına gelenin aynısı onun da baĢına gelmiĢtir. Allah 
onu diğerlerinden ayırmamıĢtır. Demek ki sadece uyarmak yetmiyor. 

“Hanımım! Oğlum! Kızım! ArkadaĢım! Hısımım! Akrabam! Yapma 
bu iĢi! Haramdır! Günahtır!” dedikten sonra eğer hâlâ onunla canciğer 
kardeĢ olmaya devam edersek, ondan ayrılmayıp, ona karĢı ciddi bir 
tavır koymazsak, unutmayalım ki onların baĢına gelenin aynısı bizim de 
baĢımıza gelecektir. (Besâiru-lKur‟an- Ali Küçük)] 

 
 
29-) Kalu subhane Rabbina inna künna zâlimiyn; 
 
Dediler ki: "Subhan'dır Rabbimiz! Muhakkak ki biz iĢin hakkını 

veremeyenler olduk!" (A.Hulusi) 
 
29 - Sübhansın ya Rabbena! Dediler: bizler doğrusu zalimlermiĢiz. 

(Elmalı) 
 
 
Kalu subhane Rabbina inna künna zâlimiyn dediler ki rabbimizin 

Ģanı ne yücedir, biz zalimlerden olup çıktık. Yani onlar varlığın kendisi 
adına hareket ettiği rabbimizin Ģanı ne yücedir dediler Ģeklinde de 
anlayabiliriz. 

 
 
30-) Feakbele ba'duhüm 'alâ ba'dın yetelâvemun; 
 
Ardından birbirlerine dönüp birbirlerini suçlamaya baĢladılar! 

(A.Hulusi) 



 
30 - Sonra döndüler kendilerine levm ediyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Feakbele ba'duhüm 'alâ ba'dın yetelâvemun ve daha sonra 

birbirlerine sitem ederek yetelâvemun; aslında birbirlerini kınayarak diye 
de çevirebilirim ama, öz eleĢtiri yaptılar demek daha doğru olur. Çünkü 
burada aslında paragrafın tümü düĢünüldüğünde öz eleĢtiri yaptıkları 
anlaĢılıyor. Cemaat özeleĢtiriye bireyden daha yatkın ve daha açık 
olduğunuz da biz genelinden öğreniyoruz paragrafın. ÖzeleĢtiri yaptılar 
birbirlerine, yani biz kötü ettik, Allah‟a karĢı ayıp ettik dediler. 

 
 
31-) Kalu ya veylena inna künna tağıyn; 
 
Dediler ki: "Yazıklar olsun bize! Doğrusu biz küstahça 

davranmıĢız!" (A.Hulusi) 
 
31 - Yazıklar olsun bizlere, bizler doğrusu azgınlarmıĢız. (Elmalı) 
 
 
Kalu ya veylena inna künna tağıyn dediler ki yazıklar olsun bize, 

biz haddimizi aĢmıĢız meğerse. 
 
 
32-) 'asâ Rabbuna en yübdilena hayren minha inna ila Rabbina 

rağıbun; 
 
"Umulur ki Rabbimiz onun yerine ondan daha hayırlısını verir! 

Muhakkak ki biz (artık) Rabbimize yönelenleriz." (A.Hulusi) 
 
32 - Ola ki rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını vere, her 

halde biz bütün rağbetimizi rabbimize çeviriyoruz. (Elmalı) 
 
 
'asâ Rabbuna en yübdilena hayren minha belki rabbimiz onun 

yerine bize daha iyisini verir diye de Allah‟tan umut kesmediklerini ifade 
ettiler. Önce tevbe ettiler, sonra Allah‟tan ümit ettiler. inna ila Rabbina 
rağıbun artık bizim rağbetimiz rabbimizedir dediler. 

 
 
33-) Kezâlikel'azâb* ve le'azâbul'ahıreti ekber* lev kânu 

ya'lemun; 



 
ĠĢte böylecedir azap! Sınırsız geleceğin azabı ise elbette ekberdir! 

Eğer bilselerdi. (A.Hulusi) 
 
33 - ĠĢte böyledir azâb, ve elbette Âhiret azâbı daha büyüktür, fakat 

bilselerdi. (Elmalı) 
 
 
Kezâlikel'azâb iĢte dünyevi azab, yani mahrumiyet budur. Burada 

ki azab tam da kelime manası olan mahrumiyettir. Ġlk kullanıldığı Kur‟an 
da ki iki yerden biridir. Kıssa kahramanları sonunda cennetlik olmuĢtur. 
Buna göre azab, bilinen anlamda azab olamaz. O zaman kelime 
anlamıyla burada ki azab mahrumiyettir. 

 
ve le'azâbul'ahıreti ekber ahiretin azabı daha büyüktür. lev kânu 

ya'lemun keĢke baĢkaları da bizim gibi bilselerdi. Eğer onların ağzından 
söyleyeceksek. Yok rabbimize atfedeceksek keĢke bilselerdi. Evet, 
ahiretin azabı mahrumiyeti, dünya mahrumiyetinden daha büyük. Eğer 
rabbimizden esirgersek, rabbimizden hiçbir Ģeyi sakınmıĢ ve kıskanmıĢ 
olmayız, onun hiçbir Ģeyini eksiltmiĢ olmayız. Ama ya rabbimiz bizden 
esirgerse iĢte asıl felaket o. Onun için Allah‟ın ver dediği yere vermek, 
Allah‟ın paylaĢ dediği ile paylaĢmak aslında vermek değildir, almaktır. 
Rabbim bize bu Ģuuru versin. 

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



  Ġslamoğlu Tef. Ders. KALEM SURESĠ (034-052) (180-1) 
 
 
"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. 
Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, Rabbi yessir ve lâ tüassir, 
Rabbi temmim bil hayr. Allahümme amin..! 

 
Değerli Kur‟an dostları bugün 180. dersimize baĢlayacağız 

inĢaAllah. Dile kolay, 10. yıla girmiĢiz, bu dersleri baĢından beri bu güne 
kadar rabbim Ģükürler olsun ki sürdürmeye izin verdi. Geldiğimiz noktaya 
getirtti. ĠnĢaAllah bundan böyle de Hitamuhu misk olur, sonu misk gibi 
olur ve tamamlamayı nasip eder. Onun için rabbimden hayırlısıyla 
baĢlattığı gibi hayırlısıyla da tamamlatmasını niyaz ederek söze girdim. 

 
Geçen dersimizde hatırlayacaksınız Kalem suresinin 33. ayeti de 

dahil tefsir etmeye çalıĢmıĢtık. Geçen dersimizde tefsirini iĢlediğimiz 
ayeti kerimeler hassaten Yemen kökenli bir kıssa, bir bahçe kıssasıyla, 
daha doğrusu bahçe sahiplerinin, ürün sahiplerinin Allah yokmuĢ gibi 
konuĢmaları üzerine neyle karĢılaĢtıklarını ve sonunda hatalarını anlayıp 
Allah‟a yönelip cenneti buldukları kıssasını nakletmiĢti bize sure. Bizde o 
kıssayı tefsir etmiĢtik. Aslında bu meselimsi kıssa, Kur‟an ın anlattığı ilk 
kıssalardan belki de ilk tam kıssa diyebiliriz, biri. 

 
ġimdi o pasajın ardından 34. ayetle kalem suresinin tefsirine 

devam ediyoruz. 
 
 
34-) Ġnne lilmüttekıyne 'ınde Rabbihim cennatin na'ıym; 
 
Muhakkak ki korunmuĢ olanlar için, Rableri indînde Naîm cennetleri 

vardır. (A.Hulusi) 
 
34 - ġüphesiz ki korunan muttakîler içindir rablerinin indinde Naîm 

Cennetleri. (Elmalı) 
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Ġnne lilmüttekıyne 'ınde Rabbihim cennatin na'ıym hiç kuĢkunuz 
olmasın ki muttakiler için, yani Allah‟a karĢı sorumluluğunun Ģuuruna 
varanlar için. Allah‟a saygıda kusur etmeyen kimseler için rableri katında 
sonsuz nimet cennetleri vardır. Takva bu bağlamda paylaĢma ahlakı 
manasına geliyor. Yani takvanın çok geniĢ bir kapsama alanı olduğunu 
biliyoruz. Takva aslında insanın Allah‟ı gözeterek, daha doğrusu Allah 
kaygısıyla yaptığı her iĢ; Allah ne der, Allah razı olsun, Allah güzel 
görsün rabbim razı olsun diye insanın yaptığı her Ģey takvanın 
kapsamına girer. 

 
Geçen ders iĢlediğimiz surenin bahçe sahibi kıssasını dikkate 

alacak olursak burada ki takva müĢahhas olarak paylaĢma ahlakı. 
PaylaĢma ahlakı vahyin inĢa ettiği ahlakın temel unsurlarından biri. 
PaylaĢma ahlakına sahip olmak için servetin emanet olduğuna inanmak 
lazım. Servetin emanet olduğuna inanmayıp da servetin maliki olduğunu 
düĢünen paylaĢamaz. PaylaĢamaz çünkü Allah‟a güvenemez.  

 
PaylaĢmak için Allah‟a güvenmek Ģart. Güven imanın ahlaki 

boyutu, yani imanın akidevi tarifi inanmak. Ahlaki tarifi güvenmek. Allah‟a 
güvenmeden inanmak yarım iman olur. Güvenmiyorsak O‟nun güvenini 
hak etmiyoruz demektir. Oysa ki O bize güvenmiĢ. O bize sonsuzca kredi 
açmıĢ. O bize hiçbir Ģey ödemeden karĢılıksız lûtfetmiĢ. Su sahip 
olduğum dediğimiz, sahibi olduğunu düĢündüğümüz neyin bedelini 
ödedik. Biz O‟na borçluyuz, hem de sonsuzca borçluyuz. Eğer bir 
anımızın borcunu ödemeye kalksak bir ömür yetmezdi. Bir ömrün 
borcunu ödemeye kalksak ne yetmezdi varın siz düĢünün. Onun için din 
deyn kökünden gelir. Borç demektir. Dindarlık özü itibarıyla Allah‟a kulun 
borçluluk bilincidir. 

 
Peki borcumuzu ödeyebilir miyiz? Nerde..! borç borçla ödenir mi? 

Borcumuzu ödemek için alacağımız her ilave nefeste borç olmayacak mı. 
Her ilave hayat, her ilave vakit borç olmayacak mı o zaman rabbimizin 
bizden istediği Ģey Ģu; borçluluğunuzun bilincinde olun, inkar etmeyin 
yeter. Hatta bunu yaparsanız bırakın sizden borcunuzu ödemenizi 
istemesini, size ebedi saadeti verir. Biz bu müjdeleri alıyoruz buradan. 

 
 
35-) Efenec'alülmüslimiyne kelmücrimiyn; 
 
Teslim olmuĢları, inkârcı suçlular gibi kılar mıyız hiç? (A.Hulusi) 
 
35 - Ya artık, Müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız? (Elmalı) 
 



 
Efenec'alülmüslimiyne kelmücrimiyn ne yani Ģimdi biz kayıtsız 

Ģartsız teslim olan kimseyle, günahı ahlak haline getiren, yani mücrimleri 
bir tutar mıyız. Bir mi tutalım. Müslim-mücrim karĢıtlığına dikkat. Demek 
ki kayıtsız Ģartsız teslim olan manasına gelen müslim‟in bu bağlamda 
karĢıtı, zıddı mücrim. O da kim? Kayıtsız Ģartsız teslim olmayan, ya 
Allah‟a kayıtlı Ģartlı teslim olmaya kalkan, yani pazarlık yapan Allah ile, 
ya da hiç teslim olmayan. Aslında buradan yola çıkarak Ģöyle bir açılım 
yapabilir miyiz Günahtan kaçarak teslim olan Müslim, günah iĢlemek için 
teslim olmaktan kaçan mücrim. Demek ki değerli dostlar Ģunu anlıyoruz 
her günah Allah‟tan kaçıĢtır. Yani Allah‟tan uzaklaĢmak. Her sevap 
Allah‟a kaçıĢtır yani Allah‟a yaklaĢmak. Kurban da bu değil midir. 
Gurban, kurbiyyet, Allah‟a yakın olmak onun için bu karĢıtlık gerçekten 
Müslim – mücrim karĢıtlığı ayette çok dikkat çekici. 

 
 
36-) Ma leküm keyfe tahkümun; 
 
Ne oluyor size! Nasıl hüküm veriyorsunuz? (A.Hulusi) 
 
36 - Neniz var? Nasıl hüküm ediyorsunuz? (Elmalı) 
 
 
Ma leküm sizin neyiniz var, ne oluyor size? Böyle bir insanı titreten 

bir soru önce. arkasından keyfe tahkümun nasıl hükmediyorsunuz. 
Nasıl bu sonuca varıyorsunuz. Yani nasıl mücrimle müslim‟i. Allah‟a 
teslim olanla, Allah‟tan kaçanı. Veya günah iĢlemek için Allah‟tan 
kaçanla, Allah‟a teslim olduğu için günahtan kaçanı bir tutmamızı, aynı 
tutmamızı nasıl isteyebilirsiniz. Nasıl böyle hükmedebilirsiniz. Zımnen 
Ahireti olmayan bir hayatla ahireti olan bir hayat. Ahirete inanmayan 
birinin hayatı ile, ahirete inanan birinin hayatını bir tutmamızı nasıl 
istersiniz. 

 
Aslında ben bu ayetten Ģunu da anladım. Nasıl kendinize amip 

muamelesi yaparsınız. Nasıl kendinize solucan muamelesi yaparsınız. 
keyfe tahkümun nasıl böyle hükmediyorsunuz derken, aslında ahirete 
inanmayan birinin, ki yukarıda -ki kıssayı dikkate alalım- Allah‟a 
kaçmayıp Allah‟tan kaçan biri olduğunu anlıyoruz. Niye çünkü öldükten 
sonra hesap vereceğine inanmıyor. Ġkinci bir dünya olduğuna inanmıyor. 
Tek dünyalı bir hayat yaĢıyor. Çift dünyalı değil. Tek dünyalı olduğu 
içinde ne yapıyorsam burada yapıyor ediyorum diyor. O nedenle tek 
dünyalı bir zihin öyle çalıĢıyor. PaylaĢmıyor tek dünyalı zihin niye 



paylaĢsın? PaylaĢınca eksileceğini düĢünüyor. Çift dünyalı bir zihin 
paylaĢır. PaylaĢınca artacağını düĢünür.  

 
Hatta öyle ki rasyonel matematikle düĢünmez, iman matematiğiyle 

düĢünür. Rasyonel matematikte 40 tan bir çıkınca 39 kalır. Ġman 
matematiğinde 40 tan bir çıkınca 400 kalır. O böyle düĢünür. Niye? 
Çünkü Allah bire on verir en az. ..aĢru emsaliha.(En‟am/60) Kur‟an da 
ifade edildiği gibi. Bazen bire 70, bazen 1 e 700, yani bire sonsuz.  seb'a 
senabile fiy külli sünbületin mietü habbe(Bakara/261) her baĢağında 
100 dane olan 7 baĢak gibi diyor Kur‟an. Yani bir dane ekiyorsunuz, her 
baĢağında 100 dane olan 7 baĢak, 1 e 700. Bu 1 e sonsuz vereceğini 
gösteriyor. Aslında ahiretin Allah‟ın cömertliğini gösterdiği açık. 

 
 
37-) Em leküm Kitabun fiyhi tedrusun; 
 
Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan mı ders alıyorsunuz? 

(A.Hulusi) 
 
37 - Yoksa size mahsus bir kitab var da onda Ģu dersi mi 

okuyorsunuz. (Elmalı) 
 
 
Em leküm Kitabun fiyhi tedrusun yoksa bu konuda ders aldığınız 

size ait, size özel bir kitap mı var. Kitap Kur‟an da, Kur‟an ın nüzul 
sürecinde ilk geçtiği yer burası. 5 manada kullanılmıĢ Kur‟an ın 
genelinde. Kur‟an manasında kullanılmıĢ, Tevrat manasında kullanılmıĢ, 
lev-hi mahfuz, hem vahiylerin kaynağı, hem de Ģu kainatın kanunlarının 
kaynağı anlamında, mahfuz levha. Bir bakıma ana bellek, santral 
memory diyebiliriz, o manada kullanılmıĢ. Yine bir baĢka kullanım alanı 
ilahi yasa manasında kullanılmıĢ ve 5. olarak ta ahiret sicili, yani karne 
anlamında kullanılmıĢ. Kur‟an da bu manalarda kullanılır kitap. 

 
Bir Ģeyin yazılı tabiatı demektir aslında. Bir den fazla Ģeyi yan yana 

getirerek anlamlı bir bütün oluĢturmaya kitap denir. Ketebe aslında yan 
yana getirmek, birleĢtirmek, parçaları bütün haline getirmek kökeninden 
türetilir. Onun için tersi de be te ke dir koparmak, ayırmak manasına 
gelir. Bu fiil Arap dilinde Ģeklinin tersi, mananın tersini veren fiillerdendir. 
Tıpkı se ba ha- ha be se gibi. Ke te be – be te ke. ġeklini ters 
çevireceksin fiilin, manasını da ters çevireceksin. Koparmak ayırmak 
onun için Anadolu da muskaya betik derler. Bütün bir kağıttan bir parça 
koparılarak yazıldığı için. 

 



 
38-) Ġnne lekum fiyhi lema tehayyerun; 
 
Ki ondaki keyfinize göre hükümler sizindir (zannınızca 

Sünnetullâh'a da tâbi değilsiniz)! (A.Hulusi) 
 
38 - Siz âlemde her neyi ihtiyar ederseniz o her halde sizin olacak 

diye? (Elmalı) 
 
 
Ġnne lekum fiyhi lema tehayyerun yani içeriği, muhtevası sizin 

verdiğiniz sipariĢ üzre hazırlanmıĢ size özel bir kitap öyle mi? Yani 
istediğinizi seçeceksiniz, o manayı da verebiliriz lema tehayyerun. Yani 
sizin ihtiyarınıza kalmıĢ. Ġçeriğinden istediğinizi alıp, istediğinizi 
bırakacağınız. HoĢunuza gideni alıp gitmeyeni bırakacağınız bir kitap. 
Bunları ondan mı öğreniyorsunuz. Yine devam ediyor; 

 
 
39-) Em leküm eymanun 'aleyna baliğetun ila yevmilkıyameti 

inne leküm lema tahkümun; 
 
Yoksa dilediğinizi yapabilirsiniz diye kıyamete kadar geçerli, bizden 

alınmıĢ bir sözünüz mü var? (A.Hulusi) 
 
39 - Yoksa size karĢı üzerimizde Kıyamet gününe kadar sürecek 

yemînler, taahhütler mi var. (Elmalı) 
 
 
Em leküm eymanun 'aleyna baliğetun ila yevmilkıyameti inne 

leküm lema tahkümun yoksa elinizde kıyamete kadar geçerli olup bizi 
bağlayan, yani Allah‟ı bağlayan bir yemin var da onun için mi böyle bir 
hükme varıyorsunuz. Onun için mi bu sonuca varıyorsunuz. Daha 
doğrusu böyle düĢünüyorsunuz. Yani elinizde Allah‟ı bağlayan bir Ģey mi 
var. Allah‟tan bir söz mü aldınız veya Allah üzerinde gücünüz, 
yaptırımınız mı var.(HaĢa) 

 
Aslında böyle düĢünmek bu sonuca varıyormuĢ. Bu ayet bize bunu 

söylüyor. Bu ayet bize; siz Allah‟a din mi dikte ediyorsunuz, siz Allah‟a 
görüĢ mü dayatıyorsunuz. Yani Allah sizi inĢa etmeyecek te haĢa siz 
Allah‟ı mı inĢa etmeye kalkıyorsunuz. Allah‟tan rol çalmaya kalkmaların 
tamamı bu manaya geliyor. Rabbimiz tarafından amellerimizin nasıl 
algılandığı çok önemli. Bunu da bize Kur‟an öğretir. 

 



 
40-) Selhüm eyyuhüm Bizâlike za'ıym; 
 
Sor onlara: Onların hangisi böyle bir Ģeye kefildir? (A.Hulusi) 
 
40 - Sor bakalım onlara içlerinde ona kefîl hangisi? (Elmalı) 
 
 
 
Selhüm eyyuhüm Bizâlike za'ıym sor onlara, sor bakalım buna 

hangisi kefil olacak. Za‟ıym aslında lider manasına, önder manasına, 
komutan manasına gelir. Ama burada bu bağlamda kefil manasına 
almamız doğru. Sor bakalım buna hangisi kefil olacak. 

 
 
41-) Em lehüm Ģurekâ'u, felye'tu BiĢürekâihim in kânu 

sadikıyn; 
 
Yoksa onların bize eĢ koĢtukları ortakları mı var? Eğer sözlerine 

sadıklarsa getirsinler ortaklarını! (A.Hulusi) 
 
41 - Yoksa onların Ģerikleri mi var? O halde Ģeriklerini getirsinler, 

sadık iseler, (Elmalı) 
 
Em lehüm Ģurekâ' yoksa Allah katında onları destekleyen ortaklar 

mı var. Bu ortaklar öyle bir yerde gelmiĢ ki hem kafirlerin ortakları, hem 
de Allah‟ın ortakları (HaĢa) Yani Allah‟ın ortakları var da onlar onunla iĢ 
mi tuttu, iĢbirliğine mi giriĢti. Veya onlarla ortaklık yapan birileri var da 
Allah üzerinde söz sahibi mi (haĢa). Ama 1. mana daha önemli, çünkü 
vakıaya daha uygun. Ġlk muhatap olan inkarcı kafirler, müĢrikler, 
melekleri Allah‟ın haremi olarak niteliyorlardı. Allah‟ın haremi olarak 
niteleyince Allah üzerinde söz sahibi olduklarını düĢünüyorlar. Hatta yazı 
biriyle, kıĢı biriyle geçirdiğini söylüyorlardı. Onun için Lât, Uzza, Menat 
onlar için Allah‟ın haremi anlamına geldiğini Kitab-ül Esnam‟dan 
öğreniyoruz. 

 
felye'tu BiĢürekâihim in kânu sadikıyn O zaman haydi ortaklarını 

getirsinler bakalım eğer doğru söylüyorlarsa. O iddia ettikleri ortaklar 
gelsin de onları Allah‟ın elinden kurtarsın. Zımnen bu manaya geliyor. 
Yani Allah‟tan rol çalmaya kalkan herkes. Sadece bu ayetin ilk muhatabı 
olan müĢrikler değil, Allah‟a ait bir mükemmelliği baĢkasına yakıĢtıran 
herkes, bugün veya dün, veya yarın, nerede yaĢıyor, ne zaman yaĢıyor 
olursa olsun. Hatta kendine hangi ismi veriyor olursa olsun bu fark 



etmez. Allah‟tan rol çalmaya kalkıyor. Herhangi bir mükemmelliği 
Allah‟tan baĢkasına yakıĢtırıyorsa o bu kapsama girer. 

 
 
42-) Yevme yükĢefü 'an sakın ve yud'avne iles sucûdi fela 

yestetıy'un; 
 
Hakikatin açığa çıkıp, Allâh'tan ayrı vücud verdikleri benliklerinin 

yokluğunu itirafa (secdeye) davet edildikleri süreçte, bunun gereğini 
yerine getiremeyeceklerdir! (A.Hulusi) 

 
42 - O gün ki saktan bir keĢif olunur ve secdeye davet edilirler o 

vakit güçleri yetmez. (Elmalı) 
 
 
Yevme yükĢefü 'an sakın ve yud'avne iles sucûdi fela 

yestetıy'un bacaktan açıldığı o gün ve secdeye davet edildikleri o gün 
fela yestetıy'un asla secde etmeye güçleri yetmez. Yani belleri eğilmez, 
secde edemezler.  

 
Dikkat buyurursanız yükĢefü 'an sakın ı aynen çevirdim. Bacaktan 

açıldığı. Oysa bu Arap dilinde mecazi bir ifade. Yani deyimsel bir ifade. 
Ġbadetsiz geçen bir ömre atıf aslında. Dizde derman kalmadığı gün 
Ģeklinde anlayabiliriz bunu. Çünkü bacaktan açılması, dizde derman 
kalmadığı manasına gelebilir.  

 
Yine bunu mecazen güç ve kuvvetin tükendiği gün. Artık derman 

kalmamıĢ. Yine ahirete atıfla paçaların tutuĢtuğu gün de diyebiliriz. 
yükĢefü 'an sak, bacaktan açıldığı. Ne demek bu? Aslında o bacağın 
sahibi telaĢ içinde. Öyle bir telaĢ içinde ki dizinde derman kalmayacak 
kadar telaĢlı.  

 
Bu neyin ifadesi? Ahirette iĢte bu durumda olan, yani Allah‟tan 

baĢkasına ilahlık yakıĢtıran birinin zor durumunu gösteren deyimsel bir 
ifade. Ve diyor ki secdeye davet olunacaklar, fakat secde etmeye güçleri 
yetmeyecek fela yestetıy'un bunu beceremeyecekler. Neden? Çünkü 
dünya da secde etmediler. Dünya da secde etmeyince ahirette 
beceremeyecekler, zaten bir sonraki ayet bunu ima ediyor. 

 
 
43-) HaĢi'aten ebsaruhüm terhekuhüm zilletun, ve kad kânu 

yud'avne ilessucûdi ve hüm salimun; 
 



Gözleri dehĢetten önlerine eğik, zillet hâlinde! Oysa onlar akılları 
baĢlarında dünyada iken secdeye davet olunuyorlardı. (A.Hulusi) 

 
43 - Gözleri düĢmüĢ, kendilerini bir zillet sarmıĢ bulunur, halbuki o 

secdeye onlar sağ sâlim iken davet olunuyorlardı. (Elmalı) 
 
 
HaĢi'aten ebsaruhüm bakıĢları gerçeğin dehĢetinden yere 

düĢmüĢtür, bakıĢları baygındır, bitmiĢ bir bakıĢ. HaĢi'aten ebsaruhüm 
bakıĢları bitmiĢtir artık. Yani öyle yılgın, öyle bezgindirler ki terhekuhüm 
zille kendilerini bir zillet kuĢatmıĢtır. Tam bir bitmiĢlik görüntüsü. Ahirette 
artık dönüĢ yok. Kime gitse yüzüne kapılar kapanıyor. Annesinden, 
babasından, eĢinden, oğlundan, kızından, kardeĢinden, akrabasından, 
hempalarından, taraftarlarından, kabilesinden, kavminden hiç kimseden 
hiç kimseye fayda yok. Kur‟an ın dediği gibi; Yevme yefirrulmer'u min 
ahıyh ,Ve ümmihi ve ebiyh,Ve sahıbetihi ve beniyh („Abese/34-35-36) 
ilâ ahir..! o gün herkes birbirinden kaçacak, en yakınlar bile. ĠĢte öyle bir 
günü tasvir ediyor bu ayetler. 

 
ve kad kânu yud'avne ilessucûdi ve hüm salimun iĢte o cümle 

geldi; Zira onlar becerebilecekleri bir haldeyken secde etmeye 
çağrılmıĢlardı da reddetmiĢlerdi. Yani dünyada Allah‟a boyun eğmediler, 
ahirette boyunları eğilmeyecek, adeta oklava yutmuĢ gibi. Dünyada 
Allah‟ın huzurunda secdeye kapananlar, ahirette belli olacak. Yani bir tür 
antrenmanlı olacaklar. Kabaca böyle anlayabiliriz. 

 
 
44-) Fezerniy ve men yükezzibu Bi hazelhadiys* 

senestedricuhüm min haysü lâ ya'lemun; 
 
(Rasûlüm) artık beni ve bu olayı yalanlayanı (baĢbaĢa) bırak! 

Onları hiç bilmedikleri yönden aĢama aĢama helâka götüreceğiz! 
(A.Hulusi) 

 
44 - Gözleri düĢmüĢ, kendilerini bir zillet sarmıĢ bulunur, halbuki o 

secdeye onlar sağ sâlim iken davet olunuyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Fezerniy ve men yükezzibu Bi hazelhadiys benimle bu sözü, bu 

kelamı, yani bu Kur‟an ı yalanlayan kimseyi baĢ baĢa bırak. Veya 
hadiseyi yalanlayan kimseyi de diyebiliriz, öyle çevirebiliriz. Çünkü 
Hadiys mecazen hadiseyi haber veren söz, ama hakikaten sözün haber 



verdiği olay demektir, hadise demektir. Onun için hadise denilmiĢtir 
zaten. Olaydan yola çıkarak, olayı aktaran söz. 

 
senestedricuhüm min haysü lâ ya'lemun onları biz hiç 

bilmedikleri, hiç tahmin etmedikleri, hiç düĢünmedikleri yerden azar azar 
eksilteceğiz, bitireceğiz. Böyle anlamak sanırım daha doğru. Rabbimiz 
ağır tehditte bulunuyor. Onları hiç hesap etmedikleri, hiç bilmedikleri bir 
noktadan bitireceğiz diyor azar azar. 

 
45-) Ve ümliy lehüm* inne keydiy metiyn; 
 
Mühlet veririm onlara... Muhakkak ki benim tuzağım çok sağlamdır! 

(A.Hulusi) 
 
45 - O halde bana bırak bu sözü tekzip edenleri, biz onları istidrac 

ile çıkarır, bilemeyecekleri cihetten yuvarlarız. (Elmalı) 
 
 
Ve ümliy lehüm onlara imkan ve zaman tanırım. Önce bunu 

yaparım. Yani onlara mühlet veririm, imkan veririm. ..emhilhüm ruveyda 
(Târık/17) diyordu ya, bir parça daha mühlet ver. Onlara zaman tanırım, 
imkan tanırım. Ama sonsuzca değil, ama sınırsızca değil. Aslında 
Allah‟ın günahkâra ve kâfire zaman tanımasının anlamı nedir? 
Günahının daha da artması ve artık dıĢına çıkamaz bir biçimde çamura 
gömülmesidir baĢka bir Ģey değil. 

 
Ve ümliy lehüm*inne keydiy metiyn fakat Ģüphe yok ki benim 

düzenim pek Ģiddetlidir. Keydiy; ince ve hassas tasarlanmıĢ cezam 
manasına gelir. Pek Ģiddetlidir. O zaman nasıl anlayacağız değerli 
Kur‟an dostları. Allah bir insanın, bir kâfirin, bir müĢrikin, yoldan sapmıĢ 
ve azmıĢ birinin ömrüne ömür katıyor, servetine servet katıyor, her elini 
attığı eline geliyor ve dünyada diĢi dahi ağrımıyor. Elini sıcak sudan 
soğuk suya vurmuyorsa bu onun lehine değil aleyhinedir. Allah onun 
azgınlığını artırıyor demektir. Tabii ki azgınlığını artıran Allah değil, fakat 
o nimeti önünde gördükçe azıyor. Onun için bu bir keyd oluyor. Allah‟ın 
ince ve hassas planı.  

 
O halde değerli dostlar; Ya rabbi hayırlısını ver demek mü‟minin 

Ģiarı olmalı. Yani ille de Ģunu ver değil, ama hayırlısını ver. Bizim 
parçada güzel gördüğümüz bazen bütünde çirkin görünebilir. Onun için 
parçayı görüyoruz biz bütünü değil. Bütünü gören Allah‟tır. Parçayı 
görene düĢen bütünü gören Allah‟a teslim olmaktır. Teslim olan kurtulur. 

 



 
46-) Em tes'eluhüm ecren fehüm min mağremin müskalun; 
 
Yoksa onlardan bir karĢılık istiyorsun da, onlar borçtan ağır bir yük 

altına mı girmiĢler? (A.Hulusi) 
 
46 - Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun damı cereme 

vermekten ezilmiĢler? (Elmalı) 
 
 
Em tes'eluhüm ecren fehüm min mağremin müskalun yoksa 

sen onlardan bir ücret istedin de, onlar altında ezilecekleri bir borçtan mı 
kaçınıyorlar. Yani sen onlardan bir ücret istedin yaptıklarına karĢılık,, 
peygamberliğine karĢılık Ģunu verin dedin, onlar da altında ezilecekleri 
bir borçtan mı kaçınıyorlar. Sen onları minnet altına almıyorsun ki. Senin 
söylediğin Ģu; ..lâ es'elüküm aleyhi ecren.. (ġurâ/23) ben sizden 
herhangi bir ücret istemiyorum. Zaten Allah öğretti bunu tüm 
peygamberlere. Bunu diyerek geliyorlar. in ecriye illâ alAllâh. 
(Sebe‟/47) benim ücretim, benim yaptığımın karĢılığı Allah‟a aittir 
diyorlar. Dolayısıyla bu da yok. 

 
 
47-) Em 'ındehümülğaybu fehüm yektubûn; 
 
Yoksa gayb (algılanmayanlar) onların indînde de, onlar mı 

yazıyorlar? (A.Hulusi) 
 
47 - Yoksa gayb yanlarında da onlar mı yazıyorlar? (Elmalı) 
 
 
Em 'ındehümülğaybu fehüm yektubûn yoksa gayb onların 

katında da onlar mı yazıyorlar, yani gaybı onlar mı yazıyorlar Allah değil 
de. Bu da değil. O halde ne? Buraya kadar inkarcı bir aklın içine düĢtüğü 
tuzakları bir bir haber verdi, Ģimdi sure son pasaja girdi. 

 
 
48-) Fasbir lihükmi Rabbike ve lâ tekûn kesahıbilHut* iz nâdâ 

ve huve mekzum; 
 
Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi (Yunus Nebi) gibi olma! 

Hani O, gamla dolu hâlde yönelmiĢti. (A.Hulusi) 
 



48 - O halde sabret rabbinin hükmüne de sahibi Hut (Yunus) gibi 
olma, hani öfkeye boğulmuĢ da nida etmiĢti. (Elmalı) 

 
 
Fasbir lihükmi Rabbike ve lâ tekûn kesahıbilHut rabbinin 

hükmüne sabret. Artık. Bütün bunların arkasından sözün özü Ģu ey 
peygamber. Ey muhatap, ey tüm zamanlarda ki vahyin muhatapları 
rabbinin hükmüne sabret. ve lâ tekûn kesahıbilHut büyük balık sahibi 
gibi olma. Kim o büyük balık sahibi? Hz. Yunus. Bir balığın karnına 
girerek cezalandırıldığı için, veya mükafatlandırıldığı için öyle denilmiĢ. 

 
iz nâdâ ve huve mekzum Ģimdi onun kıssasından bir ayrıntıya 

girdi ayet. Hani o kendi kendine kahrederek yalvarıyordu. Mekzum; Ģöyle 
de anlaĢılabilir; Mahkum bir halde veya kendi kendini levm eder bir 
halde. Veya öfkeli bir halde. Ama burada öfke çok iyi gitmiyor. Kur‟an da 
baĢka yerlerde kullanılır orada genellikle öfkeye delalet eder. Kâzıym; 
kiĢinin kendi yanlıĢına duyduğu öfkeden dolayı içinin içini yemesi, içinin 
dolup taĢması anlamına gelir. Aslında burada Hz. Peygamber inĢa 
ediliyor. Allah resulü inĢa ediliyor. Yani baĢın sıkıĢınca görevi terk etme 
deniliyor. 

 
[Ek bilgi; KUR‟AN A GÖRE YUNUS KISSASI. 
1) Fakat o vakit iman edip de imanları kendilerine fayda vermiĢ bir 

kasaba olsaydı? Ancak Yunus'un kavmi iman ettikleri vakit, dünya 
hayatında o rezillik azabını üzerlerinden kaldırmıĢ ve bir süre onları 
rahata kavuĢturmuĢtuk. (Yûnus/98) 

2) Zünnun'u (balık sahibi Yunus'u) da hatırla. Hani o, öfkelenerek 
gitmiĢti de, bizim kendisini hiçbir zaman sıkıĢtırmayacağımızı sanmıĢtı. 
Fakat sonunda karanlıklar içinde: "Senden baĢka ilâh yoktur, sen 
münezzehsin, ġüphesiz ben haksızlık edenlerden oldum" diye 
seslenmiĢti. (Enbiyâ/87) 

3) Biz de duasını kabul ile icabet ettik, kendisini üzüntüden 
kurtardık. ĠĢte biz iman edenleri böyle kurtarırız. (Enbiyâ/88) 

4) “ġüphesiz Yunus da gönderilen peygamberlerdendir. 
(Sâffât/139) 
5) “Hani o dolu gemiye kaçmıĢtı. (Sâffât/140) 
6) “(Gemidekilerle) kura çekmiĢti de kaybedenlerden 

olmuĢtu.”(Sâffât/141) 
7) “Bunun üzerine kınanmıĢ halde (denize atıldı ve) balık onu 

yuttu.”(Sâffât/142) 
8) “Eğer tesbih edenlerden olmasaydı.” (Sâffât/143) 
9) “(Ġnsanların) diriltilecekleri güne kadar onun karnında 

kalırdı.”(Sâffât/144) 



10) “Biz de onu, hasta bir halde çıplak boĢ bir alana attık.” 
(Sâffât/145) 

11) “Üzerine kabak türünden bir ağaç bitirdik.” (Sâffât/146) 
12) “Ve onu yüz bin (kiĢiy)e hatta daha fazlasına Nebi olarak 

gönderdik.” (Sâffât/147) 
13) “Sonunda iman ettiler. Biz de onları belli bir süreye kadar 

(dünya nimetlerinden) yararlandırdık.” (Sâffât/148)] 
 
[Ek bilgi; ĠNCĠL‟DE YUNUS KISSASI 
11 – 2 RAB bir gün Amittay oğlu Yunus‟a, “Kalk, Ninova‟ya, o 

büyük kente git ve halkı uyar” diye seslendi, “Çünkü kötülükleri önüme 
kadar yükseldi.” 

3 - Ne var ki, Yunus RAB‟bin huzurundan TarĢiĢ‟e kaçmaya 
kalkıĢtı. Yafa‟ya inip TarĢiĢ‟e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip 
gemiye bindi, RAB‟den uzaklaĢmak için TarĢiĢ‟e doğru yola çıktı. 

5 - Gemiciler korkuya kapıldı, her biri kendi ilahına yalvarmaya 
baĢladı. Gemiyi hafifletmek için yükleri denize attılar. Yunus ise teknenin 
ambarına inmiĢ, yatıp derin bir uykuya dalmıĢtı. 

6 - Gemi kaptanı Yunus‟un yanına gidip, “Hey! Nasıl uyursun sen?” 
dedi, “Kalk, tanrına yalvar, belki halimizi görür de yok olmayız.” 

7 - Sonra denizciler birbirlerine, “Gelin, kura çekelim” dediler, 
“Bakalım, bu bela kimin yüzünden baĢımıza geldi.” Kura çektiler, kura 
Yunus‟a düĢtü. 

8 - Bunun üzerine Yunus‟a, “Söyle bize!” dediler, “Bu bela kimin 
yüzünden baĢımıza geldi? Ne iĢ yapıyorsun sen, nereden geliyorsun, 
nerelisin, hangi halka mensupsun?” 

9 - Yunus, “Ġbrani‟yim” diye karĢılık verdi, “Denizi ve karayı yaratan 
Göklerin Tanrısı RAB‟be taparım.” 

10 - Denizciler bu yanıt karĢısında dehĢete düĢtüler. “Neden yaptın 
bunu?” diye sordular. Yunus‟un RAB‟den uzaklaĢmak için kaçtığını 
biliyorlardı. Daha önce onlara anlatmıĢtı. 

11 - Deniz gittikçe kuduruyordu. Yunus‟a, “Denizin dinmesi için 
sana ne yapalım?” diye sordular. 

12 - Yunus, “Beni kaldırıp denize atın” diye yanıtladı, “O zaman 
sular durulur. Çünkü biliyorum, bu Ģiddetli fırtınaya benim yüzümden 
yakalandınız.” 

15 - Sonra Yunus‟u kaldırıp denize attılar, kuduran deniz sakinleĢti.  
17 - Bu arada RAB Yunus‟u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus 

üç gün üç gece bu balığın karnında kaldı. 
Yunus 2  
10 - RAB balığa buyruk verdi ve balık Yunus‟u karaya kustu.] 
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49-) Levlâ en tedarekehu nı'metun min Rabbihi lenübize Bil 
'arai ve hüve mezmum; 

 
Eğer Ona Rabbinden bir nimet eriĢmemiĢ olsaydı, aĢağılanmıĢ 

hâlde çıplak araziye atılırdı! (A.Hulusi) 
 
49 - Rabbinden bir nimet yetiĢmiĢ olmasa idi ona, elbette o fazaya 

fena bir halde atılacaktı. (Elmalı) 
 
 
Levlâ en tedarekehu nı'metun min Rabbihi lenübize Bil 'arai ve 

hüve mezmum eğer rabbinin nimeti onun imdadına yetiĢmemiĢ olsaydı, 
Yunusun imdadına yetiĢmemiĢ olsaydı and olsun ki aĢağılanmıĢ bir 
halde ıssız bir sahile atılıp gitmiĢ olurdu. Eğer rabbinin imdadı, rabbinin 
yardımı onun imdadına yetiĢmemiĢ olsaydı. 

 
 
50-) Fectebahu Rabbuhu fece'alehu minessalihıyn; 
 
Rabbi Onu seçti de Onu sâlihlerden (hakikati yaĢayanlardan) kıldı. 

(A.Hulusi) 
 
50 - Fakat rabbi onu ıstıfa buyurdu da salihînden kıldı. (Elmalı) 
 
 
Fectebahu Rabbuhu fece'alehu minessalihıyn fakat mutlu sonla 

bitti hadise. Ne oldu? Hz. Yunus uzun bir davet sürecinin altından 
Ninova‟lıları ikna edemedi, veya Ninova‟lılar inkarda ısrar ettiler. Ha. 
Yunus‟ta Ninova‟yı terk etti ve kaçtı. Ġz ebeka ilel fülkil meĢhun. 
(Saffat/140) diyor Kur‟an. Kaçak bir köle gibi dolu bir gemiye kaçtı. 
Kur‟an ın ifadesi. Ama rabbimiz tabii ki bundan hoĢnut olmadı ve Allah‟ın 
resulü olmasına rağmen ona ders verdi. ĠĢte bu dersin ardından rabbi 
onu seçti diyor ve iyiler arasına kattı. Demek ki ikinci bir seçim var ve 
rabbimizin affı var. 

 
 
51-) Ve in yekâdülleziyne keferû leyuzlikuneke Biebsârihim 

lemmâ semi'uzZikre ve yekulûne innehû lemecnûn; 
 
Muhakkak ki o hakikat bilgisini inkâr edenler, Zikri (hakikatlerini 

hatırlatıcıyı) iĢittiklerinde az kalsın bakıĢlarıyla seni devireceklerdi! 
"Muhakkak ki O, bir cin etkisi altındadır" diyorlardı. (A.Hulusi) 

 



51 - Ve gerçek o küfür edenler o zikri iĢittikleri vakıt az daha seni 
gözleriyle kaydıracaklardı, bir de durmuĢlar o her halde bir mecnun 
diyorlar. 

 
 
Ve in yekâdülleziyne keferû leyuzlikuneke Biebsârihim lemmâ 

semi'uzZikre ve yekulûne innehû lemecnûn imdi surenin sonuna 
geldik ama berceste ayette burada geldi. Bu kafirler bu ilahi öğüdü, yani 
bu vahyi Kur‟an ı duydukları zaman sanki seni gözleriyle devireceklermiĢ 
gibi baksalar ve kesinlikle ve yekulûne innehû lemecnûn kesinlikle o 
cinlenmiĢtir, ona cinler musallat olmuĢ deseler de, (sen fahvel hitab, 
sözün geliminden bunu anlıyoruz) sen yine de sabret. O yukarıda ki 
Fasbir lihükmi Rabbik (48) yani deseler de sen sabret. Ama ayeti 
kerime içinde ki leyuzlikuneke Biebsârihim sanki seni gözleriyle 
devirivereceklermiĢ gibi. BakıĢlarıyla öldüreceklermiĢ gibi. Demek ki 
böyle bakıyorlardı. Eğer bakıĢlarında öldürücü bir etki olsaydı Allah 
resulünü bakıĢlarıyla öldürmek isteyeceklerdi. Küfrün her çağda ki imana 
bakıĢı demek ki böyle.  

 
Aslında bu sadece zaman içerisinde bir Ģeyi vermiyor, tüm 

çağlarda ki iman – küfür mücadelesini veriyor baĢka bir Ģey değil. Ve 
sure Ģu ayetle bitiyor; 

 
 
52-) Ve mâ huve illâ zikrun lil'âlemiyn; 
 
Oysa O, insanlar için sadece bir Zikir'dir (hakikatlerini hatırlatıcıdır)! 

(A.Hulusi) 
 
52 - Halbuki o halis bir zikirdir bütün ukalâ âlemleri için. (Elmalı) 
 
 
Ve mâ huve illâ zikrun lil'âlemiyn iyi de seni bakıĢlarıyla 

öldürmeye kalktıkları bu Kur‟an, yani sen Kur‟an okuyorsun diye, sen elçi 
oldun diye elçiye zeval etmeye çalıĢıyorlar. Elçiyi öldürmeye çalıĢıyorlar. 
Oysa ki elçinin getirdiği bu Kur‟an baĢka değil, sadece ve sadece tüm 
insanlığa; zikrun lil'âlemiyn tüm insanlığa Allah‟ın bir öğüdüdür.  

 
Aslında elçiye hakaret eden, elçiyi gönderen kapıya hakaret ediyor. 

Bütün insanlığa yönelik ilahi bir öğütten baĢka Ģey olmayan bu Kur‟an a 
karĢı çıkmakla Allah‟a karĢı çıkmıĢ oluyorlar. 

 



Evet dostlar çölün kıyısında 10.000 nüfuslu bir kasaba ve bir yetim. 
Bu kasabanın ortasında bir tek yetim. Bir avuç mü‟min onun etrafında ve 
insanlığın Ģahit olduğu en büyük iman hamlesi baĢlıyor. Bir insandan ne 
çıkar? Ġsterseniz sorun. 1.400 yıl süren gönül imparatorluğunun Ģahidi 
bizleriz. 1.400 yıl sonranın Ģahitleriyiz. 1.5 milyarlık, her ne kadar öksüz, 
her ne kadar yetim, her ne kadar mazlum ve mağdur da olsa bir iman 
imparatorluğunun müntesipleriyiz. Ve ĠnĢaAllah daha ne 1.500, 1.400 
yılar bu iman imparatorluğu yer yüzü durdukça duracaktır. 

 
Aslında bu ayetlerin indiği zaman gidip o zamanla bu zaman 

arasında Ģöyle bir kıyas yaptığınızda bu ayetlerin içinden konuĢanın 
Allah olduğuna tüm hücreleriniz Ģahitlik yapmıyor mu? Vallahi yapması 
gerek. Bunlar Allah‟ın sözünden baĢkası olamaz. Çünkü biz bu ayetlerin 
indirildiği zamandan tam 1.400 küsur yıl sonra bu ayetlerin nasıl 
gerçekleĢtiğinin canlı Ģahitleriyiz. Rabbim bizi de Ģahitler arasına yazsın. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. HAKKA SURESĠ (01-52) (180-1) 
 
 
{{"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim"}} 
 
{{“BismillahirRahmanirRahıym”}} 
 
 
ġimdi yeni bir sureye giriyoruz. Elimizde ki Mushafın 69. suresi olan 

Hakka suresi. Sure adını hakikatin bütün çıplaklığıyla gerçekleĢmesi, 
kaçınılmaz gerçek manasına gelen hakka dan almıĢ ki ilk ayeti olur. 
ElHakkatü (1) MelHakkatü (2) Ve ma edrake melHakka (3) diye devam 
ediyor sure. Sadece burada kullanılıyor bu formla bu Hakka. Kelimesi. 
Hz. peygamber de sureyi bu isimle anmıĢ, kaynaklarda bunu görüyoruz. 

 
Surenin indiği yer Mekke, yani Mekke de nazil oluyor sure. Hz. 

Osman‟ın nüzul tertibinde Mülk suresinden sonraya yerleĢtirilmiĢ. 
Muhteva esas alındığında Mülkten önceye yerleĢtirilmesi gerek. Yani biz 
en azından surenin içeriğini dikkate aldığımızda bunu söyleyebiliriz. 

 
Kıssalar özet olarak veriliyor bu surede, çok özet. Yani ad kıssası, 

Semud kıssası ve birkaç değini daha yapılıyor ama çok özet bir biçimde. 
Firavuna bir atıf var. Bundan yola çıkarak Necm ile baĢlayıp Taha ile son 
bulan meydan okuyan sureler arasına katabiliriz, onlardan biri. 

 
YaklaĢık nübüvvetin 6 – 7 yılına tekabül ettiğini düĢünebiliriz ki bu 

boykot öncesi sureler diye adlandırdığım sureler kısmına giriyor. Boykot 
öncesi fakat fetret-i vahiy sonrası nazil olan surelerden biri. 

 
Surenin konusu son saat ve ahiret. Ahireti inkar eden geçmiĢ 

kavimlerin helak kıssaları anlatılıyor zaten. 4-12 ayetler arasında. Hesap 
günü dile getiriliyor hemen arkasından 13-18 ayetler arasında. tabii ki 
hesap günü dile getiriliyorsa hesabın arkasından ödül ve ceza gelecektir 
doğal olarak. 19. ayetle baĢlayıp 37. ayete kadar da ödül ve ceza ele 
alınıyor. Sure vahiyle son buluyor, vahye atıfla. Zira vahiy kesin gerçek, 
kesin hakikattir 51. ayet. O halde insan Allah adına hareket etmelidir, 
surenin son ayeti de bu. Fesebbih Bismi Rabbikel 'Azıym (52) o halde 
artık azamet sahibi rabbin adına hareket et denilerek sure son buluyor. 
ġimdi suremizi tefsire geçebiliriz. 

 
[Ek bilgi; Ahmed b. Hanbel efendimizin rivâyetine göre Hz. Ömer 

efendimiz Ģöyle diyor. Ben Müslüman olmadan önce Hz. Peygamberle 
tartıĢmak üzere evimden çıktım. Mescid-i Haram‟a vardığımda baktım ki 
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Resûl-i Ekrem benden önce gelmiĢ. Arkasında durdum, o Hâkka sûresini 
okumaya baĢladı. Kur‟an‟ın üslubuna hayran kalmıĢtım. Kendi kendime 
KureyĢ‟in dediği gibi bu bir Ģairdir diye düĢündüm. Tam bu sırada 
Resûlullah; “O bir Ģair sözü değildir” (âyet 4) âyetini okudu. Bu sefer 
içimden öyleyse sihirbazdır dedim. Hemen “O bir sihirbaz sözü değildir” 
(âyet 42) âyetini, ardından da sonuna kadar bu sûreyi okudu. ĠĢte o 
günden itibaren Ġslâm sevgisi benim içime girmeye baĢladı. (Müsned, 1, 
17-18) 

Ġbn Kesîr de bu hadiseye dayanarak Hz. Ömer efendimizin 
Müslüman olmasını sûrenin nüzul sebepleri arasında gösterir. (Besâiru-l 
Kur‟an/ Ali Küçük)] 

 
 
1-) ElHakkatü; 
 
El Hakka (ölümle birlikte ortaya çıkacak mutlak hakikat)! (A. Hulusi) 
 
01 - O Hâkka. (Elmalı) 
 
 
ElHakka kesin gerçeğin tahakkuk etmesi manasına gelir. O zaman 

kesin gerçeğin tahakkuk eden olay diyebileceğimiz gibi gerçekleĢecek 
hakikat te diyebiliriz, öyle de çevirebiliriz. Hatta 3. bir mana da 
çevirebiliriz; gerçek olan son saatin tahakkuku. Bunu da diyebiliriz. 
Nedir? ElHakka gerçekleĢecek olan hakikat, mücerret olarak böyle 
gelmiĢ. 

 
[Ek bilgi; O Hâkka. Bu, isim cümlesinin mübtedâsı, bundan sonra 

gelen kısım haberdir. "Ahid lâmı" ile el-Hâkka, el-Vâkıa, es-Sâa gibi 
kıyamet gününün isimlerinden olduğunda bir anlaĢmazlık yoktur. Fakat 
ve gibi kavramlarla ilgisine ve sıfatlıktan isimliğe geçirilmesine göre bu 
kelimenin ne gibi bir anlam ifade ettiği hakkında on kadar izah Ģekli 
nakledilmiĢtir. 

1. Hakk kelimesi "sabit ve gerekli" mânâlarında alındığı takdirde el-
Hâkka; meydana gelmesi gerekli olan, geleceği hiç kuĢkusuz sabit ol an 
saat demektir. 

2. Hakk kelimesi, bir Ģeyi hakikati üzere tanımak ve tanıtmak 
mânâsına mastar olarak düĢünüldüğünde "el-Hâkka", kendisinde 
durumların hakkıyle tanınacağı, yani eĢyanın hakikatini açıp ortaya 
çıkaracak saat demektir. 

3. el-Hâkka, "iĢlerin hakikatlerini kapsayan" demektir. Yani içinde, 
doğruluğu ve gerçekleĢmesi gerekli iĢlerin ve hallerin meydana geldiği 



Ģey demektir ki, Kıyamet'te meydana gelmesi ve varlığı gerekli olan 
sevap, ceza ve diğer kesin iĢleri ifade eder. 

4. Hâkka, hakka demektir. Hakka ise, hukûk kelimesinin tekili olan 
hak tan daha özeldir. "Bu benim özel hakkımdır." mânâsına denir. 

5. Hâkka, ĢaĢmaksızın inen ve yapacağını yalansız yapan bela 
demektir ki "Onun oluĢunu yalanlayan yok."(Vâkıa, 56/2) mânâsınadır. 

6. Bir toplum üzerine meydana gelmesi hak olan vakit demektir ki 
birinci mânâya yakındır. 

7. Her bir doğruluk ve eğriliğe, iyilik ve kötülüğe ceza ve mükâfatın 
hak olduğu, baĢka bir deyiĢle her çalıĢana çalıĢmasının karĢılığının 
verilmesinin hak olduğu vakit demektir ki, bu da kıyamettir. 

8. Yükümlü ve sorumlu kiĢilerin yaptığı iĢlerin bütün eserleri 
gerçekleĢip artık bekleme sınırından çıkıldığı hak saat demektir. Çünkü 
bütün sevap ve ceza o gün ortaya çıkar. 

9. Ezheri'nin gör üĢüne göre, yenmeye ve üstün gelmeye çalıĢmak 
mânâsına, onunla karĢılaĢtım da onu hakladım, yani "yeniĢmek üzere 
karĢılaĢtım da ben yendim" denilmesinde olduğu gibi "haklamak" yani 
hakkından gelmek mânâsınadır. Çünkü bu kıyamet günü, dini hususunda 
Allah ' la batıl yoldan yarıĢa kalkanları hep hakları, yenilgiye uğratır. 

10. Ebu Müslim'in görüĢüne göre, el-Hâkka, "Rabbinin sözü hak 
oldu."(Yunus, 10/33; Ğâfir, 40/6) âyetinde geçen fiilinden türetilmiĢ fâile 
(etken ortaç)tır. 

11. Âkıbet, âfiyet kelimeleri gibi mastardır ki, "sırf hakikat" demek 
olur. 

12. Bu kelime, kıyametin ismi olması itibarıyla, baĢka herhangi bir 
anlamı düĢünülmeden, türememiĢ isim olur. 
Bunların her birinden bir mânâ anlaĢılmakla beraber, demek oluyor ki el-
Hâkka, "O Hâkka‟nın ne olduğunu sana ne bildirdi?" buyrulduğu üzere 
akıl ve düĢünceyle bilinen bir Ģey değildir. (Elmalı-Tefsir)] 

 
 
2-) MelHakkatü; 
 
Nedir El Hakka? (A. Hulusi) 
 
02 - Ne Hâkka? (Elmalı) 
 
 
MelHakka sen bilir misin o kesin gerçeğin dehĢetini. Ne dehĢet 

gerçekleĢeceğini veya. Veya nasıl tahakkuk edeceğini sen bilir misin? 
 
 
3-) Ve ma edrake melHakkatü; 



 
El Hakka'yı sana bildiren nedir? (A. Hulusi) 
 
03 - Ve ne bildirdi sana dirayetle? Nedir o Hâkka? (Elmalı) 
 
 
Ve ma edrake melHakka sahi, sen nereden bileceksin ki onun ne 

dehĢet bir gerçek olduğunu. Bu bir üslûp. Kur‟an ın ara sıra kullandığı bir 
üslûp. Muhatabında bir dikkat uyandırmaya çalıĢan ve onun tüm 
duyargalarını açmasına ve tüm hücreleriyle hitaba kulak kesilmesine 
meydan veren bir üslûp. Sahi sen nerden bileceksin ki onun ne dehĢet 
bir gerçek olduğunu. 

 
 
4-) Kezzebet Semûdu ve 'Adun Bilkari'ati; 
 
Semud ve Ad, o Karia'yı (ölüm sonrası yaĢanacak sonsuz yaĢamı) 

yalanladılar. (A. Hulusi) 
 
04 - Ġnanmadı Semud-ü Âd o kariaya (ansızın gelen bela, kıyamet). 

(Elmalı) 
 
 
Kezzebet Semûdu ve 'Adun Bilkari'a Semud ve Âd son vuruĢu 

inkar ettiler. DehĢet vuruĢ, el kari‟ah. Evet onu inkar ettiler. Aslında 
Semud ve Âd ın ilk defa birlikte zikredildiği yer, Necm suresinin 50-51. 
ayeti. Belki buraya 2. diyebiliriz. Tam emin değilim ama Kur‟an da birlikte 
2. geçtiği yer burası olsa gerek. Bu önemli, Semud ve Âd neden ikisi 
birlikte geçer sualine biraz sonra cevap vereceğim. 

 
 
5-) Feemma Semûdu feühlikü Bittağıyeti; 
 
Semud'a gelince, yüksek sesli depremle helâk edildiler! (A. Hulusi) 
 
05 - Amma Semud ilhâk (Yok) ediliverdiler o tâgıye ile, (Elmalı) 
 
 
Feemma Semûdu Semûd‟a gelince. Bittağıyeh Tağıye aslında 

haddi aĢmak, haddi aĢan, sınırı aĢan. Ama burada ses duvarını kat kat 
aĢan bir belâ ile helâk edildiler. Diye çevirebiliriz. Neden böyle 
çevirmemiz lazım? Çünkü aynı hadisenin anlatıldığı baĢka ayetlerde 
bunun ses ile gelen bir bela veya sesli bela olduğunu anlıyoruz. Onları 



birlikte okuduğumuzda, yani parçaları bütünleĢtirerek tüme varım 
yöntemiyle istikrai bir yöntemle okuduğumuzda bu sonuca varıyoruz. 

 
Olayın geçtiği yer Hadramevd. Yemen‟le Umman arasında bir 

bölge. Rubül Hali denilen, yani ¼ boĢluk Arap yarımadasının en büyük 
çölünün alt, güney ucunda, okyanusa bakan kıyı Ģeridi boyunca uzanan 
bir toprak parçası burası. Hadramevd ölü yeĢil demek zaten. Yani ismi 
bile bela kokuyor. Burada bir uygarlık kurulmuĢ fiy tarihinde, çok çok eski 
zamanlarda. Ġrem bağları meĢhur iĢte bu uygarlığın bir unsuru.  

 
Ġreme zâtil 'ımâd. (Fecr/7) sütun sahibi irem diye geçer Kur‟an da. 

Burada muhteĢem bir uygarlık kurulmuĢ ve bu uygarlık etrafına örnek 
olmuĢ. Fakat Allah‟ı unuttukları için, yani ekmeğin sahibini unutup ta 
ekmeğe döndükleri için, ekmeğin sahibini bırakıp ta ekmeğe tapmaya 
baĢladıkları için baĢlarına öyle bir felaket gelmiĢ ki uygarlık yerle bir 
olmuĢ. Bugün o uygarlığın kalıntıları 12 – 17 m. Kum deryasının altından 
bu yüzyılda çıkarıldı. Yani tarihsel verilerde, arkeolojik verilerde artık 
vahyin anlattığı bu belayı teyit etti. Ha o teyit etmese hiçbir Ģey 
değiĢmezdi aslında, ama bu ilave bir unsur olarak anılabilir. Fakat asıl 
vahyin bize verdiği öğüt farklı, o öğüdü devamında ki ayeti okuduktan 
sonra söyleyeyim. 

 
 
6-) Ve emma 'Adun feühlikû Biriyhın sarsarin 'atiyetin; 
 
Ad'a gelince, Ģiddetli bir kasırgayla helâk edildiler! (A. Hulusi) 
 
06 - Ve amma Âd onlar da ihlâk ediliverdiler bir sarsar rüzgârı, 

azgın bir fırtına ile. (Elmalı) 
 
 
Ve emma 'Adun Âd a gelince feühlikû Biriyhın sarsarin 'atiyeh 

onlar da değdiği yeri, değdiği Ģeyi, değdiği insanı sesiyle çarpan 
dizginlenmez bir kasırgayla helak edildiler. 

 
 
7-) Sahhareha 'aleyhim seb'a leyâlin ve semaniyete eyyamin 

husumen feteralkavme fiyha sar'a keennehüm a'cazu nahlin 
haviyeh; 

 
Onu (kasırgayı) onlara, yedi gece ve sekiz gün musallat etti! O 

toplumu orada içi boĢ hurma kütükleri gibi yere yıkılmıĢ görürsün! (A. 
Hulusi) 



 
07 - musallat etmiĢti Allah onun üzerlerine yedi gece sekiz gün 

huĢûm halinde: köklerini kesmek üzere müstemirren. Bir de görürsün ki o 
kavmi o müddet zarfında yıkıla kalmıĢlar. Ve sanki içleri kof hurma 
kütükleri imiĢler. (Elmalı) 

 
 
Sahhareha 'aleyhim seb'a leyâlin ve semaniyete eyyamin 

husuma Allah üzerlerine o kasırgayı 7 gece 8 gündüz kesintisiz bir 
biçimde estirdi. Husum; kesintisiz manasına gelebileceği gibi Hasmudda‟ 
kullanımından yola çıkarak yarayı dağlamak manasına gelir bu. 
Dağlayan, dağlayıcı bir bela. Veya 3. bir manası daha var; kesmek, yani 
husum el katl manası vermiĢ lügatlar. Kökünü kesen, kökünü kazıyan, 
köküne kibrit suyu döken bir bela kasırgasıyla onları helak etti. 

 
feteralkavme fiyha sar'a keennehüm a'cazu nahlin haviyeh ne 

dehĢet bir manzara, öyle ki tıpkı kökten kopup savrulmuĢ hurma kütükleri 
gibi o kavmin orada çırpınıp kaskatı kesildiğini, taĢ gibi kesildiğini 
gözünde canlandırabilirsin diyor. Yani donmuĢ kalmıĢlar her kim ne 
yapıyorsa. Hatta tefsirlerde ifade edildiğine göre çoban donmuĢ, koyunlar 
da donup kalmıĢ, taĢ kesilmiĢ. Böyle bir bela. 

 
 
8-) Fehel tera lehüm min bakıyeh; 
 
Onlardan geriye kalan ne görüyorsun? (A. Hulusi) 
 
08 - Bak Ģimdi görebilir misin onlardan bir bakıyye. (Elmalı) 
 
 
Fehel tera lehüm min bakıyeh Ģimdi geriye kalandan onların 

lehine bir Ģey görüyor musun? “Lâm”ı leh manası vererek veya onlardan 
geriye kalan bir kiĢi görüyor musun? Biraz takdir ilavesi ile. Ankebut/38. 
ayetinde onların kalıntılarından söz edilir. O halde onlardan geriye kalan 
bir Ģey görüyor musun denildiğinde aslında beladan geriye kalan 
kalıntılar değil, insan, veya birinci mana daha doğru onlardan geriye 
lehlerine bir Ģey kaldığını görüyor musun. Manası. 

 
Değerli dostlar neden Kur‟an 30 a yakın yerde bu iki kavmi bir 

arada ibret olarak sunar? Bu iki kavim birbirinin devamı aslında. Âd ve 
Semud. Âd güneyde yaĢamıĢ Yemen‟le Umman arasında, Semud kuzey 
Arabistan da yaĢamıĢ, Arabistan la Ürdün arasında Ģimdi Medain-i Salih 
denilen, hicr denilen bölgede yaĢamıĢ bir kavim. Âd helake uğradıktan 
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sonra Âd‟ın kalıntıları artık bize burada dirlik, dıĢlık yok diye Kuzeye 
doğru göçüyorlar, Kuzey Arabistan‟a. Geliyor oraya konuyorlar, 
konmakla kalmıyorlar, ders alacakları yere.  

 
Biz orada medeniyetimizi çöle, kumun içine yaptık, baĢımıza bela 

geldi. Burada öyle bir medeniyet kuralım ki bir daha gelmesin diyerek 
taĢlardan, yani dağların içinde ki kayalardan oyulu apartmanlar 
yapıyorlar. Dağlar gibi kayaların içine oyarak apartman yapıyorlar. Yani 
kaya gibi bir mimari geliĢtiriyorlar. Artık buna kimse dokunamaz, kimse 
bir Ģey yapamaz demiĢ olmalılar sanırım.  

 
Ve ne oluyor? Onlar aslında suçu inĢaat malzemesine 

bulacaklarına, suçu yaĢanan ahlaksızlığa bulmaları lazımdı. YanlıĢ 
baktılar, yanlıĢ gördüler. Allah‟ın gör dediği yerden bakmadılar. Allah‟ın 
gösterdiğini görmediler. Yani suçu davranıĢlarında arayacaklarına inĢaat 
malzemesinde aradılar ve malzemeyi değiĢtirdiler. Dünyanın en sağlam 
malzemesiyle yaptılar binalarını. Yani granit kayaları oydular. Bugün hala 
Ģahit olarak ayaktadır. Peki ne oldu? Allah‟ın belası gelince kayalar da 
iĢe yaramaz oldu. Yani ibret almadılar, ders almadılar, Allah‟ın belası 
orada da buldu, Semud‟u da orada mahvetti, kahretti. 

 
 
9-) Ve câe fir'avnu ve men kablehu velmü'tefikatu bil hatıeti; 
 
Firavun, ondan öncekiler ve helâk olmuĢ Ģehirler, hep o hatayı 

yapanlar! (A. Hulusi) 
 
09 - Firavun de geldi, ondan evvelkiler de, mü'tefikeler de hep o 

hatâ ile. (Elmalı) 
 
 
Ve câe fir'avnu ve men kablehu velmü'tefikatu bil hatıeh bir de 

Firavun, ondan önce gelenler ve alt üst olmuĢ Ģehirler vardı. Ne olmuĢtu 
bunlar? hepsi de günaha gömülüp gitmiĢlerdi. El mü‟tefikât; Lût kavminin 
yaĢadığı Sodom, Gomore ve diğer 4 Ģehir. Onları kastediyor. Alt üst 
olmuĢ Ģehirler. Altı üstüne gelmiĢ anlamına geliyor. 

 
 
10-) Fe'asav Rasûle Rabbihim feehazehüm ahzeten rabiyeten; 
 
Rablerinin Rasûlüne âsi oldular da (Rableri) onları Ģiddetle 

yakalayıverdi! (A. Hulusi) 
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10 - Hep rablerinin Resulüne âsî oldular o da onları alıverdi 
mütezayid bir tutuĢ (kahir bir kabza) ile. (Elmalı) 

 
 
Fe'asav Rasûle Rabbihim rablerinin elçilerine sonunda isyan 

ettiler, karĢı geldiler. Elçiye zeval olmazdı. Ama onlar elçiye isyan ettiler. 
Çünkü elçiye isyan etmek, elçiyi gönderene isyan etmektir. Allah‟a isyan 
ettiklerinin farkına bile varmadılar. Elçinin ne suçu var ki. Elçiyi Allah 
göndermiĢ. Eğer bir itirazınız varsa elçiyi gönderen kapıya yapın. Yok, 
uyanıklık yapmaya kalktılar, hesapta Allah‟ı bir tarafa koyup elçiyi taĢa 
tuttular, elçiye hakaret ettiler. Elçiyi yalanladılar ama Allah‟ı 
yalanladıklarının farkına varmadılar. 

 
feehazehüm ahzeten rabiyeh iĢte sonunda da ne oldu? Rableri 

onları günahlarıyla büyüttükleri bir belaya çarptırdı. Bir bela ile aslında 
ehazehüm, enseledi, yakaladı. Rabiyeh, riba ile aynı kökten. Artan 
büyüyen günah, günahı katlamak anlamına geliyor. Demek k günah 
katlandıkça bela da katlanıyor. Günah katlandıkça ceza da katlanıyor. 
Aslında bu onu veriyor. 

 
 
11-) Ġnna lemma tağal mâu hamelnaküm fiylcariyeti; 
 
Muhakkak ki o su, kontrol dıĢı yükseldiğinde, sizi akıp gidenin 

içinde biz taĢıdık! (A. Hulusi) 
 
11 - Halbuki biz o su tuğyan ettiği vakit sizi akan gemide taĢıdık. 

(Elmalı) 
 
 
Ġnna lemma tağal mâu hamelnaküm fiylcariyeh o su taĢtığında, 

tufandan söz ediyor. Hz. Nuh kavmine getirdi sözü Kur‟an. Fakat Hz. 
Nuh‟un kendisinden söz etmeden. O su taĢtığında sizi gemide taĢıyan 
bizdik. Burada ilk muhataplar içinden iman edenlere hitap var. Hitap 
onlara. Zımnen Ģunu diyor bu ayet; Ġnsan tuğyan ederse, tabiatsa tuğyan 
eder. Yani tuğyan edip çığırından çıkınca su da çığırından çıkar ve insanı 
boğar. Tuğyan olan yerde tufan olmaz mı? Tuğyan haddi aĢmak demek, 
Allah‟ın emrinden çıkmak demek, Allah‟a karĢı gelmek demek. Tuğyan 
olan yerde tufan olur. Tufan nankörler için bir felaket sadıklar için bir 
necattır, kurtuluĢtur, nitekim öyle de olmuĢtur. 

 
 
12-) Linec'aleha leküm tezkireten ve te'ıyeha üzünün va'ıyeh; 



 
Onu, sizin için bir hatırlatma ve iyi algılayan kulak da onu iyi 

kavrasın diye (naklettik)! (A. Hulusi) 
 
12 - Onu sizlere bir anid yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye. 

(Elmalı) 
 
 
Linec'aleha leküm tezkireh size bir öğüt olsun diye aktardık biz 

bütün bu kıssaları  ve te'ıyeha üzünün va'ıyeh dahası iĢittiğini anlayan 
herkesin kavraması için aktardık bütün bunları. Kavramaya konu olan 
nedir peki? Günahla eĢya arasında ki bağdır dostlar. Ġnsanın 
davranıĢlarıyla varlık arasında girift bir iliĢki var. DavranıĢlarınız varlıktan 
bağımsız değil, davranıĢlarınızla ya etrafınızda kendi aleyhinize Ģahit 
biriktiriyor, ya da lehinizde Ģahit biriktiriyorsunuz. Dahası 
DavranıĢlarımızla eĢyayı ya dost ediyoruz ya düĢman. Bela ve 
musibetlerin geliĢiyle insan davranıĢları alakasız değildir. Seküler bakıĢı 
Kur‟an burada reddediyor ve halk irfanı bunu çok güzel yoğuruyor değil 
mi? 

 
Hak belasın yazmaz kul azmayınca, Kula bela gelmez Hakk 

yazmayınca. (Atasözü) Yani hangisi? Hakk yazdığı için mi bela geldi, 
yoksa kul azdığı için mi hak yazdı. Ġkisi de, Kul azdı hak yazdı ve ondan 
öyle oldu. Aslında halkın irfan imbiğinden süzülen bu sözlerin arka planı 
bu ayetlerdir. 

 
 
13-) Feizâ nufiha fiysSuri nefhatun vahıdetun; 
 
Sur'a (sûretlere - o anki bedenlere) nefha-i vahide (tek bir üfürüĢ) 

üflendiğinde (bilinçler hakikatlerini bedensiz fark ettiklerinde)... (A. 
Hulusi) 

 
13 - Çünkü sur üfürülüp de bir tek nefha. (Elmalı) 
 
 
Feizâ nufiha fiysSuri nefhatun vahıdeh sûra, yat borusu bu. 

Çünkü ilk sûr bu. Ġlk sûra tek bir defa üflendiğinde, 
 
 
14-) Ve humiletil'Ardu velcibalu fedükketa dekketen vahıdeten; 
 



Arz (bedenler) ve dağlar (benlikler) kaldırılıp da tek darbeyle 
darmadağın edildiklerinde; (A. Hulusi) 

 
14 - O yer ve dağlar yükletilip arkasından da bir çarpılıĢ çarpıldılar 

mı bir defa. (Elmalı) 
 
 
Ve humiletil'Ardu velcibal yer yüzü ve dağlar yerlerinden 

oynayacak. Daha doğrusu yerlerinden edilip, taĢınıp, humiletil‟ard ı öyle 
Ģey yapabiliriz fedükketa dekketen vahıdeh ardından da tek bir seferde 
un ufak edildiğinde, toz haline dönüĢtürüldüğünde, Devam ediyor Ayet; 

 
VelMelekü 'alâ ercaiha (17) melekler onun enkazı baĢında 

duracaklar. ĠĢte bu zaman melekler onun enkazı baĢında duracaklar. 
fedükketa dekketen vahıdeh ardından da tek bir seferde un ufak 
edildiğinde, param parça edildiğinde 

 
 
15-) Feyevmeizin veka'atilvakı'atü; 
 
ĠĢte o süreçte, o vâkı'a (herkesin mutlak hakikati fark edip 

yaĢaması) oluĢmuĢtur! (A. Hulusi) 
 
15 - ĠĢte o gün o vâkıa vukua gelmiĢtir. (Elmalı) 
 
 
Feyevmeizin veka'atilvakı'ah iĢte o gün olay olup bitmiĢtir. Olay 

gerçekleĢmiĢtir. Ġzâ vekâ'atil vâkı'ah (Vâkıa/1) ayetini hatırlayalım; Olay 
olduğu zaman. O müthiĢ, o dehĢet olay iĢte o zaman olmuĢ, 
gerçekleĢmiĢtir. 

 
 
16-) VenĢakkatis Sema'u fehiye yevmeizin vahiyeh; 
 
O semâ (benlik bilinci) yarılmıĢtır! O süreçte o, göçmüĢtür! (A. 

Hulusi) 
 
16 - Ve Semâ yarılmıĢ o da o gün sarkmıĢtır, (Elmalı) 
 
 
VenĢakkatis Sema' gök yarılmıĢtır, parçalanmıĢ, paramparça 

olmuĢtur fehiye yevmeizin vahiyeh zira o gün bütün direncini yitirmiĢ 



olacaktır. Gök bütün direncini belki bu direnç yer çekimi ve merkezkaç 
kuvvetlerinin tuttuğu kâinat tespihinin ana ipliğidir. Cazibe ipliği. 

 
[Ek bilgi; “…Yarılır…” hayvani nefis seması, ruh ayrılıp çıktığı için 

sıyrılıp açılır. “Ve artık o gün, çökmeye yüz tutar.” Ölüm halinde, fiil 
iĢlemeye güç yetiremez, hareket etmeye, idrak etmeye güç 
bulamaz.(Ġbn. Arabi-Te‟vilât)] 

 
Bu birinci sûr olsa gerektir, ki zaten bağlamdan o anlaĢılıyor. Birinci 

sûr yat borusudur, ikinci Sûr kalk borusu. Birinci sûr öl borusudur yani. 
Vakıa suresinde, Neml/87. ayetinde özellikle de hacc suresinin giriĢinde 
1 – 2. ayetlerinde  bu manzara öyle dehĢetli bir biçimde anlatılmıĢtır ki, 
gerçekten oraya müracaat etmek lazım. Evet, Ġçmediği halde sarhoĢ 
olup, anneler emzikli yavrularını unutacaklar diyor. Yani bir anne 
yavrusunu nasıl unutur, süt emen yavrusunu. ĠĢte böyle bir dehĢetten 
bahsediliyor. Hacc suresinin ilk ayetlerinde, Yasin/14-50. ayetlerinde. 
Tekvir/1-6. ayetleri arasında, Enbiya, Tâhâ ve daha bir çok surede bu 
manzaradan söz edilir. 

 
Değerli dostlar aslında depremler, bu ayetlerin bize ifade ettiği 

hakikatin küçük bir hatırlatıcısı. Onun büyüğünü düĢünmek lazım. 
Mesela iĢin uzmanlarının söylediğine göre 14 Ģiddetinde bir deprem 
karalar ve denizleri yerinden oynatıyor. 15 Ģiddetinde bir depremde 
dağlar yıkılıyor, yani harita değiĢiyor. 17 Ģiddetinde bir depremde kıtalar 
hareket ediyor. 18 ve üzeri derecede ki bir depremde yer yörüngesinden 
kayıyor. 20 derecenin üzerinde ki bir depremde ise yer patlıyor. Buyurun, 
baĢka söylenecek ne kaldı. Allah ile güç yarıĢtıranlar, Allah herkesten 
güçlüdür, bunu ispat etmesini mi bekliyorsunuz veya bekliyoruz. Kork 
Allah‟tan korkmayandan diyen ne güzel demiĢ değil mi. Aslında rabbimiz 
eğer isterse onun için derecelerin ne hükmü var ki, ne kıymeti var ki.  

 
 
17-) VelMelekü 'alâ ercaiha* ve yahmilu 'ArĢe Rabbike 

fevkahüm yevmeizin semaniyeh; 
 
Melek de onun etrafındadır! Rabbinin arĢını ise o süreçte onların 

(mahlûkatın) üstünde (boyutsal üstünde - derûnî yüceliğinde) bulunan 
sekiz (kuvve) taĢır. (A. Hulusi) 

 
17 - öyle ki melekler, kenarları üzerindedir ve üstlerinde o gün 

rabbinin ArĢını sekiz hâmil olur. (Elmalı) 
 
 



VelMelekü 'alâ ercaiha melekler onun enkazı baĢında dururlar, 
duracak ve yahmilu 'ArĢe Rabbike fevkahüm yevmeizin semaniyeh 
ve onların da üstünde o gün rabbinin arĢını 8. taĢıyacak. Yani mücerret 
bir biçimde nasıl geldiyse öyle tercüme ettim Ģu anda, 8.i taĢıyacak. 8 
Melek demiĢ müfessirlerimiz, bilmiyoruz, müteĢabih bir haber bu. Tıpkı 
'Aleyha tis'ate 'aĢer. (Müddesir/30) onun üzerinde 19 vardır ayeti gibi. 
Ġmtihan kılınmıĢtır bu tip Ģeyler Kur‟an ın da ifade ettiği gibi. Ġmtihandır. 
Üzerinde konuĢmak spekülasyon yapmaktır, Allahu „alem Bimuradihi 
Bihi demek lazım. Bununla neyi murad ettiğini en iyi Allah bilir demek en 
doğrusu. 

 
ve yahmilu 'ArĢe Rabbike fevkahüm yevmeizin semaniyeh 

(sonraki ayetle birlikte) 
 
 
18-) Yevmeizin tu'radune lâ tahfa minküm hafiyeh; 
 
O süreçte, hiçbir gizliniz gizli kalmaksızın arz olunursunuz (apaçık 

ortada olursunuz)! (A. Hulusi) 
 
18 - O gün arz olunursunuz, öyle ki gizli bir haliniz kalmaz. (Elmalı) 
 
 
ve yahmilu 'ArĢe Rabbike fevkahüm yevmeizin semaniyeh (17) 

Yevmeizin tu'radun O gün O‟nun huzuruna, yani Allah‟ın huzuruna arz 
olunacaksınız. Mahkeme için çıkacaksınız. lâ tahfa minküm hafiyeh en 
gizli saklınız bile gizli kalmayacak. Yani gizli saklı olmayacak ki orada. 
Hiçbir gizliniz kalmayacak. Eliniz, ayaklarınız söyleyecek, diliniz 
dudaklarınız söyleyecek. Allah‟tan saklayacak neyiniz olabilir ki. 
Dolayısıyla hiçbir gizliniz olmayacak. Basıyr olan Allah‟a dünya da iman 
etmeyenler, orada utançlarından yüzlerinin etleri dökülecek. 

 
 
19-) Feemma men ûtiye Kitabehu Bi yemiynihi feyekulu 

hâumukreû Kitabiyeh; 
 
Kitabı (yaĢam bilgi kayıtları) sağından oluĢmuĢ olana gelince; o 

Ģöyle der: "ĠĢte alın, okuyun bilgilerimi!" (A. Hulusi) 
 
19 - ĠĢte o vakit kitabına sağıyla irdirilmiĢ olan kimse der ki: ha alın 

okuyun kitabımı. (Elmalı) 
 
 



Feemma men ûtiye Kitabehu Bi yemiynih fakat karnesini sağ 
elinden alanlara gelince, karnesi sağ elinden verilmiĢ olanlara gelince 
feyekulu hâumukreû Kitabiyeh O, (sevinerek Ģakıyacak, heyy..! millet 
hâumukreû Kitabiyeh alın iĢte okuyun karnemi, bakın karneme, yani 
gözünüz karne görsün ey millet diye mahĢerde o sınıf geçtiği), tabir 
caizse hayat dersini geçip cenneti hak ettiği karnesini sallayacak. Ey 
millet gözünüz bir karne görsün, okuyun karne nasıl olurmuĢ görün 
diyecek. Sevinç içinde Ģakıyarak. 

 
 
20-) Ġnniy zanentu enniy mülakın hısabiyeh; 
 
"Gerçekten ben, yaptıklarımın sonucuna kavuĢacağımı 

düĢünüyordum!" (A. Hulusi) 
 
20 - Çünkü ben sezmiĢtim ki ben kavuĢacağım hesabıma. (Elmalı) 
 
 
Ġnniy zanentu enniy mülakın hısabiyeh kesinlikle ben hesabımla 

yüzleĢeceğime gönülden inanmıĢtım diyecek. Yani bir gün gelip 
hayatımın hesabını verebileceğime, vereceğime iman etmiĢtim: Burada 
Ġnniy zanentu gelmiĢ Ġnniy amentü gelmemiĢ. Neden zanentu gelmiĢ? 
Aslında zanne fiili enne ile birlikte kesinlik, eniy muhaffafe ile birlikte de 
Ģüphe ifade eder. Burada enne ile birlikte te‟kit edildiği için zanne, zaten 
yakıyne en yakın fiil olduğu için sanki yakıyn gibi, iman gibi anlaĢılmalıdır 
ki, aslında burada enne ile birlikte kesinlikle inanmıĢtır manasını verir. 

 
 
21-) Fehüve fiy 'ıyĢetin radıyeh; 
 
Artık o, mutlu bir seyir içindedir; (A. Hulusi) 
 
21 - Artık o, hoĢnut bir hayatta. (Elmalı) 
 
 
Fehüve fiy 'ıyĢetin radıyeh o razı olunmuĢ bir hayat yaĢayacak. 

Bu sanki tevriyeli gibi. Madem dünyada Allah‟ın razı olduğu bir hayat 
yaĢadı, ahirette de Allah ona razı olduğu bir hayat bahĢedecek. Cennet 
hayatı bu. 

 
 
22-) Fiy cennetin 'aliyetin; 
 



Âli (yüce) bir cennette! (A. Hulusi) 
 
22 - Yüksek bir Cennettedir. (Elmalı) 
 
 
Fiy cennetin 'aliyeh yüce bir cennetin ta ortasında, ta göbeğinde 

yaĢayacak. 
 
 
23-) Kutufuha daniyeh; 
 
Onun yaptıklarının getirisi nimetler, elinin altındadır! (A. Hulusi) 
 
23 - DevĢirimleri yakında. (Elmalı) 
 
 
Kutufuha daniyeh hemen yanında, yani elini uzatsa alacağı kadar 

yakınında (Amellerinin meyveleri) olacak. Daniyeh; meyveleri, Fakat tabii 
ki amellerinin meyveleri. KiĢi aslında ahirette karĢılaĢacağı bir Ģeyi 
dünyada ekiyor. Eğer tuba ağacını ekmiĢse orada onun meyvelerini 
devĢiriyor. Yok cehennem ağacını, Ģeceretüs zakkumu ekmiĢse, zıkkım 
ekmiĢse orada onun yemiĢlerini devĢiriyor. Yani dünya bir tarla, ed 
dünya mezra‟a, dünya bir tarla. Dolayısıyla ahiretin tarlası. Dünyada neyi 
ekersek ahirette onu biçeceğimizi söylüyor bu ayet. 

 
 
24-) Külu veĢrebu henien Bima esleftum fiyl'eyyamilhaliyeh; 
 
GeçmiĢinizde yaptıklarınızın sonucu olarak Ģimdi afiyetle yeyip için! 

(A. Hulusi) 
 
24 - Yiyin için afiyet olsun, takdim ettiklerinize mukabil geçmiĢ 

günlerde. (Elmalı) 
 
 
Külu veĢrebu henien Bima esleftum fiyl'eyyamilhaliyeh bu 

günler için geçmiĢte peĢinen takdim ettiklerinize karĢılık yiyin, için, afiyet 
olsun. Bu günler için geçmiĢte peĢinen takdim ettiklerinize karĢılık. 
Demek ki bir mü‟min dünyadayken peĢin olarak yapıyor. Aslında bu 
rabbimizin bize ikramı. Yoksa rabbimizin daha peĢin olarak verdiklerine 
eğer ödeyecek olsaydık ahirette hiçbir Ģey almazdı, alamazdı. Çünkü 
elimiz dilimiz, dudağımız, aklımız, ömrümüz, nefesimiz, ayağımız ne 



diyorsanız, neye sahipsek hepsi Allah‟tan aldıklarımız değil mi? O‟nun 
nimeti değil mi?  

 
O halde biz ekstradan neyi hak etmiĢ oluyoruz. Demek ki cömertliği 

Allah‟ımızın, baĢka bir Ģey değil. Onun içinde mü‟min sanki Allah‟a borçlu 
değilmiĢ gibi rabbimiz keremiyle davranıp peĢinen ödeyen diyor. PeĢinen 
ödediğimizi varsayıyor. 

 
 
25-) Ve emma men ûtiye Kitabehu BiĢimalihi feyekulu ya 

leyteniy lem ûte Kitabiyeh; 
 
YaĢam bilgisi kayıtları (kitabı) solundan oluĢmuĢ olana gelince; o 

da Ģöyle der: "KeĢke bana kayıtlarım hiç verilmeseydi!" (A. Hulusi) 
 
25 - Amma kitabına soluyla irdirilmiĢ olan da der ki: eyvah keĢke 

erdirilmese idim kitabıma. (Elmalı) 
 
 
Ve emma men ûtiye Kitabehu BiĢimalih fakat karnesi sol 

elinden, solundan verilenlere gelince, aslında bu kaybedenlere, imtihanı 
kaybedenlere, hayat sınıfında imtihandan sınıfta kalanlara Ģeklinde de 
anlaĢılabilir. 

 
feyekulu ya leyteniy lem ûte Kitabiyeh o da diyecek ki nolaydım 

da keĢke bugün karne almaz olaydım. Yani hiç imtihanı da 
görmeseydim, karne alma gününü de görmeseydim, öldükten sonra 
dirilmeseydim, toprak olsaydım. Öyle diyecek. ya leyteniy küntü turaba. 
(Nebe‟/30) keĢke toprak olup gitseydim diyecek diyor. 

 
 
26-) Ve lem edri ma hısabiyeh; 
 
"Hesabımı (yaptıklarımın sonucunun ne olduğunu) hiç 

bilmeseydim!" (A. Hulusi) 
 
26 - Ve vâkıf olmasa idim ne imiĢ? Hesabıma. (Elmalı) 
 
 
Ve lem edri ma hısabiyeh keĢke hesabımın ne olduğunu hiç 

bilmeseydim. 
 
 



27-) Yaleyteha kânetilkadıyete; 
 
"KeĢke (bu aĢamaya gelinmeden) iĢ bitmiĢ olsaydı!" (A. Hulusi) 
 
27 – Ne olurdu iĢ bitiren olaydı o ölüm. (Elmalı) 
 
 
Yaleyteha kânetilkadıye ah..! keĢke iĢimi tamamen bitirip bir yok 

oluĢ olsaydım. Yani benim iĢimi bitirseydi de ben yok olsaydım. 
Kânetilkadıyeh kesin bir vuruĢla vurup iĢimi bitirmiĢ olsaydı, ölüm bir 
yok oluĢ olsaydı. Lâ ted'ul yevme süburen vahıden ved'u 
sübure..(Furkan/14) ayetini hatırlatıyor değil mi? bugün bir ölümü 
çağırmayın, bir tek ölü yetmez size ölümleri çağırın ölümleri diyordu ya 
ayeti kerime kaybedenler için. Ölümleri çağırın, iĢte o. 

 
 
28-) Ma ağnâ 'anniy maliyeh; 
 
"Servetim bana hiçbir fayda sağlamadı!" (A. Hulusi) 
 
28 - Hiç bir Ģey'e yaramadı benden yana malım. (Elmalı) 
 
 
Ma ağnâ 'anniy maliyeh malım, baĢıma gelen hiçbir belayı 

benden defetmedi. 
 
 
29-) Heleke 'anniy sultaniyeh; 
 
"Bütün gücüm de yok olup gitti." (A. Hulusi) 
 
29 - Mahvoldu benden saltanat-ü sâmanım. (Elmalı) 
 
 
Heleke 'anniy sultaniyeh gücüm elimde patladı veya beni güçlü 

kılan belgeler hiçbir iĢe yaramadı. 
 
 
30-) Huzûhu feğulluhu; 
 
"Tutun da bağlayın onu!" (A. Hulusi) 
 
30 - Tutun onu hemen bağlayın onu. (Elmalı) 



 
 
Huzûhu feğulluhu (meleklere denilecek ki) alın onu, bağlayın. 
 
 
31-) Sümmel cahıyme sallûhu; 
 
"Sonra Cahîm'e (cehenneme) atın onu!" (A. Hulusi) 
 
31 - Sonra ancak Cahîme yaslayın onu. (Elmalı) 
 
 
Sümmel cahıyme sallûhu sonra cehenneme yollayın. 
 
 
32-) Sümme fiy silsiletin zer'uha seb'une zira'an feslukûh; 
 
"Sonra uzunluğu yetmiĢ arĢın olan bir zincir içine sokun onu;" (A. 

Hulusi) 
 
32 - Sonra bir zincirde, ki boyu yetmiĢ arĢın, yollayın onu. (Elmalı) 
 
 
Sümme fiy silsiletin zer'uha seb'une zira'an feslukûh sonra bir 

zincire vurun, uzunluğu 70 arĢın olan bir zincire ve sıkıca bağlayın. 
Burada ki 70 rakamının kinaye olduğunu ZemehĢeri söylüyor, gerçekten 
de 70 rakamı Kur‟an ın bir çok yerinde kinaye olarak kullanılır. Uzun 
upuzun bir zincir. Zincirin uzunluğu aslında tutuklunun ya da hükümlünün 
biraz daha hareket serbestisine kavuĢması gibi algılanabilir. Aslında 
burada ki vurgu o değil, zincir uzadıkça hükümlünün ağırlığı artar, yani 
taĢımak zorunda kaldığı ağırlık artar. Onu ifade ediyor. Aslında buradaki 
zincirin uzunluğundan belki de Ģunu anlamak lazım Allah‟a her isyanımız 
orada ki zincire bir halka ekletiyor. Allah korusun hafizanAllah ve 
iyyaküm diyelim Allah sizi de bizi de korusun. 

 
 
33-) Ġnnehû kâne lâ yu'minu Billâhil'Azıym; 
 
"Çünkü o, Esmâ'sıyla hakikati olan Aziym Allâh'a iman etmiyordu!" 

(A. Hulusi) 
 
33 - Çünkü o Allah u azîmüĢĢana inanmıyordu. (Elmalı) 
 



 
Ġnnehû kâne lâ yu'minu Billâhil'Azıym çünkü o, yüce Allah‟a 

inanıp güvenmedi, suçu oydu. Yani Allah‟a güvenmedi, Allah‟a inanmadı. 
Allah ona güvendi ama El Mü‟min olan Allah ona güvendiği için ona bir 
çok kredi açtı. Dünyaya gelirken hiçbir Ģey yoktu, ona bir çok Ģey verdi. 
Kendi varlığını verdi, yokluktan varlığa getirdi. Böyle cömert bir Allah‟a 
karĢı böylesine nankör nasıl cezalandırılacaksa Ģimdi öyle cezalandırıldı. 

 
 
34-) Ve lâ yehuddu 'alâ ta'amil miskiyn; 
 
"Yoksulları doyurmak konusunda hiç çabası yoktu (cimriydi)!" (A. 

Hulusi) 
 
34 - Ve fukaranın yiyeceğine hiç bakmıyordu. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ yehuddu 'alâ ta'amil miskiyn yoksulu doyurmak için hiçbir 

çaba harcamadı, elini kıpratmadı. Yani doyurmadığı bir tarafa doyurmak 
için çaba da harcamadı. 

 
 
35-) Feleyse lehülyevme hahuna hamiym; 
 
"ĠĢte bu süreçte onun hiçbir candan dostu yoktur." (A. Hulusi) 
 
35 - bu gün de ona yok kanı sıcak bir hısım. (Elmalı) 
 
 
Feleyse lehülyevme hahuna hamiym iĢte bu yüzden burada ne 

bir can dostu, 
 
 
36-) Ve lâ ta'amun illâ min ğısliyn; 
 
"Ġrinli artıklardan baĢka yiyecekleri olmaz;" (A. Hulusi) 
 
36 - Ne de bir taam, bir «gıslîn» den baĢka. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ ta'amun illâ min ğısliyn ne de, devam ediyor çünkü; ne de 

pis bir atıktan baĢka. Ğıslıyn pis bir atıktan baĢka yiyeceğe sahiptir. 
Ğıslıyn yıkantı anlamına, zaten yıkadı anlamına gelen ğasele den, 



yıkantı. Türkçe de özellikle eskiler çok kullanırlar kirlenen Ģey 
yıkandıktan sonra geriye kalan artık anlamına kullanılmıĢ. Sanki günah 
kirleriyle beslenecekler gibi bir mana çıkıyor. Cehennemlikler ahirette 
günah kirlerini yiyerek beslenecekler. Oranın hayatı manevi bir hayat, 
bambaĢka bir hayat olduğu için tabii ki ahiretteki tüm durumlar zorunlu 
olarak mecazi bir dille, mecazla ifade edilmek zorunda. Dünyada ruhunu 
hangi gıda ile doyurmuĢsa orada onu bulacak biz buradan bunu 
anlıyoruz. 

 
 
37-) Lâ ye'küluhu illelhatıun; 
 
"Suçlular sadece onu yer!" (A. Hulusi) 
 
37 - Ki onu kimse yemez hatâkâr canîlerden baĢka. (Elmalı) 
 
 
Lâ ye'küluhu illelhatıun o sadece günahkarların yediği bir 

yiyecektir. 
 
 
38-) Fela uksimu Bima tubsırun; 
 
Yemin olsun görmekte olduklarınıza, (A. Hulusi) 
 
38 - Artık yok, kasem ederim ki gördüklerinize. (Elmalı) 
 
 
Fela uksimu Bima tubsırun bakın gördüğünüz her Ģeye yemin 

ederim. Rabbimiz yemin ediyor. Bu sıradan bir yemin değil. 
 
 
39-) Ve ma lâ tubsırun; 
 
Ve görmediklerinize! (A. Hulusi) 
 
39 - Ve görmediklerinize. (Elmalı) 
 
 
Ve ma lâ tubsırun görmediklerinize de yemin ederim. ġahadet- 

gayb. Ġç-dıĢ, dünya – ahiret. Vahyin görüneni görünmeyeni belki. Bütün 
bunlara delalet eder. Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim. 

 



 
40-) Ġnnehu lekavlu Rasûlin keriym; 
 
Muhakkak ki O, Keriym bir Rasûlün kavlidir (sözüdür). (A. Hulusi) 
 
40 - O hiç Ģüphesiz kerîm bir Resulün getirdiği sözdür. (Elmalı) 
 
 
Ġnnehu lekavlu Rasûlin keriym bu yemin neden edildi? Yeminin 

cevabı geldi Ģimdi; ġüphe yok ki o keriym bir elçinin sözüdür. Bu ayeti 
nasıl anlayacağız? Keriym bir elçinin. Elçi peygamberdir buradaki. Elçinin 
sözü ne demek peki? Kur‟an vahiy peygamberin sözümü, böyle mi 
anlayacağız. Açık dostlar, elçiye ait söz değil, elçiye emanet edilen, git 
Ģunu söyle diye emanet edilen söz. Öyle değil mi? Yoksa neyin elçisi. O 
sözün elçisi. O sözü taĢıyor. Onun için taĢıdığı söz kendine ait değil ki. O 
sözü taĢıyan bir elçi. Yani elçiye emanet edilmiĢ. Keriym sıfatı cinsinin 
kamil örneği oluĢuna delalet eder burada. Cinsinin kâmil örneği olmak, 
yani ihaneti düĢünülemeyecek olan demektir. 

 
 
41-) Ve ma hüve Bikavli Ģa'ır* kaliylen ma tu'minun; 
 
O bir Ģair sözü değildir... Ġmanınız çok kısıtlı! (A. Hulusi) 
 
41 - Ve o bir Ģâir sözü değildir. Siz pek az düĢünüyorsunuz. 

(Elmalı) 
 
 
Ve ma hüve Bikavli Ģa'ır* kaliylen ma tu'minun ve o bir Ģair sözü 

değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz diye çevirmeyeceğim. Bir önceki 
çeviride olduğu gibi, ne kadar azınız inanıyor. 

 
 
42-) Ve lâ Bilkavli kâhin* kaliylen ma tezekkerun; 
 
Bir kâhin sözü de değildir... Hatırlayıp düĢünmeniz de çok kısıtlı! 

(A. Hulusi) 
 
42 - Bir kâhin sözü de değildir, siz pek az düĢünüyorsunuz. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ Bilkavli kâhin O bir kahin sözü de değil kaliylen ma 

tezekkerun ne kadar azınız öğüt alıyor. Bu iki ayeti kerime bu surenin 



sebebi nüzulünde anlatılan Hz. Ömer‟le ilgili bir hikayeyi akla getiriyor. 
Bu ibretlik hatıra da Hz. Ömer‟in ağzından Ģöyle bir nakil gelir bize; 

 
Müslüman olmadan önceydi. Bir gün çıktım kâbe ye vardım. Kâbe 

ye gittiğimde ortada kimse yoktu ama orada Allah resulü bu sureyi, 
Hakka suresini okuyordu. Ve ben surenin o iç sesi beni bürüdü, öylesine 
etkilendim ki “Bu bir Ģair olmalı” dedim. Hemen arkasından Ģu ayeti 
okudu; Ve ma hüve Bikavli Ģa'ır (41) o bir Ģair sözü değildir. Ben bu 
sözü içimden söylemiĢtim. Ama cevabını dıĢımdan aldım. Bunu duyunca 
dedim ki “o zaman bir kâhindir.” Ve lâ Bilkavli kâhin gelmesin mi 
arkasından. Artık bana inanmaktan baĢka çözüm yolu kalmadı. Ahmed 
Bin Hambel‟in bize kadar naklettiği bu rivayet gerçekten de ilginçtir. 

 
 
43-) Tenziylun min Rabbil'alemiyn; 
 
Rabb-ül âlemîn'den bir tenzîldir (tafsile indirme)! (A. Hulusi) 
 
43 - O rabbül'âlemînden bir tenzildir. (Elmalı) 
 
 
Tenziylun min Rabbil'alemiyn Alemlerin rabbinden indirilmedir. 
 
 
44-) Velev tekavvele 'aleyna ba'dal'ekaviyl; 
 
Uydurup bize atfetseydi; (A. Hulusi) 
 
44 - O bize isnaden bazı lâflar uydurmağa kalkıĢsaydı. (Elmalı) 
 
 
Velev tekavvele 'aleyna ba'dal'ekaviyl eğer peygamber kısmen 

dahi söylemediğimiz sözleri uydurup bize isnat etseydi, 
 
 
45-) Leehazna minhu Bilyemiyn; 
 
Elbette O'ndan sağ elini (gücünü) alırdık. (A. Hulusi) 
 
45 - Elbette biz onu ondan dolayı yemîniyle yakalar (kuvvetle tutar 

hıncını alır) dık. (Elmalı) 
 
 



Leehazna minhu Bilyemiyn onu sağ kolundan Ģiddetle yakalar 
veya sağ kolumuzla, sağ elimizle, ki güçle, güce yemin aynı zamanda 
güce tekabül eder, güçle Ģiddetle yakalar, 

 
 
46-) Sümme lekata'na minhülvetiyn; 
 
Sonra, elbette O'nun Ģah damarını (carotis arter) keserdik! (A. 

Hulusi) 
 
46 - Sonra da ondan vetînini (iliğini) keser atardık. (Elmalı) 
 
 
Sümme lekata'na minhülvetiyn ve Ģah damarını kesip baĢını 

koparırdık. Ġfadeye bakın. Eğer o bizim söylemediğimiz bir sözü vahyin 
arasına kendisi uydurup ta katmıĢ olsa, bize atfederek söylemiĢ olsaydı 
onu sağ kolundan Ģiddetle yakalar Ģah damarını keser, kafasını 
koparırdık. 

 
 
47-) Fema minküm min ehadin 'anhu haciziyn; 
 
Sizden hiçbir kimse de buna engel olamazdınız. (A. Hulusi) 
 
47 - O vakit sizden hiç biriniz ona siper de olamazdınız. (Elmalı) 
 
 
Fema minküm min ehadin 'anhu haciziyn sizden artık hiç kimse 

buna engel olamazdı. Hiç kimse, eğer o böyle yapsaydı biz onun kafasını 
keserdik, sizin içinizden de buna engel olacak hiç kimse çıkamazdı. 

 
 
48-) Ve innehû letezkiretun lilmüttekıyn; 
 
Muhakkak ki O (Kur'ân), korunmak isteyenler için düĢündürücü 

hatırlatmadır! (A. Hulusi) 
 
48 - Ve o hiç Ģüphesiz unutulmayacak bir öğüttür korunacaklar için. 

(Elmalı) 
 
 



Ve innehû letezkiretun lilmüttekıyn ve hiç Ģüphe yok ki o yani 
Kur‟an muttakiler için, sorumluluğunun bilincinde olan herkes için bir 
uyarı, bir öğüttür. 

 
 
49-) Ve inna lena'lemu enne minküm mükezzibiyn; 
 
Muhakkak ki biz, yalanlayanlarınızı elbette biliyoruz. (A. Hulusi) 
 
49 - Bununla beraber biz biliyoruz ki sizden inanmayanlar var. 

(Elmalı) 
 
 
Ve inna lena'lemu enne minküm mükezzibiyn ama biz çok iyi 

biliyoruz ki sizden yalanlayanlar da çıkacak. 
 
 
50-) Ve innehû lehasretun 'alelkafiriyn; 
 
Muhakkak ki O (kıyamet süreci), hakikat bilgisini inkâr edenler için 

elbette büyük piĢmanlıktır! (A. Hulusi) 
 
50 - Ve her halde o, kâfirler üzerinde bir hasrettir. (Elmalı) 
 
 
Ve innehû lehasretun 'alelkafiriyn yani sizden yalanlayanlar da 

çıkacak, biz bunu çok iyi biliyoruz. ġu da kesin ki bu durum kafirler için 
derin bir piĢmanlık kaynağı olacak. lehasretun 'alelkafiriyn inkara 
gömülüp giden kimseler için derin bir piĢmanlık kaynağı olacak. 

 
 
51-) Ve innehû leHakkulyakıyn; 
 
Muhakkak ki O (kıyamet süreci), elbette Hakk-el Yakîn'dir 

(hakikatin en açık seçik yaĢantısıdır)! (A. Hulusi) 
 
51 - Ve o hiç Ģüphesiz hakkul yakîndir. (Elmalı) 
 
 
Ve innehû leHakkulyakıyn zira o mutlak hakikattir. TartıĢılmaz 

hakikattir. 
 
 



52-) Fesebbih Bismi Rabbikel 'Azıym; 
 
Öyleyse, ismi Aziym olan Rabbin namına (Esmâ'sına kullukla) 

iĢlevine devam ederek O'nu tespih etmiĢ ol!(A. Hulusi) 
 
52 - Haydi tesbih et rabbinin azîm ismiyle. (Elmalı) 
 
 
Fesebbih Bismi Rabbikel 'Azıym o halde sözün özü neticesi 

Ģudur; sen ey muhatap, ey mü‟min muhatap, ey insan. Eğer akıllıca bir iĢ 
yapmak istiyorsan rabbin adına, hem de azıym olan, muazzam olan yüce 
olan rabbin adına hareket et. Herkes bir Ģey adına hareket eder. 

 
Bu ayet inince Resulallah; Bunu namazlarınızın rükûuna koyun 

diye emir buyurmuĢ. Onun için o gün bu gündür ulema namazın 
rükûunda sübhane rabbiyel azıym demeyi müstehap görmüĢler. Her ne 
kadar bunun bir istisnası imam Malik bunun farz zannedileceği 
endiĢesiyle bunun sürekli yapılmasını hoĢ görmemiĢ. Ama efendimizin 
bu tavsiyesi namazlarımızın rükûuna bu ayeti, daha doğrusu bu ilahi 
emrin karĢılığını taĢıyarak tm mü‟minin namazına girmiĢ. Rabbimizin 
adına hareket ettiğimizi namazlarda böyle ifade etmiĢiz.Yani namazda 
rükûa eğilmek Allah‟ın önünde eğilmektir. Bunun manası Allah‟tan 
baĢkasının, yani kulun önünde eğilmemektir. Allah‟ın önünde eğilince de 
söylediğimiz söz Ģu oluyor; 

 
Muazzam olan, muhteĢem olan, yüce olan rabbimizin adına 

hareket ederiz. Sübhane rabbiyel azıym. Yüce rabbimiz adına hareket 
ederim. 

 
Eğer bunu demiĢsek rabbimizin Ģanı ne yücedir diye tefsir etmek 

biraz daha Ģey geliyor bana. Daha açıklayıcı olan benim yaptığım bu 
tercüme gibi. Yüce rab adına hareket etmek. Eğer namazda bu sözü 
veriyorsak namazdan sonra sözümüzü yiyecek Ģeyler yapmamamız 
gerekiyor. Ki namazda söylediğimiz doğru olsun. 

 
Rabbim ömrümüzü namaz kılsın inĢaAllah. Rabbim kendi adına 

hareket edenlerden, Ģeytan adına hareket etmeyenlerden kılsın. 
 
 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ME‟ARĠC SURESĠ (01-44) (181-A) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Rahman, rahiym olan Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli olan Allah adına. Zatı merhametin mebaı olan, fiili 
merhametin tohumu olan Allah adına. 

 
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 181. dersimizde Me‟aric suresini 

iĢleyeceğiz. Me‟aric suresi elimizde ki Mushafta 70. sırada yer alan bir 
sure. Vahiy hiç Ģüphesiz insanın konuĢtuğu bir dille indirilmiĢtir, bu dil 
Arapça dır. Vahiy kendisinden önce muhataplarının konuĢa geldiği Arap 
dilinin kelime ve kavramlarına yönelik 3 tür tasarrufta bulunur. 

 
1 – Bu dilin sıradan kelimelerini aynen alır ve kullanır. 
 
2 – Bu dile ait bazı kavramları alır, ona bir takım ilaveler yapar. Onu 

zenginleĢtirir, ya da onu dönüĢtürür. 
 
3 – En önemlisi ise vahiy; kökü bu dilde bulunan ama gerek o 

formda, gerek o anlamda bu dilde daha önce kullanılmayan bir takım 
kavramlar vaz eder. Ya da daha önce kullanılan bazı kavramların içini 
tamamen boĢaltır yepyeni bir mana ile doldurur. Yani kelimelerin kalbine 
mana inzal olur. 

 
ĠĢte me‟aric kelimesi de vahyin tedavüle soktuğu kelimelerden, 

kavramlardan biridir. YükseliĢ yolları, yükseliĢ basamakları. Veya kısaca 
yükseliĢler. Ki mertebelerden bahseden bir yükseliĢ bu. Veya yücelme 
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basamakları, mastar olarak da anlayabiliriz, yücelme mertebeleri 
anlamına gelir. Allah‟ın mutlak aĢkınlığını ifade eder bu kavram aynı 
zamanda. Çünkü mi‟rac mi‟rıc veya ma‟rec kökünden gelebilir, iki köke 
atfedilebilir. 

 
3. ayetinden alır ismini sure. Sureye baĢka isimler de verilmiĢ 

mesela, seele sâilun. Ki ilk kelimeleri bunlar. Veya vakı‟ yani olacak olan 
manasına, gerçekleĢen, tahakkuk eden manasına vakı‟ ismi de verilmiĢ. 

 
Sure Mekkidir.ünlü tertipte ki bu tertip Hz. Osman‟a nispet edilir, 

sebebi nüzul tertibi tabii ki. Haakka suresi ile Mülk suresi arasına 
yerleĢtirilir. Bu 91. sıraya tekabül eder nüzul sıralamasında tabii ki. 
Haakka ile muhtevası arasında bir benzerlik var. Onun içinde ünlü nüzul 
tertibinde ki bu yerini yabana atmamak gerekir diye düĢünüyorum. 

 
Necm ve Ġsra surelerine mücavir olmalı bu sure. Yani necm ve Ġsra 

surelerine komĢu bir zamanlaması olabilir diye düĢünüyorum. Ġsra‟nın 
genellikle 8. yılda indirildiği kabul edilir. Fakat 5. yılda indirildiğine dair de 
görüĢler vardır. Ki bu görüĢleri de göz önüne alarak, dikkate alarak bu 
surenin; nübüvvetin, peygamberliğin 6. veya 7. yıllarında indirildiğini 
düĢünebiliriz me‟aric suresinin. Bu da bu fakirin nüzul sıralamasını ifade 
ederken surelere iliĢkin, özellikle Mekke döneminin gizli davet, açık 
davet, boykot öncesi, boykot sırası ve boykot sonrası diye taksimat 
yaptığını daha önce biliyorsunuzdur. Bu çerçevede bu sureyi boykot 
öncesi sureler arasına yerleĢtirebiliriz. 

 
Surenin ana teması hiç Ģüphesiz ahiret. Yani Allah‟tan baĢka bize 

hiç kimsenin haber veremeyeceği ve lâ yünebbiuke mislü Habiyr. 
(Furkan/14) her Ģeyden haberdar olanın verdiği gibi haberi hiç kimse 
veremez diyen ayetin de ifade ettiği gibi Allah‟tan baĢka hiç kimsenin 
bize haber veremeyeceği bir alemden, ahiretten haber verir. 

 
Surenin maksadı adalet tasavvurumuzu inĢadır. GiriĢte inkârcıların 

yürek yangınını, yani Allah‟tan mahrum kalmanın insana vereceği o 
dehĢet azabı ifade eder. 1 ve 2. ayetlerinde. Ġlahi kudretin büyüklüğünü 
dile getirir ve tabii ki ilahi müdahalenin insan hayatına, insana, insan 
topluluklarına ilahi müdahalenin sürat hızlılığını dile getiren ayetler gelir 
müteakiben. 3 ve 4. ayetler. 

 
Ġnkarcı aklın, daha genelde inkârcıların yalnızlığını ve 

mahrumiyetini ifade eder. 6. ile 18. ayetler arası. Ġnsan hakkında genel 
bir tespit yapılır bu surede. Ki Kur‟an da buna benzer tespitler yer alır. 
Ġnsanı Allah‟tan öğrenmek en doğru kapıdan öğrenmektir. Onun için 



insanı yaratan Allah‟ın insan hakkında bir ifĢası dile gelir burada. O da 
nedir? 

 
Ġnnel'Ġnsane hulika helû'a (19) hiç Ģüphe yok ki insan tatminsiz, 

doyumsuz bir varlıktır. Bu hem bir fırsattır, iyi kullanılırsa, hem de bir 
zaaftır kötü kullanılır terbiye edilmezse. Ġnsan tatminsiz yaratıldı. Ġnsan 
doyumsuz yaratıldı. Niye doyumsuz yaratıldı yarabbi diye 
sorduğumuzda, tekâmül etsin diye yücelsin diye. Yani me‟aric ile, 
yükseliĢlerle, yükseliĢ basamaklarına basarak mi‟rac etsin diye cevabını 
verebiliriz. 

 
Manevi hastalıkların manevi ilaçları vardır. Bu surede Allah‟ın 

yaratılıĢtan bize verdiği yetenekler hastalanırsa Allah‟ın yaratılıĢtan bize 
yerleĢtirdiği o temel güdüler hastalanırsa hangi ilaçlarla tedavi edeceğiz 
sorusuna bu surede cevap buluruz. 22. – 35. ayetler arası iĢte bu 
cevaplardır. 

 
Bu kısa özetten sonra Ģimdi me‟aric suremizi tefsire geçebiliriz. 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, rahıym Allah adına. Herkes biri adına okur bildirileni. 

Herkes biri adına konuĢur. Ya nefsidir, ya amiridir, ya hükümetidir, ya 
baĢka bir odaktır. Ama ey insan sen bu vahyi Allah adına oku. Allah 
adına al, Allah adına ilet. Bu mesajı verir besmele. Besmele aynı 
zamanda; ben Allah sayesinde bu iĢi yapıyorum demektir. Buna ilaveten 
ben Allah‟ın açtığı krediyle, verdiği güçle bu iĢi yapıyorum demektir. 
Buna ilaveten eğer Allah bana bu gücü vermezse, benden bu gücü alırsa 
bunu, yani okuma iĢini, yani vahyi anlama iĢini, veya vahyi yaĢama iĢini 
yapamam demektir. 

 
 
1-) Seele sâilun Bi'azâbin vakı'; 
 
Sorgulayan, gerçekleĢecek azabını sordu! (A. Hulusi) 
 
01 - Ġstedi bir sâil bir azâbı ki olacak. (Elmalı) 
 
 
Seele sâilun Bi'azâbin vakı' herhangi bir soru veya istek sahibi 

ahirette vuku bulacak veya vuku bulması kesin olan tarifsiz azabı hemen 
burada isteyebilir, sorabilir.azab‟ın “b” ile geçiĢli yapılması, müteaddi 
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yapılması hem sordu, hem istedi, hem de acele etti, tez canlı davrandı 
manalarını verir. An gibi anlaĢılır. Yani seele seeilün, Biazâbin vakı‟ 
biçiminde de anlaĢılabilir. Bu “ba”nın içinde an manası da vardır. Onun 
için seele; hem sordu, hem istedi, hem de seele “bi” ile beraber acele 
etti, tez canlı davrandı manasına gelir. 

 
Soruyu soran iyiler mi kötüler mi. Biz 5. ve 6. ayetten soruyu soran 

kafanın kötülere ait bir kafa olduğunu, inkârcılara ait bir kafa olduğunu 
anlıyoruz. Vakı‟; ayetin sonunda ki kelime kesinliği belli olan inkârcılara 
meydan okuyan bir kelime aslında. Kesinliği belli olan demek. Onun için 
kesin gerçekleĢecek olan, hatta hatta, vakı‟ bizabin vakı‟ gerçekleĢmiĢ 
gibi bilmeleri gereken. Olup bitmiĢ gibi bilmeleri gereken vurgularını 
içerir.  

 
 
2-) Lilkâfiriyne leyse lehû dafi'; 
 
Hakikat bilgisini inkâr edenler içindir (azap olan ölüm)! Onu 

savacak yoktur. (A. Hulusi) 
 
02 - Kâfirler için yok onu defi' edecek. (Elmalı) 
 
 
Lilkâfiriyne ki o azab kâfirlere hastır. Buradaki “lâm” lam-ı milk 

manası verirsek (bireyin tasarrufa yetkili olduğu mal varlığı) eğer, kâfirler 
o azabı mülk edinmiĢtir. Azab da mülk edinilir mi değerli Kur‟an dostları, 
mülkiyete geçirilir mi? Demek ki insan azabı mülkiyetine geçirebiliyor, 
yani azabı satın alabiliyor. Allah korusun. leyse lehû dafi' kimsenin O‟na 
karĢı kendini savunmaya mecali yoktur. Asla o azaba karĢı hiç kimse 
kendini savunamaz. 

 
 
3-) MinAllâhi Ziylme'aric; 
 
Zül Mearic (pek çok urûc edeni olan) Allâh'tandır! (A. Hulusi) 
 
03 - O, mi'racların sahibi Allah dan. (Elmalı) 
 
 
MinAllâhi Allah‟tan gelen o azaba karĢı kimse kendini savunmaya 

mecal bulamaz Ziylme'aric öyle bir Allah‟ki miraclar sahibi, yüceliĢler 
sahibi yükselme vesileleri sahibi. Yükselme basamaklarının sahibi. Evet 



iĢte böyle bir Allah‟tan gelen azaba karĢı hiç kimse kendini savunmaya 
mecal bulamaz. 

 
Bu hiçbir yüceliĢ, yükseliĢin, hiçbir büyüme, hiçbir manevi 

geliĢmenin Allah sız gerçekleĢmeyeceğini açık ve net bir ifadesi. Allah 
anlam demektir. Allahsızlık anlamsızlıktır. Dolayısıyla nasıl yücelecek 
insan yüce bir kulpa tutunmadan. Ġnsan manen nasıl yücelecek bir 
referans noktası olmadan. Ġnsan içine düĢtüğü Ģu benlik kuyusundan, 
eğer yüreğinin parmakları, yüreğinin ellerinin kolları yoksa nasıl tırmanıp 
ta çıkacak. Mi‟rac veya ma‟rac; cemisi me‟aric gelir. Ġki manaya birden 
gelir. hem vahyin birden çok yoluna, ki vahyin birden çok geliĢ yolu vardı, 
hatırlayalım ġura/51. ayetinde vahyin geliĢ biçimlerinden 3 biçimi dile 
getirilir. Rü‟ya, meleğin asli suretinde geliĢi, ya da ilahi bir ilham. 
Dolayısıyla yani vahiy edilme yoluyla. 

 
ĠĢte vahyin bu 3 suretine delalet edebileceği gibi bu ayet, bir baĢka 

delaleti de Allah‟a ulaĢan yolların çokluğuna delalet eder. Yani 
Velleziyne cahedu fiynalenehdiyennehüm sübüleNA (Ankebut/69) 
yolumuzda, bizim uğrumuzda var gücünü harcayıp cihat edenleri 
yollarımıza kılavuzlarız. Yollarımıza çıkarırız. Yollarımıza çıkarmak için 
rehberlik yaparız. lenehdiyennehüm sübüleNA sebiylena değil. 
yolumuza değil, yollarımıza. Demek ki ana caddeye çıkan tali yollar var. 
herkesin Ģimdi ve buradasından o ana caddeye bir cılga, bir patika yol 
çıkar. Allah o yoldan ana yola, ana caddeye çıkan bir yol yaratmıĢtır. 
Dolayısıyla yollarımıza yönlendiririz, yollarımıza döndürürüz, yollarımıza 
kılavuzlarız buyurması, aslında Allah‟a ulaĢan yolların, yani usulün, 
yöntemin birden fazla olabileceğini, ama aslın tek olduğunu gösterir.  

 
Asıl tek, usül çok olabilir. Allah‟a ulaĢan yolda kimisi tıpkı dünyada 

ki varacağı menzile kara yoluyla, kimisi hava yoluyla, kimisi deniz yoluyla 
varması gibi Allah‟a da ulaĢma yöntemi farklı olabilir. minküm Ģir'aten 
ve minhaca. (Maide/48) ayetinde de ifade buyrulduğu gibi Allah‟a ulaĢan 
yollara yönlendirilmesi anlamına gelir. 

 
 
4-) Ta'rucül Melaiketu verRuhu ileyhi fiy yevmin kâne 

mikdaruhû hamsiyne elfe senetin; 
 
Melekler ve ruh, miktarı (size) elli bin sene gibi olan bir süreç içinde 

urûc ederler (hakikatlerindeki Allâh'a ermek için yöneliĢ süreci) O'na. (A. 
Hulusi) 

 



04 - Ki ona Melâike ve Ruh uruc eder, bir günde ki miktarı elli bin 
sene tutar. (Elmalı) 

 
 
Ta'rucül Melaiketu verRuhu ileyhi fiy yevmin kâne mikdaruhû 

hamsiyne elfe senetin bütün melaike, veya melekler. Bazı müfessirler 
melaike ile melekler arasında fark gördüğü için ikisini de zikrediyorum. 
Melekler ile birlikte dünyaya göre 50.000 yıl olan bir günde ona yükselir. 
Yani bütün melaike ruh ile birlikte dünyaya göre 50.000 yıl olan bir günde 
ona yükselir. 

 
Nasıl anlayacağız bunu? bir günü 50.000 yıl olan bir zaman. 

Burada özellikle verRuh var. Buna vahiy meleği diyenler olmuĢ veya 
miraca çıkan ruh diyenler de olmuĢ. Doğrusu melaike geldiğine göre 
miraca çıkan ruhlar diye anlamak daha doğru. Çünkü verRuh‟u da ki 
“lâm” cins içindir ve bu tekil olmakla birlikte çoğul manasını kapsar. 
Çünkü türünün tüm bireylerini içine alır. Onun içinde ruhlar diye 
anlamakta hiçbir beis yok. Onun için melekler beraberinde ruhlar olduğu 
halde bir günü 50.000 yıl olan bir zaman parçasında çıkarlar, yücelirler. 

 
Hac/47. ayetinde bir gün 1.000 yıl olarak verilir. ve inne yevmen 

'ınde Rabbike keelfi senetin mimma te'uddun. (Hac/47) rabbinin 
katında bir gün 1.000 yıl gibidir sizin saydıklarınız cinsinden 1.000 yıl 
rabbinin katında bir güne bedel. Yani bu aslında neyi gösteriyor? Zaman 
mefhumunun göreceliğini gösteriyor. 50.000 yıl mı, 1.000 yıl mı. Kur‟an 
da ikisi de geçiyor. Allah katındaki bir gün dünya da ki 50.000 yıla mı 
bedel, 1.000 yıla mı bedel diye sormaya gerek yok.  

 
Her ikisi ve daha fazlası. Çünkü Zaman görece bir Ģeydir, 

durduğunuz yere göre değiĢir. Unutmayalım samanyolunun bir günü 
250.000.000 yıldır. Yani kendi etrafında bir kez dönmesi Samanyolu 
galaksisinin 250.000.000 yılda gerçekleĢir. Dünyanın kendi etrafında bir 
kez dönmesi 24. saatte gerçekleĢir. Buyurun. Zamanın göreceliğine 
bundan daha güzel delil olur mu? Onun için burada da zaten vahyin 
söylediği bu. Zaman sabit ve standart değil, nispidir, görecedir. Belki asıl 
biz bu ayetten neyi anlayacağız o önemli mealen çok hızlı yükselir. Allah 
katına eğer yükselmeyi hak etmiĢse bir insan, bir ruh çok hızlı yükselir. 
Veya melek.  

 
Ben bu ayeti okuyunca bir baĢka ayeti hatırladım Fatır/10. ayeti. 

Ona sadece güzel sözler yükselir. Onları, o güzel sözleri salih ameller 
yüceltir diyordu ya; ileyHĠ yas'adül kelimüt tayyibü vel amelüs salihu 
yerfe'uhu.(Fatır/10) O‟na sadece güzel sözler yükselir, o güzel sözleri 



ise ameli sahih yükseltir. Yani ameli salih adeta ona yükselen güzel 
sözlerin bir vasıtasıdır. Onu taĢıyan bir füze gibi algılayalım. Onun için 
çirkin sözler O‟na yükselmez. Demekle aslında dualar güzel olursa, 
dualar ameli salih füzesinin baĢlığının içine yerleĢtirilirse O‟na yücelir. Biz 
böyle de anlıyoruz bunu. 

 
[Ek bilgi; Melekler ve Ruh, Allah-u Zü‟l-Celâl‟e öyle bir günde 

ulaĢırlar ki bu sizin bildiğiniz, saydığınız elli bin yıla bedeldir. Yani eğer 
bu iĢi siz yapmaya kalksaydınız, elli bin yıl uğraĢırdınız da 
beceremezdiniz. Bu âyetin manasını Ģu iki Ģekilde anlamaya çalıĢacağız: 
 1- Buradaki Ruh‟tan kasıt Cebrâil‟dir. Çünkü Kur‟an‟da Cebrâil‟in 
(a.s) bir adı da Ruh‟tur. Öyleyse Ģöyle diyeceğiz:  Melekler ve Ruh, 
melekler ve Cebrâil Allah katına öyle bir günde çıkarlar ki, bu sizin 
bildiğiniz saydığınız elli bin yıla bedeldir. 
 2- Buradaki ruhtan kasıt ölmüĢ insanların ruhlarıdır. Buna göre de 
Ģöyle diyeceğiz: Melekler sizden ölmüĢ birinin ruhunu Allah katına öyle 
bir günde çıkarıp ulaĢtırırlar ki, bu sizin bildiğiniz elli bin yıldır.(Besâiru-l 
Kur‟an – Ali küçük)] 
 
 [Ek bilgi-2; …Tek bir varlık ve nesne olan âlem yönünden zaman 
parçalarından söz etmek mümkün değildir. Her nesneye göre, ya o 
nesnenin yapısı bakımından izafî zamanlar söz konusudur, ya da 
evrensel tek bir an söz konusudur. Bu açıdan da devam edilince, zaman 
denilen Ģeyin olayların birbiri ardınca sıralanması olduğu ortaya 
çıkar.Ġnsan ve sırları – A. Hulusi)] 
 
  

5-) Fasbir sabren cemiyla; 
 
O hâlde güzel bir sabır ile sabret. (A. Hulusi) 
 
05 - O halde sabret biraz bir sabrı cemîl ile. (Elmalı) 
 
 
Fasbir sabren cemiyla artık güzel bir sabırla sabret. Hiç Ģüphesiz 

bu ayetin ilk muhatabı efendimiz. Efendimizin bu ayeti indiğinde neler 
çektiğini anlamamız için Mekke‟nin 6 ve 7. yıllarını Ģöyle bir göz önüne 
getirmemiz lazım. Boykotun hemen öncesi veya boykotun belki de ilk yılı. 
Yer demir gök bakır. Doğduğu toprakları kendisine zindan etmeye yemin 
etmiĢ Mekke‟nin kafir soyluları, müĢrikler ve alemlere rahmet olarak 
gönderilmiĢ olana alemleri dar getirmeye çalıĢıyorlar. Alemlere rahmet 
olarak gönderilene alemler içinde bir küçücük kasabada hayat hakkı 
tanımıyorlar. Ona her Ģeyi zehir etmeye çalıĢıyorlar. Hayat alanını 
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daralttıkça daraltıyorlar. Herkesin doya doya kullandığı haklardan onu 
mahrum etmeye çalıĢıyorlar ve boğmaya çalıĢıyorlar.  

 
ĠĢte böyle bir ortamda Fasbir sabren cemiyla. O halde artık güzel 

bir sabırla sabret ayeti bu bağlamda niye gelir? Hemen üstteki ayetlerin 
muhtevasını hatırlayacak olursak, yani rabbinin katına yücelmek için 
rabbinden baĢkasından izin alacak değilsin. Eğer rabbin seni 
yüceltecekse bunları çekmen gerekiyor. Onun içinde sabret. 

 
Hz. Ali de öyle diyordu ya, dert yanma sabret. Sabret yani diren El 

ceze‟u et „ab‟ı mines sabr. Yakınma. Yakınmak sabretmekten daha çok 
yoruyor. Onun için dert yanma sabret. Hem de güzel bir sabırla sabret. 
Güzel bir sabır, sabretmek direnmek ve direniĢin faturasını 
çıkarmamaktır. 

 
 
6-) Ġnnehüm yeravnehu be'ıyda; 
 
Muhakkak ki onlar onu (azap günü olan ölümü) uzak görüyorlar! (A. 

Hulusi) 
 
06 - Çünkü onlar onu uzak görürler. (Elmalı) 
 
 
Ġnnehüm yeravnehu be'ıyda hiç Ģüphe yok ki onlar hesap gününü 

çok uzak olarak görüyorlar. Yani hiç gelmeyecek, hiç kavuĢmayacakmıĢ 
gibi zannediyorlar, görüyorlar. 

 
 
7-) Ve nerahu kariyba; 
 
Biz ise onu yakın görüyoruz! (A. Hulusi) 
 
07 - Bizse onu yakın görürüz. (Elmalı) 
 
 
Ve nerahu kariyba bizse yakın görüyoruz. Yani müĢriklerin 

gördüğü mü, Allah‟ın gördüğümü, kimin gördüğü gerçek? Dolayısıyla 
burada bir kinaye de var adeta. Hani onlar öyle diyorlardı ya; Eizâ mitna 
ve künna turaba* zâlike rec'un be'ıyd. (Kaf/3) Ģimdi ne yani diyorlardı 
biz ölüp toza toprağa karıĢtıktan sonra yeniden diriltilecek miyiz? Zalike 
rec‟un be‟ıyd; Bu geri dönüĢ çok uzak bir ihtimal diyorlardı ya, Kur‟an 
bize haber veriyordu. Onları ret sadedinde geliyor. 



 
 
8-) Yevme tekûnüsSema'u kelmühl; 
 
O gün semâ, erimiĢ maden gibi olur. (A. Hulusi) 
 
08 - O gün ki olur sema' erimiĢ bir maden gibi. (Elmalı) 
 
 
Yevme tekûnüsSema'u kelmühl o gün gökyüzü yanmıĢ yağ 

tortusu gibi kıp kızıl olacak. Manzaranın dehĢetini gözümüzde 
canlandırabiliriz. Rahman/37. ayetini hatırlayalım, çok benzer bir ayet. 
Feizen Ģakkatis Semau fekânet verdeten keddihan. (Rahman/37) gök 
yarıldığı zaman görülen manzara kızarmıĢ kıp kızıl bir yağ gibi açılmıĢ 
güle döner o görüntü diyor. MüthiĢ bir ifade tarzı, insanın tüylerini diken 
diken eden bir ifade tarzı. Hem açılmıĢ bir gül gibi, hem de kızarmıĢ, kıp 
kızıl bir yağ gibi. Bilemiyoruz. 

 
 
9-) Ve tekûnulcibalu kel'ıhn; 
 
Dağlar renkli yün gibi olur. (A. Hulusi) 
 
09 - Dağlar da atılmıĢ elvan yun gibi. (Elmalı) 
 
 
Ve tekûnulcibalu kel'ıhn bu ayetler hiç kimsenin haber 

veremeyeceği, hiçbir haber kaynağının haber alamayacağı bir ana ait, 
yani son saate, yani kıyamet diye bildiğimiz yer yüzünün son nefesine 
ait. Kainatın belki de son nefesine ait. Bütün dağlar hallaç pamuğu gibi 
atılmıĢ olacak. Yani Ģu dağ da yerinden oynar mı, bu dağı kim kaldırabilir 
yerinden diye soran ey insan. Allah gücünü öyle gösterecek ki dağlar 
pamuk gibi atılacak, toz duman olacak. Dün gördüğün dağ, bir gün sonra 
yerinde yeller esecek. 

 
 
10-) Ve lâ yes'elu hamiymun hamiyma; 
 
Dostların birbirini arayacak hâli kalmaz! (A. Hulusi) 
 
10 - Ve bir hısım bir hısıma halini sormaz. (Elmalı) 
 
 



Ve lâ yes'elu hamiymun hamiyma asıl belki bizi can evinden 
vuran da bu ayet. Ve ne de herhangi bir dost, dostundan yardım 
isteyebilecek. Yani hiç kimse, hiçbir dost, bir diğer dosttan yardım 
alamayacak, isteyemeyecek. 

 
 
11-) Yubassarûnehüm* yeveddülmücrimu lev yeftediy min 

'azâbiyevmeizin Bibeniyh; 
 
Birbirlerine gösterilirken insanlar. Suçlular, o sürecin azabından 

kendini kurtarmak için oğullarını fidye olarak (ateĢe) vermeyi düĢünür. (A. 
Hulusi) 

 
11 - O günün azâbından oğullarını. (Elmalı) 
 
 
Yubassarûnehüm peki yardım alamaması uzak oldu, ulaĢamadı, 

sesini duyuramadığı için mi? Yo..! birbirlerinin görüĢ alanında olacaklar. 
Buna rağmen hiçbir can dost, can dostuna yardım edemeyecek. Nasıl 
etsin ki. Yardım istenen de kendisi yardıma muhtaç, kim kime yardım 
edebilir ki. Allah resulü sevgili kızı Fatıma-tüz- Zehra‟ya öyle demiyor 
muydu, Kurtubi naklediyor; Kızım Fatıma, iĢterî nefseki minallah 
Allah‟ın elinden nefsini satın al. Vallahi yarın senin içinde bir Ģey 
yapamam. Bize Allah resulünün bir tefsiri olarak naklediliyor. Aslında 
ResulAllah bu ayetleri böyle anlıyor. 

 
Dostlar birbirine uzak olduğu için yardım edemeyecek değil, aksine 

bir birlerinin gözünün önünde duruyorlar diyor bu ibare 
Yubassarûnehüm* yeveddülmücrimu lev yeftediy min 
'azâbiyevmeizin Bibeniyh o gün günahı tabiat edinmiĢ kiĢi, mücrim 
sadece günahkar değil. Birinin mücrim olması için günahın ona ad 
olması için günahı ahlak haline getirmiĢ olması lazım. Onun için günahı 
ahlak haline getirmiĢ kiĢi azaptan kurtulmak için fidye vermek isteyecek. 
Nesini? Neyi fidye verecek Bibeniy; öz evladını. Evet, öz evladını 
gözünü kırpmadan kendisini azaptan kurtarmak için fidye, yani alın bunu 
yakın, alın bunu beni bırakın diye fidye verecek, vermek isteyecek. 

 
 
12-) Ve sahıbetihi ve ahıyh; 
 
Karısını, kardeĢini; (A. Hulusi) 
 
12 - Ve refikasını ve biraderini. (Elmalı) 



 
 
Ve sahıbetihi ve ahıyh bitmedi onun yanında eĢini, kendini 

kurtarmak için fidye verecek kurtuluĢ akçesi olarak. Yine kardeĢini 
verecek. Bu ayetleri okurken insan satmak deyimi aklıma geliyor, 
yakınını satmak. Hani insanlar Ģikayet eder bazen ya. Bunca yıllık 
dostum beni sattı arkadaĢ. Buyurun kiĢi kendini kurtarmak için öz 
yavrusunu satmaya kalkacak, eĢini satmaya kalkacak, kardeĢini satmaya 
kalkacak. Devam ediyor daha bitmedi; 

 
 
13-) Ve fasıyletihilletiy tü'viyh; 
 
Aralarında yaĢadığı tüm yakınlarını; (A. Hulusi) 
 
13 - Ve kendini barındıran fasîlesini. (Elmalı) 
 
 
Ve fasıyletihilletiy tü'viyh kendisine sığınak olmuĢ bütün 

yakınlarını, bütün akrabayı taallukatını, bütün aĢiretini satmaya kalkacak. 
Yine bitmedi; 

 
 
14-) Ve men fiyl'Ardı cemiy'an sümme yünciyh; 
 
Yeryüzünde yaĢamıĢ olanların tümünü (fidye verse) de kendini 

kurtarsa! (A. Hulusi) 
 
14 - Ve Arzda bulunanların hepsini de sonra kendini kurtarsa. 

(Elmalı) 
 
 
Ve men fiyl'Ardı cemiy'an sümme yünciyh yer yüzünde yaĢayan 

herkesi fidye vermek isteyecek. Yeryüzünde, sanki kendininmiĢ gibi. Yani 
Allah‟ın tek beni bırak ta yer yüzündeki herkesi al. Evladını vermesi 
yetmedi. EĢini vermesi yetmedi, kardeĢini vermesi yetmedi. Dostunu 
vermesi yetmedi. Akrabayı taallukatını vermesi yetmedi, aĢiretini vermesi 
yetmedi. Yeryüzünde ki herkesi, yani sanki herkes akrabası olsa hepsini 
vermek isteyecek. Sümme yünciyh ki kendisi kurtulsun. Tek kurtulayım 
da her Ģeyi vereyim diyecek. Fakat; 

 
[Ek bilgi; Hz. Ebu Bekir efendimize isnat edilen bir yalan vardır ya, 

buradaki onun tam tersi. Ebu Bekir efendimiz “aman ya Rabbi, beni o 



kadar büyüt, o kadar büyüt ki, benim vücudumu o kadar büyük yarat ki, 
cehennemi sadece benim vücudum doldursun ve oraya gidecek baĢka 
insan olmasın. Beni cehenneme koy ki, kimse cehenneme gel-mesin. 
Cehennemi yalnız ben doldurayım da herkes cennete gitsin” demiĢ (!). 
Der mi böyle bir Ģeyi Ebu Bekir efendimiz? Kesinlikle de-mez değil mi? 
Hz. Ebu Bekir efendimizin  onu demediğine delil çokta, birkaç tanesini 
söyleyeyim: 

Yani hâĢâ Ebu Bekir efendimiz Ģöyle mi diyecekti: “Ya Rabbi ben 
Ebu Cehil‟i çok seviyorum. Ben Hz. Mûsâ‟ya kan kusturan Firavunları 
çok seviyorum. Ben Ġbrahim‟e (a.s) dünyasını zindan eden Nemrut‟u çok 
seviyorum. Veya ben Müslümanları bir kaĢık suda boğmak isteyen, 
Seninle, Senin dininle, Senin kitabınla, Senin sisteminle savaĢa tutuĢan 
yirminci asrın kâfirlerini, ateistlerini, dinsizlerini çok seviyorum. Onların 
cehenneme gitmesine vicdanım dayanmaz. Binaenaleyh sen 
cehennemini benimle doldur da onların tamamı cennete gitsin” mi 
diyecekti Ebu Bekir efendimiz? Bunu mu diyecekti hâĢâ? Kitap-sünnet 
bilgisine sahip olan bir sahabenin böyle bir Ģey söylemesi kesinlikle 
mümkün değildir. (Besairu-lKur‟an/ Ali küçük)] 

 
 
15-) Kellâ* inneha Lezâ; 
 
Hayır, asla! Muhakkak ki o Leza'dır (dumansız alev). (A. Hulusi) 
 
15 - Hayır, çünkü o salgın bir lezâ, etrafı soyan nari ceza'. (Elmalı) 
 
 
Kellâ yo..! asla ama asla kabul edilmeyecek inneha Lezâ Lezâ 

lehebin alemiye olmuĢ Ģekli. Yani Leheb alev manasına gelir. Lezân, aslı 
bunun idi temyinli, o cins isimdi. Cins ismi aleme yani özel isme çevirmek 
için Arap dilinde bir kuraldır, arkasına elifi maksure gelmiĢ. Lezâ alemiye 
olmuĢ, yani türü içinde çok özel bir çeĢit alev. Öyle bir alev ki değdiğini 
kavuran. Öyle bir alev ki tanımsız, yani bizim gördüğümüz cins, 
gördüğümüz tür bir alev değil. Belki göze bile görünmeyen ama 
hücrelere sızan, arkasını da okuyalım; 

 
 
16-) Nezza'aten liĢĢeva; 
 
Derilerini kavurup soyan! (A. Hulusi) 
 
16 - Etrafı soyan nari ceza'. (Elmalı) 
  



 
Nezza'aten liĢĢeva derisini kavuran bir alev. Kavuran ama acı 

verdiği halde orayı yok etmeyen. Yani sürekli acı veren ama hücrelerin 
acı verme hassasını yok etmeyen. Acıyı hissettiren, ta hücrelere iĢleyen 
bir alev veya ıĢın. 

 
[Ek bilgi; “RUH”, yani “holografik ıĢınsal beden”  
GüneĢ‟in içine gittiği zaman, oradaki yüksek radyasyonun etkisiyle 

deforme olur, eğrilir, büzülür, yanar(!), fakat yok olmaz! Bunun misali, 
rüyada, bedeninin ezilip büzülmesi, kırılması, yaralanması, parçalanması 
ertesinde yeniden yaĢamına aynen devam etmesidir. ĠĢte “cehennem” 
denen GüneĢ‟in (1) içindeki yaĢantıda da, dalga beden tahrip olur, ezilir, 
uzar, geniĢler, yassılaĢır, yıpranır, yanar ve akabinde eski hâline döner. 
Ve bu durum tekrar tekrar sürer gider. (1) Bu konudaki hadisler ve bilgiler 
ĠNSAN ve SIRLARI isimli kitabımızda tetkik edilebilir. (A. Hulusi/ 
HAZRETĠ MUHAMMED‟ĠN AÇIKLADIĞI “ALLÂH”)] 

 
 
17-) Ted'u men edbere ve tevella; 
 
(O Leza) çağırır (hakikatine davet olunduğunda) arkasını dönüp, 

yüz çevirip gideni! (A. Hulusi) 
 
17 - Çağırır arkasını dönüp tersine gideni. (Elmalı) 
 
 
Ted'u men edbere ve tevella o sırt dönen ve yüz çevirenleri 

kendine davet eder. Öyle bir alev ki, adeta bir özne gibi kendine davet 
edecek. Kimleri? Hakikatten yüz çevirenleri, (vahye sırt dönenleri. 
Bunlara böyle birer takdir yapabiliriz.) Vahye sırt dönenleri, haktan yüz 
çevirenleri gel gel edecek. Öyle bir alev. Yani can alıcı, adeta bu alev 
hani ellat diye çöllerde varlığı bilinen ve Arabın görünce ne kaçabilirsin, 
ne koĢabilirsin diye tarif ettiği o kadar albenili, o kadar cazip, üstündeki 
pulları öyle muhteĢem renklere sahip ki insan bakmaktan gözünü 
alamaz. O kadar cezp edici ki yılanı bağrına basasın gelir, gözünü 
alamazsın o kadar güzel. Ama aynı zamanda o kadar zehirli, o kadar 
tehlikeli. Ne gidebilirsin, ne yürüyebilirsin. ĠĢte bu alevde böyle bir alev 
çeĢidi. 

 
 
18-) Ve ceme'a feev'a; 
 
Toplayıp da servet yığanı! (A. Hulusi) 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/allah.pdf


 
18 - Ve toplayıp toplayıp kasaya yığanı. (Elmalı) 
 
 
Ve ceme'a feev'a zira o serveti toplayıp kokuttu, ağzını bağladı, 

yani servetin ağzını bağlayıp kimseye koklatmadı. Böyle de çevirebiliriz  
feev‟a hem toplamak, hem de irin, cerahat manasına gelir. Onun için 
kokuttu diye anlamak sanırım doğru bir anlam olur. Hani Kur‟an söylüyor 
ya Ve tühıbbûnelmâle hubben cemma. (Fecr/20) malı üst üste yığmayı 
çok seviyorsunuz. Malı biriktirmeyi çok seviyorsunuz. Burada adeta 
insanın biriktirme tutkusuna bir kinai atıf var. 

 
Kur‟an; Elhakümüt tekâsür - Hattâ zürtümülmekabir – 

(Tekâsür/1-2) derken de bu tutkuya atıf yapmıyor mu? Ölünceye kadar, 
kabirlere girinceye kadar çoğaltma, biriktirme tutkusu sizi helâke 
sürükledi. Ġnsanoğlunun kadim zaafı bu. Biriktirme, biriktirip ağzını 
bağlama. Aslında insanın paylaĢmama hastalığına dikkat çekiyor. Ġnsan 
biriktirmeye baĢladığı zamanda kokutacak demektir. Çünkü duran su 
kokuĢur. Eğer paylaĢtırmaya baĢlarsa akan suya benzer servet, kokmaz, 
kokuĢmaz. Pırıl pırıl içimlik bir su olur. Hatta eğer bu paylaĢmayı Allah‟ın 
razı olduğu biçimde yaparsa o zaman bu su kaynak suyuna, hatta daha 
ileri aĢamada kevsere dönüĢür. ĠĢte kevserin hayrun kesiyrun yani çok 
hayır olması da bu anlama gelir. 

 
 
19-) Ġnnel'Ġnsane hulika helû'a; 
 
Muhakkak ki insanın yaratılıĢında hırs ve doyumsuzluk mevcuttur! 

(A. Hulusi) 
 
19 - Hâkikat o insan helu' yaratılmıĢtır. (Elmalı) 
 
 
Ġnnel'Ġnsane hulika helû'a yeni bir pasaja girdi suremiz. Hiç Ģüphe 

yok ki insan pek tatminsiz yaratılmıĢtır. Ġnsan tabiatını tanıtan bir ayet bu. 
Kur‟an da böyle çok ayet buluruz. Ġnsan kimdir sualine cevap sadedinde 
gelen çok ayet. Mesela ve kânel Ġnsanu eksere Ģey'in cedela. 
(Keyf/54) insan bir çok hususta cedelcidir, polemikçidir, tartıĢmayı sever 
der. Bir baĢka ayet; insan acelecidir der. (Ġsra/11) Bir baĢka ayet insan 
nankörlük yapar der. („Adiyat/6) yani aslında bunlar insanın yaratılıĢtan 
kaynaklanan bir takım güdülerinin terbiye edilmeyince nasıl zaafa 
dönüĢtüğünü de gösterir. Burada da insana yaratılıĢtan verilen bir güdü, 
yani helû‟ doyumsuz, tatminsiz. Ferra acur manasını vermiĢ buna, 



yakınan demek, tatminsiz olan demek, sürekli dert yanan demek Fe‟ul 
vezninden gelmiĢ hatta bu. Fe‟ul vezni hem fail hem mef‟ul manalarını 
içerir. Yani hem tatminsiz olan, hem de tatminsiz kılan. 

 
Çok ilginç hem özü itibarıyla tatminsiz, hem de elini değdiğini 

tatminsiz kılan. Ama tatminsizlik özü itibarıyla insan için bir bela değil 
dostlar. Eğer insana tatmin verilseydi insan bir adım daha ilerleyemezdi. 
Ġnsan elde ettiği ilk Ģeyle kalır, tekâmül gerçekleĢmezdi. Bir adım daha 
atmazdı. Hiçbir Ģeye yorulmazdı. Ġlk hedefini elde ettiği zamanda ikinci 
bir hedef gözetmezdi. Hele hele hedeflerin en büyüğü olan cenneti ve 
onun da üstünde ki Allah rızasını hiç gözetmezdi. 

 
Aslında insana verilen tatminsizlik bir imkân olarak kullanıldığında 

insanını Allah rızasını elde etmesinde muhteĢem bir itici güç rolü 
oynuyor. Cenneti elde etmesinde muhteĢem bir itici güç rolü oynuyor. 
Çünkü tatmin olsaydı Allah rızasını arar mıydı. Rızayı aramak için 
hayırdan hayra, sevaptan sevaba, ibadetten ibadete, güzellikten 
güzelliğe koĢar mıydı. Güzellikler arasında maraton yapar mıydı. Onun 
için bu tatminsizlik ilk bakıĢta sanki insana bir reziletmiĢ gibi geliyor, 
hayır. Ġnsan için bir imkândır. 

 
Aslında Ģöyle söyleyebilir miyiz? Bana ne ile tatmin olduğunu söyle 

sana kim olduğunu söyleyeyim. Herkese bunu söyleyebiliriz. Ey insan 
bana, senin neyin tatmin ettiğini söyle sana kaç paralık adam olduğunu 
söyleyeyim. Sana değerini söyleyeyim. Ġnsan eğer küçük Ģeylerle tatmin 
oluyorsa küçük insandır. Onun için yetmemiĢ ve olgunlaĢmamıĢ çocuk 
akıllar Ģekerle tatmin olurlar. Onun içinde onları Ģekerle kandırırlar.  

 
Dünya ile tatmin olanlar, küçük Ģeylerle tatmin olanlardır. Üst üste 

yığarak kendilerini tatmin ettiklerini düĢünenleri yığdıkları servet tatmin 
ediyor mudur dersiniz? Gözleri doyuyor mu dersiniz. Onların da 
doymuyor, ama yanlıĢ adreste arıyorlar tatmini. Asıl tatmin Allah 
kapısında aranır. Onun için Allah ile tatmin olmak ancak yüce insanların 
ve insan yüceldiğinde yapılacak bir Ģeydir ki me‟ariç, yani miraçlar iĢte 
bunun içindir. Bunun için yükseliĢler gereklidir. Yani tatmin nesnesinde 
insan kalamaz. Ġnsan cennetten aĢağısıyla tatmin olamaz. Ġnsan 
dünyalıkla tatmin olamaz.  

 
YükseliĢler sahibi olan Allah‟a ulaĢmak için, O‟nun rızasına 

kavuĢmak için miraçlara ermek zorundadır, yükselmek zorundadır. 
Miraçlara sarılmak zorundadır. Onun için bu sure bize aslında ana fikir 
olarak bunu veriyor. Cennetten aĢağısıyla tatmin olan ucuza gitmiĢtir. 
Allah rızasından aĢağısıyla tatmin olan ucuza gitmiĢtir. Çünkü insana 



bedelini ancak Allah verir. Ġnsanı ancak Allah alırsa hakkını verir. 
BaĢkasının hazinesinde insanın bedelini verecek bir fiyat yoktur. Onun 
içindir ki insan Allah ile tatmin olursa değerini bulmuĢ olur, daha 
aĢağısıyla tatmin olursa fiyatlandırılmıĢ olur. Fiyatı olanın değeri olmaz. 
Özellikle insan için geçerli bu. 

 
 
20-) Ġzâ messehüĢĢerru cezû'a; 
 
Ona hoĢlanmadığı Ģeyle karĢılaĢtığında feryat edip bağırandır 

(tahammülsüz)! (A. Hulusi) 
 
20 - ġer dokundu mu mızıkçı. (Elmalı) 
 
 
Ġzâ messehüĢĢerru cezû'a insana bir Ģer dokunacak olsa sürekli 

yakınır, vaveylayı basar. 
 
 
21-) Ve izâ messehülhayru menû'a; 
 
Ona hayır ulaĢtığında ise pinti, bencildir! (A. Hulusi) 
 
21 - Hayır dokundu mu kıskanç. (Elmalı) 
 
 
Ve izâ messehülhayru menû'a ama bu kez de insana bir hayır 

dokunacak olsa, bir baĢına hayır gelse onu herkesten kıskanır. Nasıl bir 
tabiatı var bu insanoğlunun? ġer dokunsa vaveylayı basar. Ama hayır 
dokunsa bu kez de onu herkesten kıskanır. Oysa herkesi kendi yerine 
koyup, onlarla empati yapıp, ona hayır dokununca sevineceğini, 
düĢünerek hayrı paylaĢması gerekmez mi? Yani öbürünün de dert 
yanacağını, öbürünün de vaveylayı basacağını, çünkü bir zaman 
kendisine Ģer dokunca veya mahrum kalınca nasıl kendisi acı çekiyorsa, 
baĢkasının da acı çekeceğini düĢünerek hayrı paylaĢsa da çoğaltsa 
olmaz mı? Ama yapmaz. Peki bu hastalıktan kurtulmak için ne yapmak 
lazım? 

 
 
22-) Ġllelmusalliyn; 
 
Sadece musallîn (bilfiil salât yaĢayanlar) müstesna! (A. Hulusi) 
 



22 - Müstesna ancak o musallîler. (Elmalı) 
 
 
Ġllelmusalliyn namaz kılanlar müstesna. Musalliy olanlar 

müstesna. Yani namazla ayakta duranlar namazın kendisini dik tuttukları 
daha özel etimolojik anlamından yola çıkarsak Allah karĢısında esas 
duruĢunu bozmayanlar müstesna. Allah karĢısında klas duruĢunu 
takınanlar müstesna.  

 
 
23-) Elleziyne hüm 'alâ Salâtihim dâimun; 
 
Onlar ki sürekli salâttadırlar (sürekli Allâh'a yöneliĢlerini muhafaza 

ederler)! (A. Hulusi) 
 
23 - Onlar ki namazlarına müdavimdirler. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne hüm 'alâ Salâtihim dâimun onlar namazlarında 

devamlıdırlar. Gök dikiĢi namaz. Dünya atlasıyla ahiret atlasını günün 
beĢ noktasından, beĢ yerinden gök iğnesiyle dikmektir namaz. 
Doyumsuzluğu namaz ile fırsata dönüĢtürmek mümkin. Hani; 
Ġnnel'Ġnsane hulika helû'a (19) buyurmuĢtu ya ayetimiz. Ġnsanoğlu 
tatminsiz ve doyumsuz yaratılmıĢtır, doyumsuzluğu namaz ile fırsata 
dönüĢtürebilir.  

 
Nasıl yapabiliriz? Tatminsizlik bir nimet olur o zaman, o zaman 

doymayan gönlümüz namazla doyar ve Allah‟ın rızasına yücelir, mirac 
eder. Çünkü namaz mü‟minin miracıdır. Suremiz de me‟aric suresi, 
miraçlar sahibi olan Allah‟a atıf yapan bir ayetle devam eden bir sure. 
Onun için miraçlar sahibi olan Allah‟ın kulpuna yapıĢırsak bizi de o 
yüceliĢ basamaklarını tırmandıracak bir güç verecektir, biĢr güçle 
donatacaktır. ĠĢte o güçlerden biri namazdır ve esselâtü mi‟racul(Hadis) 
mü‟min namaz mü‟minin miracıdır peygamberi ifadesi, hadisi bu gerçeği 
ifade eder. 

 
Doymayan gönüldür, göz değil. Dolayısıyla gönül doymadıkça göz 

doymaz. Ġnsanın gözünü doyurmaya kalkanlar boĢuna çabalarlar o 
nedenle Allah insanın gönlünü doyurmak istiyor. Namaz da gönlü 
doyuran bir ibadettir. Yani aç gönülleri, aç kalpleri, aç ruhları doyurur. 
Tıpkı bedenin midesi nasıl acıkınca insan güçten düĢüyorsa ruhun 
midesi de acıkınca ruh güçten düĢer. Yani yükselemez olur, yücelemez 
olur. O halde namaz ruhun yakıt deposuna konulmuĢ bir yakıttır. O 



nedenle burada o zikredilmiĢtir. Ve 8 unsur sayılıyor zaten ilkine böyle 
baĢladık, namazla baĢladık. Devam edelim; 

 
 
24-) Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma'lum; 
 
Onlar ki, onların mallarında bilinen bir hak vardır; (A. Hulusi) 
 
24 - Ve onlar ki mallarında vardır bir hakkı malûm(Elmalı) 
 
 
Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma'lum yine o kimseler belirli 

kimselerin mallarında hakları olduğunu bilirler. Yani kendi mallarında 
belirlenmiĢ, o belirlenmiĢ kimselerin kimler olduğu Kur‟an da ifade edilmiĢ 
8 sınıftır. Yani adları sayılmıĢ belirli kimselerin kendi mallarında hakları 
olduğunu bilirler, bilenlerdir onlar. 

 
 
25-) Lissâili velmahrum; 
 
Yardım talep eden ve mahrum için. (A. Hulusi) 
 
25 - Hem sâil için hem mahrum. (Elmalı) 
 
 
Lissâili velmahrum isteyebilen ve isteyemeyenlerin hakları 

olduğunu bilirler. Bu da ikincisi. Tatminsiz demiĢtik değil mi hep en 
büyüğü isteme, küçüğe iltifat etmeme Ģeklinde insanda bir ahlaka 
dönüĢürse iĢte o zaman paylaĢma bunun sonucu gerçekleĢir. Yani 
dünyalıklarla tatmin olmaz insan. Bunların küçük Ģeyler olduğunu bilir, 
inanır ve anlar, artık servetini paylaĢtırmaya baĢlar. Servette yoksulun 
hakkı olduğunu bilir. Yoksulun hakkını verir. Adeta servetini kendi 
miracında ayağının altına bir yükseltici olarak koyar, verir. Tabir caizse 
sırtındakini hafifletir. Servetinin atı olmaz, servetini altında Burak a 
çevirir. Kendisini miraca çıkaran bir Burak a. Onun içinde sırtından alır 
altına yedirir, Burak a yedirir, yem yapar servetini, O zaman servetinin 
sırtında süvari olur. hem de bir gök süvarisi. Miraca yücelirken, Miraç 
basamaklarını tırmanırken. Zül me‟aric olan, basamaklar sahibi olan 
Allah‟ın kendisine sunduğu imkanları iĢte bu Ģekilde daha doğru ve tam 
bir biçimde kullanır. 

 
 
26-) Velleziyne yusaddikune Biyevmiddiyn; 



 
Onlar ki, din (ceza - yapılanların sonucunun yaĢanacağı) 

süreçlerini tasdik ederler! (A. Hulusi) 
 
26 - Ve onlar ki dîn gününü (ceza' gününü) tasdîk ederler. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne yusaddikune Biyevmiddiyn yine onlar din gününü 

gönülden tasdik ederler. Tek dünyalı değildirler, çift dünyalıdırlar onun 
içinde tek dünyalılar gibi hareket etmezler. Tek dünyalı olan zaten 
paylaĢamaz. Allah‟a güvenemez ki Allah için tasadduk etsin. Allah‟a 
güvenenler Allah yolunda harcarlar. 

 
 
27-) Velleziyne hüm min 'azâbi Rabbihim müĢfikun; 
 
Onlar ki, Rablerinin azabından endiĢe duyanlardır. (A. Hulusi) 
 
27 - Ve onlar ki Rablerinin azâbından korkarlar. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne hüm min 'azâbi Rabbihim müĢfikun yine onlar 

rablerinin azabından tir tir titrerler. Kelimenin kök manasıyla alırsak 
rablerinden mahrum olma korkusuyla tir tir titrerler. MüĢfikun; yürekten 
titremek, ta kalp tellerinin tir tir titremesi. 

 
 
28-) Ġnne 'azâbe Rabbihim ğayru me'mun; 
 
Muhakkak ki Rablerinin azabına karĢı güvenceleri yoktur! (A. 

Hulusi) 
 
28 - Çünkü rablerinin azâbından emîn olunmaz. (Elmalı) 
 
 
Ġnne 'azâbe Rabbihim ğayru me'mun çünkü hiç kimse, ama hiç 

kimse rabbinin azabından emin olamaz. Yani rabbinin azabına karĢı 
dokunulmaz değildir. Bir garantisi yoktur. Allah resulünün titreyiĢini 
hatırlayalım. Vallahi diyordu değil mi, Osman Bin Maz‟un un evinde vefat 
ettiği hanenin sahibesine ve tubâ lekel cenne ya Osman demiĢti de ev 
sahibesi, Cennet sana helal olsun ey Osman demiĢti de. Allah Resulü 
arkadan taziye için geldiğinde bu sözü duyup ona dönerek; Vallahi ma 



edriy ene resulullahi ma yüf'alu Biy. Ben Allah‟ın resulü olduğum 
halde yarın bana ne yapılacağını ben bile bilmiyorum demiĢti.  

 
Bir gece göz yaĢlarıyla uykusundan Hz. AiĢe‟nin altında ki Ģilte 

ıslanmıĢ ve uyuyan AiĢe‟yi bu ıslaklık uyandırmıĢtı da Allah resulünün 
saatler boyu hıçkırıĢına bakan AiĢe dayanamayıp; Ya ResulAllah kendini 
helak ediyorsun deyince; Efelâ ekûnü abden Ģekûrâ ya AiĢe Ben çok 
Ģükreden bir kul olmayayım mı ey AiĢe demiĢti. 

 
Hz. Yunus‟un tevbesini hatırlayalım. lâ ilâhe illâ ente subhâneKE 

inniy küntü minez zâlimiyn; (Enbiya/87) Allah‟tan baĢka tapılmaya layık 
varlık yoktur. Seni tenzih ve tespih ederin ey Allah‟ım, ben nefsime 
zulmettim, ben nefsime zulmedenlerden oldum demiĢti, tevbe etmiĢti. 

 
Onun için Ben-i Cezime olayında Halid Bin Velid bir gece 

baskınında suçlularla beraber suçsuzları da öldürmüĢtü de Allah Resulü 
onların kan bedellerini ödemekle kalmamıĢ, yüzünün rengi atmıĢ 
gözlerinden yaĢlar boĢalarak Halid‟in yüzüne bakmayıp; Ya rabbi ben 
Halid‟in yaptığından berîyim, ben onun yaptığından berîyim, ben onun 
yaptığından berîyim diye yüreğinden titremiĢti tabir caizse. Onun için 
buna benzer bir çok hadiseyi hatırlayacak olursak yürekten titremenin ne 
olduğunu anlarız. 

 
 
29-) Velleziyne hüm lifurûcihim hafizun; 
 
Onlar ki, cinsel organlarını aĢırılıktan korurlar. (A. Hulusi) 
 
29 - Ve onlar ki apıĢlarını korurlar. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne hüm lifurûcihim hafizun yine onlar iffetlerini korurlar. 

Muhafaza ederler. 
 
 
30-) Ġlla 'alâ ezvacihim ev mameleket eymanuhüm feinnehüm 

ğayru melumiyn; 
 
EĢleri veyahut tasarrufları altındaliler müstesna! Çünkü onlar 

(bundan dolayı) kınanmazlar! (A. Hulusi) 
 
30 - Ancak zevcelerine veya milki yemînlerine baĢka, Çünkü bunda 

levm olunmazlar. (Elmalı) 



 
 
Ġlla 'alâ ezvacihim ev mameleket eymanuhüm ancak eĢleri yani 

meĢru Ģekilde sahip oldukları kimseler müstesna feinnehüm ğayru 
melumiyn onlar bundan dolayı asla kınanamazlar. Yani evlilikten dolayı 
sofuluk yapmadıkları için kınanamazlar. MeĢru bir biçimde evlendikleri 
için kınanamazlar. Burada ki ev tefsiriyye olarak, yani manasına 
tercümeye geçti.  

 
Burada ki mameleket eymanuhüm meĢru biçimde sahip oldukları 

manasına gelen bu ibare, köle olarak anlaĢılacak olursa eğer, yalnız 
kadın değil erkek köleleri de içermesi lazım çünkü diĢiye ya da erkeğe 
herhangi bir tahsis edilmesine dair ibarede bir iĢaret yok. Üstelik aynı bu 
ayette geçen ezvac her iki eĢi de birden kapsayan bir kelime. Mücahid‟in 
Ġbn. Abbas‟tan naklederek yaptığı yoruma dayanarak biz bunu meĢru 
eĢler, yani savaĢ esirlerinin sadece kadınlarına yönelik bir uygulama 
değil meĢru eĢleri kapsadığı ve ifade ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani 
savaĢ esirlerini değil meĢru eĢleri ifade eden bir ibare. 

 
[Ek bilgi; Ancak hanımlarına ve ellerinin kazandığı, mülkleri altında 

bulunan cariyelerine karĢı baĢka. Çünkü onlara karĢı kınanmazlar. 
Falancanın üç dört zevcesi var, mülkü altında Ģu kadar cariye var diye 
övülmeleri gerekmezse de kınanmazlar ve yerilmezler. Kimsenin onları 
edebe, hukuka ve Ģeriate aykırı davranıy o r görerek kınamaya ve 
yermeye hakkı yoktur. Zira hanımları nikah akdi, cariyeleri de onların 
mülkü olmalarıyle kendilerine helal olmuĢlardır. (Elmalı – tefsir)] 

 
[Ek bilgi 2; Hele hele câriye konusunu asla kabullenemiyoruz. 

Câriye kelimesini ağzımıza bile almaktan korkuyoruz. Câriye diye bir 
ortamı, yani savaĢ ortamını düĢünmekten bile ürküyoruz. Çünkü câriye 
konusu gündeme geldi mi, savaĢ gündeme gelecektir, cihad, Ģahadet 
gündeme gelecektir. Böylece rahatımız kaçacak, iĢtahımız gırtlağımızda 
düğümlenecek diye câriye kelimesini ağzımıza bile almaktan korkuyoruz. 
Allah‟ın apaçık âyetlerini sanki örtbas ediyor, küfretmeye çalıĢıyoruz.  

Tabii böyle bir toplum pek çok nîmetlerden mahrum olmayı 
yudumlamak zorunda kalacaktır. ĠĢte hayatımız belli, uzun lafa ne hacet? 
Halbuki Ebu Zerr efendimiz der ki: “Karnı aç olup da, ya da câriyeleri 
olmayıp ta kılıcı eline almayana ĢaĢarım” der.  

Câriyeyi bilmem. Nedir? Kimdir? Nasıldır? Bugüne kadar hiç 
görmedim. Ama câriye konusunda Ģöyle bir genelleme yapalım; 

Bir kadına soracakmıĢsınız. Teyze, yenge, bacım, hanım, 
namusuna hiç helâl gelmeyecek. BoĢandın diye, kocandan ayrıldın diye 
hiç ayıplanmayacaksın. Kimse sana tek kelime bile bir Ģey demeyecek. 



Malın-mülkün, evin-barkın, paran-pulun, ekmeğin, suyun verilecek. Bütün 
ihtiyaçların giderilecek. Ġstersen istediğin birisiyle evlenme imkânın da 
sağlanacak.  

Bütün bunlara rağmen yine de kocanla beraberliğe devam mı? 
Yoksa tamam mı? Bitti mi? denilse. Eğer o kadın: “Aman! Ah!! Ah öyle 
bir Ģey olsa! Ah öyle bir fırsatım olsa bir gün bile bu adamla kalmazdım! 
Bir gün bile bu adama tahammül etmezdim!” diyorsa, iĢte bu kadın 
köledir, câriyedir. Değilse, hayır hayır, her Ģeye rağmen kocamla 
beraberliğe devam diyorsa o zaman da iĢte o kadın hürdür, hürredir, 
evliliğine devam edilecektir deniyor. (Besâiru-l Kur‟an – Ali Küçük)] 

 
 
31-) Femenibteğa verae zâlike feülaike hümül 'adun; 
 
Artık kim bundan ötesini isterse, iĢte onlar sınırı aĢanların ta 

kendileridirler! (A. Hulusi) 
 
31 - Fakat ondan ötesini arayanlar, iĢte onlar haddi aĢan 

hâĢarılardır. (Elmalı) 
 
 
Femenibteğa verae zâlike feülaike hümül 'adun kim bunun 

ötesine geçerse iĢte onlar haddi aĢmıĢ olanlardır. 
 
 
32-) Velleziyne hüm liemanatihim ve 'ahdihim ra'un; 
 
Onlar ki (insanın yüklendiği) emanetlerine ve (Allâh'a) ahdlerine 

riayet edicilerdir! (A. Hulusi) 
 
32 - Ve onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne hüm liemanatihim ve 'ahdihim ra'un ve yine onlar ki 

emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Sözlerinden caymaz emanete 
ihanet etmezler. Emanete ve ahte riayet aslında ahlak ile ilgili bir hüküm 
değil mi. bu ayetlerin hangi yılda nazil olduğunu hatırlayalım; 
Peygamberliğin 6. veya 7. yılında. Yani henüz daha oruç farz değil, zekat 
farz değil, hacc farz değil, faiz haram değil, örtü farz değil. Yani Ġslâm ın 
bir çok haramı ve bir çok farzı henüz daha konulmamıĢ Bunların bir 
çoğuna daha 5 yıl, 10 yıl, 13 yıl, 12 yıl var. Ama ahlaki ilke olan söze 
riayet ve emanete riayet konusunda bir emir geliyor, bir ayet geliyor.  

 



Bu neyin ifadesi? Ahlak din binasının temelidir. Bunun ifadesi. Hani 
efendimize adeta beni neden seçtin sorusunun cevabı olarak Ve inneke 
le alâ hulukın 'azıym. (Kalem/4) deniyordu ya ayeti kerimede; Çünkü 
sen, zira sen muhteĢem bir ahlaka sahipsin. Bu ayet kalem suresinde 
Allah resulünün seciyesine, ahlakına iliĢkin bir ayet ve bu ayetin yanına 
bi,r baĢka ayeti getirip koyalım. O ayet de mâ künte tedriy melKitâbu 
ve lel iymân.. )ġurâ/52) sen bundan önceki kitap nedir, iman nedir 
bilmezdin.  

 
Ġkisini birleĢtirip okuyalım: Sen kitap nedir iman nedir bilmezken 

muhteĢem bir ahlaka sahiptin. Yani ahlak din binasının en temelinde yer 
alan katmıĢ. Akideden de önce yer alması gerekiyormuĢ. Hatta bakara 
suresinin giriĢinde hüden lil muttekıyn (Bakara/2) ibaresinde muttakiler 
için hidayettir ibaresinin nasıl anlaĢılacağı konusu da burada daha iyi 
anlaĢılmıĢ olmuyor mu? muttakiler için hidayettir bu vahiy, bu Kur‟an. O 
zaman muttaki olmakla ahlak sahibi olmak eĢitlenmiĢ oluyor. 

 
 
33-) Vellezine hüm BiĢehadatihimkaimun; 
 
Onlar ki, Ģehâdetlerinde kaîmlerdir ("ġehidAllâhu ennehu..."Âl-u 

Ġmran: 18. âyetine atıf. A.H.)! (A. Hulusi) 
 
33 - Ve onlar ki Ģahitliklerinde dürüsttürler. (Elmalı) 
 
 
Vellezine hüm BiĢehadatihimkaimun yine onlar Ģahitliklerini 

dürüstçe tam olarak yaparlar. Yani Ģahadetlerini tam yaparlar. Bu sadece 
mahkemelerde Ģahitlik yapmak veya herhangi bir tanıklıkla ilgili değil, bu 
Müslüman‟ın hayat düsturuyla ilgilidir değerli Kur‟an dostları. Zira biz bu 
cihana sahip olmak için değil, Ģahit olmak için geldik. Var olmak, Ģahit 
olmaktır. Onun için EĢhedu en la ilahe illallah diyerek girilir Ġslam 
kapısından ve eĢhed enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Kelimei 
Ģahadet budur. Ben Ģahit olurum ki diye baĢlar bir mü‟min iman 
kapısından girerken. Ben Ģahit olurum ki demek Allah‟ın kulu kendine 
Ģahit tutmasıdır. 

 
Allah‟ın bizim Ģahitliğimize ihtiyacı mı vardır? Elbette hayır. Ama 

Allah bununla bizi onurlandırır, bize Ģeref verir, bizim haysiyetimizi artırır. 
Yani bana Ģahit olur musun ey kulum derken aslında Allah bizim 
Ģahitliğimize ihtiyacı olduğu için değil, bizi onurlandırmak için böyle 
yapar. O nedenle biz sahip olmaya değil, Ģahit olmaya geldik. Yani 
imanımıza hayatımızı Ģahit kılmaya, kanımızı canımızı Ģahit kılmaya, 



varlığımızı Ģahit kılmaya, ilmimizi Ģahit kılmaya, neye sahipsek her birini 
Ģahit kılmaya geldik. 

 
 
34-) Velleziyne hüm 'alâ Salâtihim yuhafizun; 
 
Onlar ki salâtlarını muhafaza ederler (Allâh'a yöneliĢ hâllerini 

sürekli korurlar). (A. Hulusi) 
 
34 - Ve onlar ki namazları üzerine muhafızlık ederler.. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne hüm 'alâ Salâtihim yuhafizun yine onlar namazlarını 

korurlar. Namazları üzerinde muhafızdırlar. Namazlar üzerine muhafız 
olurlar yani. Namazlarının amacını gözetirler anlamına da alabiliriz bunu. 
Namazın amacı nedir peki? Elbette ki miractır. ve lezikrullahi 
ekber.(Ankebut/45) namaz insanı kötülüklerden ve her türlü ahlaki 
taĢkınlıktan alıkoyar ama namazın en büyük maksadı Allah‟ın zikridir ki o 
en büyük amacıdır. Nedir o? Allah kaygısı kazandırmak. Ġnsana Allah 
kaygısı kazandırır. 

 
 
35-) Ülaike fiy cennatin mükremun; 
 
ĠĢte bunlar cennetlerde ikram olunanlardır. (A. Hulusi) 
 
35 - ĠĢte onlar Cennetlerde ikrâm olunanlardır. (Elmalı) 
 
 
Ülaike fiy cennatin mükremun iĢte onlar cennetlerde ikram 

olunacaklardır. 
 
 
36-) Femalilleziyne keferu kıbeleke muhtı'ıyn; 
 
O hakikat bilgisini inkâr edenlere ne oluyor ki sana ĢaĢkın düĢkün 

geliyorlar? (A. Hulusi) 
 
36 - ġimdi ne var o küfredenlere ki sana doğru boyunlarını 

uzatarak koĢuyorlar. (Elmalı) 
 
 



Femalilleziyne keferu kıbeleke muhtı'ıyn  Ģimdi yeni bir pasaja 
girdi suremiz. ġu kafirlere ne oluyor ki senden yana boyunlarını uzatarak, 

 
 
37-) 'Anilyemiyni ve 'aniĢĢimali 'ıziyn; 
 
Sağdan ve soldan bölük bölük! (A. Hulusi) 
 
37 - Sağdan ve soldan fırka fırka. (Elmalı) 
 
 
'Anilyemiyni ve 'aniĢĢimali 'ıziyn gruplar halinde bir sağa bir sola 

volta atıp duruyorlar. Hem mecaz, hem hakikat. MüĢrik muhatapların 
ĢaĢkınlık ve küstahlıklarına bir ifade, bir atıf var burada. Veya Ģeytan gibi 
bir sağdan bir soldan geliĢlerine atıf var. yani Ģeytan gibi bir sağdan 
geliyor, veya içlerinde Ģeytanları bir sağdan geliyor ve diyor ki siz değil 
de bunlar mı girecek cennete, Ģu yoksul, fakir fukaralar mı girecek. Bir de 
soldan geliyor aman canım ahiret mi var ki diyor bunları düĢünesin. ĠĢte 
buna da bir atıf olabilir. 

 
 
38-) Eyatme'u küllümriin minhüm enyüdhale cennete na'ıym; 
 
Onlardan her bir kiĢi, nimet cennetine dâhil olunacağını mı 

umuyor? (A. Hulusi) 
 
38 - Onlardan her kiĢi Naîm Cennetine sokulacağını Ümit mi 

ediyor? (Elmalı) 
 
 
Eyatme'u küllümriin minhüm enyüdhale cennete na'ıym Ģimdi 

onlardan her biri tarifsiz nimetler cennetine gireceğini mi zannediyor. 
Yani onlardan her biri dediği dehriler dıĢında ki geniĢ kitlenin, müĢrik 
kitlenin belli belirsiz bir ahiret inancı olduğunu burada görüyoruz bakın. 
Demek ki belli belirsiz, ki baĢka ayetlerde de vardı bendeniz onları yeri 
geldikçe ifade etmiĢtim. Ġllezzann”ve innezzanne (Necm/28) yani 
zannediyoruz. Yani zannetmiĢ olsak bile tutalım ki ahiret var o zaman biz 
cennete gireceğiz diye zannediyorlardı. Yani geniĢ müĢrik kitle tümden 
ahireti inkar etmiyor, belli belirsiz bir kuĢku var. 

 
 
39-) Kellâ* inna halaknâhüm mimma ya'lemun; 
 



Hayır, asla! Muhakkak ki biz onları bildikleri Ģeyden (spermden) 
yarattık! (A. Hulusi) 

 
39 - Yağma yok, biz onları o bildikleri nesneden yarattık. (Elmalı) 
 
 
Kellâ yo..! yani onlar tarifsiz nimetler cennetine gireceklerini 

zannediyorlarsa tabir caizse kaba bir ifadeyle böyle zannetmesinler, 
avuçlarını yalarlar. inna halaknâhüm mimma ya'lemun biz onları 
bildikleri bir Ģeyden yarattık. Yani basit bir sıvıdan yarattık basit bir 
sıvıdan. Fakat onlar Allah‟a karĢı basit bir sıvıdan yaratıp böylesine 
muhteĢem bir Ģaheser yaptığımız halde döndüler ne yaptılar, küstahlık 
yaptılar. 

 
 
40-) Felâ uksimu BiRabbilmeĢarikıvelmeğaribi inna liKadirun; 
 
Doğuların ve batıların Rabbi olarak kasem ederim ki, gerçekten biz 

her Ģeye gücü yetenleriz! (A. Hulusi) 
 
40 - Artık o maĢrıkların, Mağribilerin Rabbi için yemîne ne hacet, 

Ģüphesiz ki biz elbette kadiriz. (Elmalı) 
 
 
Felâ uksimu BiRabbilmeĢarikıvelmeğaribi inna liKadirun yo..! 

yemin olsun doğuların da batıların da rabbine ki inna liKadirun elbette 
biz kadiriz, güç yetiririz. 

 
 
41-) Alâ en nübeddile hayren minhüm ve ma nahnu 

Bimesbukıyn; 
 
Onların yerine onlardan daha hayırlısını getirmeye... Biz önüne 

geçilmeyen gücüz! (A. Hulusi) 
 
41 - Onları kendilerinden hayırlısına tedbil edebiliriz ve bizim 

önümüze geçilmez. (Elmalı) 
 
 
Alâ en nübeddile hayren minhüm ve ma nahnu Bimesbukıyn 

onlardan daha iyisini onlarla değiĢtirmeye bizim gücümüz yeter. Yemin 
olsun ki bizim gücümüz onları daha iyileriyle değiĢtirmeye yeter. 

 



Buradan alacağımız ders nedir dostlar? Hiçbir varlık türü Allah için 
vazgeçilmez değildir. Fakat Allah her varlık için vazgeçilmezdir. Ne 
buyuruyordu Kur‟an; Ġn yeĢe' yüzhibküm ve ye'ti Bi halkın cediyd. 
(Fatır/16)(Ġbrahim/19) eğer istertse sizi götürür siler kökünüzü kurutur ve 
ye'ti Bi halkın cediyd. Yepyeni, bir hâlk veya hâlk aynı zamanda tür 
demektir insan dıĢında yepyeni bir tür getirir. 

 
Doğuların ve batıların rabbi diyor ayeti kerimede bu bana Nur/35. 

ayetinde ki o ibareyi hatırlattı. Ne doğuya, ne batıya ait olmayan zeytin 
ağacından elde edilen bir yakıt. Bu ibare çok ilginç. Hakikat hiç kimsenin 
malı değildir, ne doğunun ne batının. Onun içinde Allah eğer doğu 
kendisine sırt dönerse hiç ummadığınız bir yerden batının batısından 
kendisine iman eden insanları bulur çıkarır, zımni mana budur. 

 
 
42-) Fezerhüm yehûdu ve yel'abu hattâ yülaku 

yevmehümülleziy yû'adun; 
 
Bırak onları, vadolundukları süreçlerine kavuĢuncaya kadar 

(dünyalarına) dalsınlar ve oynasınlar! (A. Hulusi) 
 
42 - O halde bırak onları dalsınlar ve oynaya dursunlar tâ o vaad 

olundukları güne çatacakları deme kadar. (Elmalı) 
 
 
Fezerhüm artık onları kendi haline bırak. Yani bunun manası Ģu; 

iĢine bak. gündemini düĢmanın belirlemesin. yehûdu ve yel'abu hattâ 
yülaku yevmehümülleziy yû'adun vaad edildikleri güne kavuĢuncaya 
kadar lafa dalıp oyalansınlar. Yani burada I'lemu 
ennemelhayatüddünya le'ıbun ve lehvun.. (Hadid/20) ayetini tefsir 
eden bir ayet bu. Yani ümmül kitaba dahil olan bir ayet. Kitabın anası 
ayetlerden, tefsir eden ayetlerden, müfessir ayetlerden biri ile karĢı 
karĢıyayız.  

 
Hani dünya hayatı tek baĢına oyun ve eğlencedir diyordu ya 

Kur‟an; iĢte bu ayete göre tefsir edeceğiz. Eğer bir kafirin eline kafirce 
yaĢanmıĢ bir hayatsa oyun ve eğlence. Veya oyun ve eğlence olarak 
yaĢanırsa ancak kafirin elinde oyun ve eğlenceye dönüĢür. Biz bu ayetle 
bu tip ayetleri yan yana düĢünüp onun tefsiri olarak anlamak zorundayız. 
Tek dünyalıların yaĢadığı hayat oyun ve eğlencedir. Ama iki dünyalı biri 
yaĢarda bir mü‟min bu hayat ahiretin tarlasıdır. 

 
 



43-) Yevme yahrucune minel'ecdasi sira'an keennehüm ila 
nusubin yûfidûn; 

 
O gün kabirleri olan bedenlerden hızla fırlarlar! Sanki onlar dikilmiĢ 

putlara hızlıca koĢuyorlar. (A. Hulusi) 
 
43 - O günkü kabirlerden hızlı hızlı çıkacaklar, sanki çantalarıyla 

dikmelere (putlara) gidiyorlarmıĢ gibi fırlayacaklar. (Elmalı) 
 
 
Yevme yahrucune minel'ecdasi sira'an keennehüm ila nusubin 

yûfidûn yani sanki yarıĢıyorlarmıĢ gibi birbirleriyle kabirlerinden fırlayıp 
putlarına doğru seğirtecekler. Niye seğirtecekler acaba. Veya putlarına 
doğru seğirteceklermiĢ gibi fırlayacaklar. Burada bir kinaye var aslında. 
Yoldan gelen müĢrikler ilk defa putlarına koĢar, eğer karlı bir seferden 
dönmüĢlerse kârlarından bir miktarını putlarına verirlermiĢ. Eğer kârsız 
dönmüĢlerse ziyaret etmezler, hatta putlarını yere çalanlar olurmuĢ. Ona 
bir gönderme, bir atıf var. 

 
 
44-) HaĢi'aten ebsaruhüm terhekuhüm zilletun, 

zâlikelyevmülleziy kânu yû'adun; 
 
Gözleri dehĢetten önlerine eğik, kendilerini de bir zillet kaplamıĢ 

oldukları hâlde... ĠĢte bu, vadolundukları o süreçtir! (A. Hulusi) 
 
44 - Gözleri düĢkün, kendilerini bir zillet saracak da saracak, o iĢte 

onların vaad olunup durdukları gün. (Elmalı) 
 
 
HaĢi'aten ebsaruhüm terhekuhüm zille gözleri yıkılmıĢ, zillete 

bürünmüĢ bir halde olacaklar. Bir bitmiĢlik hali yani. Dünya da 
haĢyetullah olmadan yaĢayanın ahirette duyduğu haĢyet, zillet olacak. 
zâlikelyevmülleziy kânu yû'adun iĢte bu onların daha önce defalarca 
tehdit edildikleri gündür. 

 
Sadakallahul azim. [ve ahıru da'vahüm enil Hamdu Lillâhi 

Rabbil alemiyn.  dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a 
hamdolsun." diye Ģükretmek olacaktır. (Yunus/10)] 

 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. NÛH SURESĠ (01-20) (181-B) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Mearic suresi burada bitti, Ģimdi mushafta ki 71. sure olan Nuh 

suresine geçiyoruz. 
 
Nuh suresi ismini muhtevasından alıyor. Hz. Nuh‟un ömürlük 

destani daveti. Mekki bir sure bu. Hicret sonrası ve hicret öncesine 
tekabül edebilir ki aslında kıssanın muhtevası, indiği dönemin havasını 
haber veriyor. Ġplerin koptuğu dönem. Ki bu dönemde hicretin öncesine 
tekabül ediyor. 

 
Konusu tekdir, Hz. Nuh‟un daveti. Tevhid ve adalet çağrısı. Bu 

konu bize Ģunu verir tuğyan olan yerde tufan olur, her tufanın bir Nuh‟u, 
her Nuh‟un bir gemisi vardır. O halde ey mü‟minler karada gemi 
yapmaya devam edin. eğer günah okyanusuna düĢseniz bile sevap 
adası olun, korkmayın. Tufan, tuğyan edenler için bir bela ve musibet, 
iman edenler içinse bir fırsattır unutmayın. ġimdi sureye geçebiliriz. 

 
[Ek bilgi; Âlûsi Ģöyle der: "Nûh ismi aslında Arapça değildir, baĢka 

bir dildendir. Cüvâlikî bunun ArapçalaĢmıĢ olduğunu söylemiĢ, Kirmanî 
ise, Süryanicede Nûh kelimesinin "sâkin" mânâsına geldiğini söylemiĢtir.  

Hakim'in Müstedrek'te "Asıl ismi Abdülgaffar olup çok ah çekip 
ağladığından dolayı Nûh denilmiĢ." olduğuna dair rivayeti sahih olmasa 
gerektir. MeĢhur rivayete göre, Hz. Nûh'un nesebi, Ġbnü Melek b. 
MettuĢelah b. Ahnuh'tur. Ahnuh da Ġdris (a.s)'in ismidir. Buna göre Nûh, 
Ġdris ( a.s)'ten sonradır, Müstedrek'te ise sahabeden çoğunun Hz. Nûh'un 
Hz. Ġdris'ten önce olduğu görüĢünde oldukları yazılıdır." 

Hz. Nûh ile Hz. Âdem arasında bin sene kadar veya daha yakın bir 
zaman geçmiĢ olduğuna dair de aslı eski kitaplara dayandırılan yaygın 
bir rivayet vardır. Fakat Hz. Nûh'un kavmi, bu sûrede açıklandığına göre 
Vedd, Süva, Yegus, Yeuk ve Nesir adlarında bir takım putları yapmıĢ 
oldukları, bu ise Hz. Nuh'un gemisi gibi mucize türünden olamayacağı 
için o vakit sanayinin bunları yapabilecek kadar ilerlemiĢ bulunduğunu 
göstermesi bakımından bin sene içinde ilk insanların sanayide bu 
dereceye gelebilmiĢ olmaları, ilâhî hükümle bu âlemde görüle gelen 
aĢamalı geliĢme kanununa göre imkânsız değilse de garip ve uzak 
görünür. Bu bakımdan ya Âdem 'in yaratılıĢına dayandırılan tarihin 
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yanlıĢlığına hükmetmek veya O Âdem'den maksadın, insanlığın babası 
olan Âdem olmadığına inanmak gerekir…. 

…Alûsî'nin açıklamasına göre denilmiĢ ki, Hz. Nûh'un kavmi Arap 
yarımadası ve ona yakın yerlerde oturuyordu. MeĢhur ol a n da onu Kûfe 
topraklarında yani Irak'ta yaĢadığı ve orada kendisine peygamberlik 
görevi verilmiĢ olmasıdır. Bundan Nûh tufanının da o bildiğimiz her tarafı 
sarmıĢ olma özelliği Nûh kavmine ve onların hepsine ait demek olup 
bütün yerküresinin her tarafını kapsaması gerekmiyeceği ve o vakit 
yeryüzünde onlardan baĢka insan bulunup bulunmadığı da 
kestirilemiyeceği anlaĢılıyor ki, Âlûsi'nin de tercihi budur… 

...Ġbnü Esir "Kâmil"de ve Ebulfidâ "Tarih"inde: "Mecusiler, Tufanı 
tanımazlar. Bazıları da Tufanın varlığını ikrar eder ve fakat Bâbil bölgesi 
ile ona yakın yerlerde olduğunu ve "Küyümers" yani Âdem oğullarının 
meskenleri doğuda olduğundan onlara Tufan'ın ulaĢmadığını iddia ve 
zanneder. Aynı Ģekilde Hind, Ġran, Çin gibi doğu ülkeleri Tufan'ı 
tanımazlar. Bazı Ġranlılar onu itiraf eder ve fakat "genel değildi, Hulvân 
geçidini geçmemiĢti" derler… 

..Ġbnü Esir "Kâmil"de ve Ebulfidâ "Tarih"inde: "Mecusiler, Tufanı 
tanımazlar. Bazıları da Tufanın varlığını ikrar eder ve fakat Bâbil bölgesi 
ile ona yakın yerlerde olduğunu ve "Küyümers" yani Âdem oğullarının 
meskenleri doğuda olduğundan onlara Tufan'ın ulaĢmadığını iddia ve 
zanneder. Aynı Ģekilde Hind, Ġran, Çin gibi doğu ülkeleri Tufan'ı 
tanımazlar. Bazı Ġranlılar onu itiraf eder ve fakat "genel değildi, Hulvân 
geçidini geçmemiĢti" derler.  (Elmalı- Tefsir)] 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
1-) Ġnna erselnâ Nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli 

en ye'tiyehüm 'azâbun eliym; 
 
Muhakkak ki biz Nuh'u: "Kendilerine feci bir azap gelmeden önce 

kavmini uyar" diye, halkına irsâl ettik. (A. Hulusi) 
 
01 - Haberiniz olsun ki biz Nuh‟u kavmine gönderdik, kavmini inzar 

et diye, gelmezden evvel onlara bir azâbı elîm. (Elmalı) 
 
 
Ġnna erselnâ Nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en 

ye'tiyehüm 'azâbun eliym hiç Ģüphe yok ki biz Nuh‟u; elim bir azab 
kendilerine gelip çatmazdan önce kavmini uyar diye gönderdik. 30 ayrı 
yerde her biri farklı vurguyla gelir. Mesela Hud suresinde teselli için gelir 
ResulAllah‟ı, Zariyat suresinde ki ise zalim kavmi, müĢrikleri tehdit için 
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gelir. Yani bu kıssa 30 yerde anlatılır ama 30 yerde tekrar edilmez, farklı 
vurgularla gelir. 

 
 
2-) Kale ya kavmi inniy leküm neziyrun mubiyn; 
 
(Nuh) dedi ki: "Ey halkım; kesinlikle size gelmiĢ apaçık bir 

uyarıcıyım!" (A. Hulusi) 
 
02 - Dedi ki: ey kavmim! Haberiniz olsun ben size açık bir nezîrim. 

(Elmalı) 
 
 
Kale ya kavmi inniy leküm neziyrun mubiyn Nuh dedi ki ey 

kavmim ben size gönderilmiĢ apaçık bir uyarıcıyım. Mubiyn; Ebane den, 
hem müteaddi, hem lazım. Müteaddi gelirse açıklayan, açıklayıcı. Lazım 
olarak anlarsak eğer özünde açık. Ġki manayı da mündemiçtir aslında. 
Açık ve açıklayıcı bir uyarıcı. 

 
[Ek bilgi. Dini açık anlatmak demek, dini Allah ve Resûlü‟ne 

anlattırmak demektir. Dini Kur‟an ve sünnete anlattırmalıyız. Ġnsanları 
uyarırken Allah‟ın âyetleri ve ResulAllah‟ın hadisleriyle uyarmalıyız. Direk 
âyet ve hadislerle uyarmalıyız. Çünkü dini en güzel anlatan Allah ve 
Resûlü‟dür. Bir de uyarırken, dini anlatırken Allah ve Resûlü‟ne raci 
anlatmalıyız. “Bu-nu ben değil Allah ve Resûlü istiyor, ben değil Allah ve 
Resûlü söylüyor,” diyerek anlatmalıyız.  

Dini, doğrudan dinin kaynaklarıyla ortaya koymalıyız. Meselâ adam 
tiyatroyla din anlatmaya çalıĢıyor, Ģiirle, gazeteyle, dergiyle, radyoyla, 
televizyonla din anlatmaya çalıĢıyor. Bildiğim o ki bunların hiçbirisi açık 
ve net anlatım değildir. Çünkü din anlatımında muhatap karĢımızda 
olmalı ve muhatabın dünyasına inebilmeliyiz. 

“Put onu dikene kırdırılır” diye bir söz vardır. Peygamberimizin 
Kâbe‟deki putları onları dikenlere kırdırmasının yansıması olarak Ģunu da 
ifade edebiliriz: Ġnsanların kafalarındaki, içlerindeki putları açığa çıkarıp 
onları kendilerine kırdırmak için, din ancak sözlü anlatılır, yazılı 
anlatılmaz. Çünkü bir adamla karĢılıklı konuĢacaksın, adam içindekileri 
mecburen dökecek, konuĢtukça açığa çıkaracak, o açığa çıkardıkça da 
siz onun müĢahhas hale getirdiği putunu ona kırdıracaksınız. Yani 
kendisi bizzat onu kabullenecek, ondan sonra da değiĢtirecek bu 
iĢi.(Besairu-l Kur‟an- Ali küçük)] 

 
 
3-) Enı'budullahe vettekuHU ve etiy'un; 



 
"Allâh'a ibadet edin, O'ndan korunun ve bana itaat edin;" (A. 

Hulusi) 
 
03 - ġöyle ki Allaha kulluk edin ve ona korunun ve bana itaat 

eyleyin. (Elmalı) 
 
 
Enı'budullahe vettekuHU ve etiy'un uyarım Ģu Eni mastariyenin 

burada ki karĢılığı; Allah‟a kulluk edin, yalnız Allah‟a. Allah‟a karĢı 
sorumluluğunuzun bilincinde olun ve O‟na itaat edin ve bana itaat edin. 
ve etiy‟uni aslında, evet, bana itaat edin. 

 
 
4-) Yağfir leküm min zünûbiküm ve yuahhırküm ila ecelin 

musemma* inne ecelAllâhi izâ câe lâ yuahhar* lev küntüm ta'lemun; 
 
"Ki, hatalarınızdan bazılarını mağfiret etsin ve sizi tayin edilmiĢ 

ömrünüzün sonuna kadar yaĢatsın. Muhakkak ki Allâh'ın eceli (yaĢam 
süresi sonu) geldiğinde ertelenmez! Eğer bilseydiniz!" (A. Hulusi) 

 
04 - Günahlarınızdan size mağfiret buyursun ve sizi müsemma bir 

ecele kadar tehîr eylesin, muhakkak ki Allahın takdir eylediği ecel gelince 
tehîr olunmaz eğer bilseydiniz! (Elmalı) 

 
 
Yağfir leküm min zünûbiküm Allah‟ta bunun üzerine ne yapsın? 

Sizin günahlarınızı kökten affetsin. Mağfiret affın en yücesi, üstünü 
tamamen kapatsın. ve yuahhırküm ila ecelin musemma adı konulmuĢ 
bir vakte kadar size süre tanısın. inne ecelAllâhi izâ câe lâ yuahhar 
Allah‟ın belirlediği süre gelip çattığında asla ertelenemez, asla 
ötelenemez. lev küntüm ta'lemun keĢke bunu olsun bilseydiniz, idrak 
etseydiniz. 

 
Ecel, aslında li küllü ecelin hitap ayetinin ifade ettiği gibi her ecelin 

bir yasası vardır. Hayatın devamına veya bitimini getiren yasalar 
silsilesidir. Bir tür kullanım ömrü. Ġnsanı yaratan, mahlukatı yaratan, 
onlara da bir kullanım ömrü biçmiĢtir. Her yaratılanın bir kullanım süresi 
vardır ortalama süresi. Ama efendimiz “Dua” ömrü uzatır diyor. Sadaka 
ömrü uzatır diyor Hz. Ali‟den gelen Ceyyid senetli bir hadiste.  

 



Bütün bunları nasıl anlayacağız. Yani kullanım ömründen iyi 
kullanılırsa daha fazla yaĢayabilir. Ama Allah yarattığına ortalama bir 
kullanım ömrü takdir etmiĢtir. 

 
Ecelimmüsemma hem nekira, yani hem de adı konulmamıĢ 

EcelAllah Allah‟ın koyduğu ecel ise Allah‟a nispet edilmiĢ. Gelince 
geciktirilmez. Biz bunu anlıyoruz. 

 
 
5-) Kale Rabbi inniy de'avtu kavmiy leylen ve nehara; 
 
(Nuh) dedi ki: "Rabbim... Muhakkak ki ben halkımı gece ve gündüz 

davet ettim." (A. Hulusi) 
 
05 - Dedi ki ya rab! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbi inniy de'avtu kavmiy leylen ve nehara Nuh Dedi ki; 

Rabbim, kavmimi gece gündüz durmadan davet ettim. 
 
 
6-) Felem yezidhüm du'aiy illâ firara; 
 
"Benim davetim onların kaçıĢından baĢka bir Ģey arttırmadı." (A. 

Hulusi) 
 
06 - Fakat benim çağırmam onlara firardan baĢka bir Ģey artırmadı. 

(Elmalı) 
 
 
Felem yezidhüm du'aiy illâ firara benim davetim onların 

kaçıĢından baĢka bir Ģeyi artırmadı, onları kaçırdı. Hani gelecekleri, 
koĢacakları yerde kaçtılar. Allah‟tan kaçtılar, vahiyden kaçtılar, imandan 
kaçtılar, sevaptan kaçtılar, cennetten kaçtılar. 

 
 
7-) Ve inniy küllema de'avtühüm litağfire lehüm ce'alu 

esabi'ahüm fiy azânihim vestağĢev siyabehüm ve esarru 
vestekberustikbâra; 

 
"Muhakkak ki ben onları, senin mağfiretine davet ettikçe, 

parmaklarını kulaklarının içine tıkadılar, elbiselerine büründüler, 
(inançlarında) ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler." (A. Hulusi) 



 
07 - Ve ben onları mağfiret buyurman için her davet ettiğimde onlar 

parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve esvaplarına büründüler ve ısrar 
ettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler. (Elmalı) 

 
 
Ve inniy küllema de'avtühüm litağfire lehüm ce'alu esabi'ahüm 

fiy azânihim senin bağıĢına layık olmaları için onları davet ettiğim her 
seferinde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. vestağĢev siyabehüm 
gözlerini hakikate kapattılar. Lafzi olarak elbiselerini baĢlarına çektiler 
manasına gelir ama mecazdır bu. gözlerini kapattılar. ve esarru 
vestekberustikbâra ve büyüklendikçe büyüklendiler ve küfürde ısrar 
ettiler. Hakikate karĢı kibirlendiler. Yani Ģeytan gibi yaptılar. 

 
 
8-) Sümme inniy de'avtühüm cihara; 
 
"Sonra, muhakkak ki ben onları açıktan davet ettim." (A. Hulusi) 
 
08 - Sonra ben onları yüksek sesle çağırdım. (Elmalı) 
 
 
Sümme inniy de'avtühüm cihara sonra yer oldu gün geldi onları 

açıkça davet ettim. 
 
 
9-) Sümme inniy a'lentu lehüm ve esrertu lehüm israra; 
 
"Sonra, muhakkak ki ben onlara aleni davette bulundum ve ayrıca 

da kendilerine özel olarak anlattım." (A. Hulusi) 
 
09 - Sonra hem ilâm ederek söyledim onlara hem gizli gizli 

söyledim. (Elmalı) 
 
 
Sümme inniy a'lentu lehüm ve esrertu lehüm israra gün oldu 

hem davetimi kendilerine ilan ettim, hem de gizliden gizliye davet ettim. 
Hani olur ya dıĢarıya bakarak açıktan davet edince bir takım 
mülahazalarla iman etmezlerse gizlice davet edeyim, bari orada iman 
etsinler diye. Ama gizli açık davetin tüm yöntemlerini denediğim halde 
küfürde ısrar ettiler. Benden kaynaklanmadı ya rabbi demeye getiriyor 
Hz. Nuh. 

 



 
10-) Fekultüstağfiru Rabbeküm inneHU kâne Ğeffara; 
 
Dedim ki: "Rabbinizden mağfiret dileyin... Muhakkak ki O, 

Ğaffar'dır." (A. Hulusi) 
 
10 - Gelin dedim: rabbinizin mağfiretini isteyin, çünkü, o, mağfireti 

çok bir gaffardır. (Elmalı) 
 
 
Fekultüstağfiru Rabbeküm inneHU kâne Ğeffara ve nihayet 

dedim ki onlara rabbinize istiğfar edin, rabbinizden bağıĢlanma dileyin. 
Hiç Ģüphe yok ki O çok bağıĢlayıcıdır, çok affedicidir. 

 
 
11-) YursilisSemâe 'aleyküm midrara; 
 
"Üzerinize semâyı yoğun olarak irsâl eder." (A. Hulusi) 
 
11 - Bol hayır ile üzerinize semayı salsın. (Elmalı) 
 
 
YursilisSemâe 'aleyküm midrara göğü üzerinize cömertçe 

boĢaltacaktır. Mübalağa vezni midrar. Dür inci demektir, inci gibi toprağa 
bereket getiren yağmura denir. Tersi seller ve toprağı sürükleyip götüren 
bela yağmurudur. 

 
 
12-) Ve yümdidküm Biemvalin ve beniyne ve yec'al leküm 

cennatin ve yec'al leküm enhara; 
 
"Mallar ve oğullar ile size yardım eder, sizin için cennetler oluĢturur 

ve sizin için nehirler meydana getirir." (A. Hulusi) 
 
12 - Ve size mallar ve oğullarla imdat eylesin, ve sizin için 

Cennetler yapsın, sizin için ırmaklar yapsın. (Elmalı) 
 
 
Ve yümdidküm Biemvalin ve beniyn mal ve evlat vererek 

dünyevi refahınızı artıracak, ve yec'al leküm cennatin ve yec'al leküm 
enhara dahası sizin için tarifsiz cennetler var edecek ve nehirler 
bahĢedecektir. 

 



 
13-) Maleküm lâ tercûne Lillâhi vekara; 
 
"Size ne oluyor ki Allâh'ın yüceliğini ummuyorsunuz?" (A. Hulusi) 
 
13 - Neye siz ummazsınız Allah için bir vakar. (Elmalı) 
 
 
Maleküm lâ tercûne Lillâhi vekara size ne oluyor da Allah için 

vakarlı bir tavır takınmıyorsunuz. Vakar ağırbaĢlılık, hafifliğin zıddı. Ġman 
insana vakar verir, ağır baĢlılık kazandırır. Küfür insanı hafifletir. Bu 
zımni ifadeyi anlıyoruz biz buradan. 

 
 
14-) Ve kad halekaküm atvara; 
 
"Hâlbuki (Allâh) sizi aĢama aĢama yarattı!" (A. Hulusi) 
 
14 - YaratmıĢ iken o sizi tavır tavır bu tavra kadar. (Elmalı) 
 
 
Ve kad halekaküm atvara oysaki sizi uzun süreçlerde halden hale 

geçirerek yarattı, O yarattı. Yani etvar; her halkası diğerinden farklı olan 
haller, çok aĢamalı süreçler. Tekamül yasasının ifadesi aslında. 
Ġnsan/28. ayetinde ki tebdil ile birlikte okunmalı bu ayet. 

 
 
15-) Elem terav keyfe halekAllâhu seb'a Semavatin tıbaka; 
 
"Görmediniz mi, Allâh semâları yedi tabaka olarak nasıl yarattı?" 

(A. Hulusi) 
 
15 - Görmediniz mi nasıl yaratmıĢ Allah yedi Semayı uygun tabaka 

tabaka? (Elmalı) 
 
 
Elem terav keyfe halekAllâhu seb'a Semavatin tıbaka 

görmediniz mi Allah 7 kat göğü nasıl tabaka halinde bir birine uyumlu 
olarak yarattı. Burada ki tıba; aslında etvar canlı organların dinamik 
kaderini ifade ediyor bir üstteki. Tıbak ta cansız varlıkların statik kaderini 
ifade ediyor. Mülk/3 ayetini bu ayetle birlikte okuyalım: 

 
 



16-) Ve ce'alelKamere fiyhinne nûren ve ce'aleĢġemse siraca; 
 
"Onların içinde Ay'ı bir nûr kıldı ve GüneĢ'i de ıĢık - enerji kaynağı 

kıldı." (A. Hulusi) 
 
16 - Kameri kılmıĢ içlerinde bir nur, güneĢi de kılmıĢ bir lâmba. 

(Elmalı) 
 
 
Ve ce'alelKamere fiyhinne nûren ve ce'aleĢġemse siraca 

güneĢi de tarifsiz bir lamba yaptığını ve ayı sirayet eden bir yansıtıcı 
kıldığını hatırlasanıza, düĢünsenize. Ayı yansıtıcı kıldı diye çevirdim 
bunu çünkü ay için nûr kullanılıyor, Ģems için sirac. Ama Yunus/5. 
ayetinde; “HU"velleziy ce'aleĢ Ģemse dıyâen vel kamere nûra. 
(Yunus/5) güneĢ için dıya‟ kullanılıyor. Dıya‟; ıĢık kaynağından ıĢığın 
verilmesi, nûr ise yansıyan veya yansımayan ıĢıkların tümüne birden 
denilir, bu ilginç bir fark. 

 
 
17-) VAllâhu enbeteküm minel'Ardı nebâta; 
 
"Allâh sizi bir nebat bitirir gibi arzdan bitirdi." (A. Hulusi) 
 
17 - Ve Allah yetiĢtirdi sizi Arzdan nebat tarzıyla. (Elmalı) 
 
 
VAllâhu enbeteküm minel'Ardı nebâta ve Allah sizi yerden 

tarifsiz bir bitiriĢle bitirmiĢtir. Ġnsanın hem elementer, hem de biyolojik 
kökenine bir atıf. Sözün özü Ģu; Hangi çiftçi ektiği ekine sırtını döner ki 
siz Allah‟ın ektiği bu Ģahane ekine sırtını dönmesini istiyor, ekipte gitsin 
bir daha dönüp bakmasın diyorsun. Allah böyle yapar mı? Ġnsan gibi bir 
ekin ekmiĢ Allah. O‟ndan bunu nasıl bekleyebilirsiniz. Allah sizi elbette 
gözetecek. 

 
[Ek bilgi; Hak Telâ‟nın, "nebâten" yerine "Inbâten" demesi 

beklenirdi. Fakat O, böyle dememiĢ aksine demiĢtir ki bunun takdiri 
"Allah sizi bitirdi, siz de bitiverdiniz" Ģeklindedir. 

Burada Ģöyle bir incelik var: Allah Teâlâ eğer, demiĢ olsaydı, mana, 
"Sizi enteresan bir Ģekilde yetirip-bitirdi" Ģeklinde olurdu. Ama 
buyurunca, mana, "O sizi yetirip-bitirdi de, siz de böylece enteresan 
bir bitki olarak bittiniz" Ģeklinde olur.  

Bu ikincisi daha uygundur. Çünkü "inbât" (bitirmek) Allah'ın sıfat ve 
fiilidir. Allah'ın sıfatları ise tarafımızdan görülmez. Dolayısıyla da bu 



bitiriĢin, Allah Telâ‟nın haber vermesi olmasaydı, kâmil ve enteresan bir 
bitiĢ olduğunu bilemezdik. Halbuki burası, Allah'ın kudretinin 
mükemmelliğinin delillerinin getirildiği bir makamdır. Dolayısıyla bunun 
"semiyyât" (naklî deliller) ile ispatı mümkün olmaz.  

Ama Hak Teâlâ, "O sizi yetirip bitirdi, siz de mükemmel ve 
enteresan bir bitiĢle bittiniz" manasında, buyurunca, bu, bitkiyi enteresan 
ve mükemmel olmakla tavsif etme olur. Bitkinin böyle olması ise elle 
tutulur-gözle görülür bir Ģeydir. Dolayısıyla da Allah'ın kudretinin 
mükemmelliğine, bununla istidlal yapılabilir. Binâenaleyh ayetteki ifade 
Ģekli buna daha uyundur. Dolayısıyla iĢte Ģimdi, bu incelikten ötürü, 
hakiki manadan mecazi manaya geçildiği ortaya çıkmıĢ olur. 

Hak Telâ‟nın "Sonra sizi yine onun içine döndürecek" ifadesi, 
Kur'ân da alıĢılagelen "Allah sizi ilkin yaratmaya kadir olunca, yeniden 
diriltmeye de kadir olur" prensibine bir ĠĢarettir. 

Hak Telâ‟nın, "Sizi yeni bir çıkarıĢla çıkaracak" ifadesini, mefûl-u 
mutlakla te'kîd etmiĢ, dolayısıyla da sanki, "Allah sizi, hiç Ģüphe yok ki 
kesinlikle yeniden çıkaracak" demek istemiĢtir. (Tefsir-i Kebir Mefatihu-l 
Gayb – Fahreddin Razi)] 

 
 
18-) Sümme yu'ıydüküm fiyha ve yuhricüküm ihraca; 
 
"Sonra sizi oraya iade edecek ve sizi bir çıkarıĢla çıkaracak." (A. 

Hulusi) 
 
18 - Sonra sizi onda geri çevirecek ve çıkaracak sizi bir çıkarıĢ 

daha. (Elmalı) 
 
 
Sümme yu'ıydüküm fiyha sonra orada sizi tekrar iade edecek, 

tekrar meydana getirecektir. ve yuhricüküm ihraca derken sizi tarifsiz 
bir çıkarıĢla yeniden çıkaracaktır. 

 
 
19-) VAllâhu ce'ale lekümül'Arda bisata; 
 
"Allâh, arzı sizin için bir sergi kıldı." (A. Hulusi) 
 
19 - Ve Allah sizin için Arzı bir sergi yapmıĢtır. (Elmalı) 
 
 
VAllâhu ce'ale lekümül'Arda bisata Allah sizin için yeri bir döĢek 

gibi yaymıĢtır. Burada yayarak geniĢletme. Sözün özü neden nankörlük 



ediyorsunuz. Size misafirhaneyi bu kadar dayayıp döĢeyen Allah‟a karĢı. 
Bütün bu ayetler onu söylüyor. 

 
 
20-) Liteslukû minha sübülen ficaca; 
 
"Ondan geniĢ yollar edinip yürüyesiniz diye." (A. Hulusi) 
 
20 - Gidesiniz diye ondan geniĢ geniĢ yollarda. (Elmalı) 
 
 
Liteslukû minha sübülen ficaca ki geniĢ yollar bulup onun 

üzerinden aĢabilesiniz diye. 
 
Pasajın ana fikri belli. Ġnançta da çeĢitlilik tıpkı insan, gök gibi, 

insan gibi sünnetullahtır. Hz. Nuh‟un bunca yıl davet edipte davetine 
icabet etmeyenlerin neden icabet ettiklerine dair bu konudaki 
sünnetullahı anlamaya çalıĢırsanız, hatta daha geniĢ bakıp Ģu yer 
yüzünde Allah insanı yaratıp ta neden küfrüne izin verdi, kafirlerin kafir 
olmasına neden izin verdi neden yer yüzünde kendine isyan edilmesine 
izin verdi. Ġnsan Ģirk koĢacağını bile bile Allah neden irade verdi gibi 
soruları çoğaltıp gidebiliriz sorular soracak olursanız ey insanoğlu.  

 
Allah‟ın yasası budur bu yaratılıĢın yasasıdır. Karanlık olmasaydı 

aydınlığın, küfür olmasaydı imanın, kötü olmasaydı iyinin değeri nasıl 
bilinirdi. ĠĢte rabbimiz bize, Nuh suresinde de bunu veriyor. 

 
Rabbim küfürden, Ģirkten, tuğyandan bizi korusun rabbim davet 

edilince davete yürekten icabet edip imanın hakkını verenlerden kılsın. 
 
 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. NÛH SURESĠ (20-28) (182-A) 
 
 
"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. 
Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, Rabbi yessir ve lâ tüassir, 
Rabbi temmim bil hayr. 

 
Rabbim hayır ile baĢlat, hayırlısıyla tamamlat. Rabbim bize kolay 

getir, güç getirme. Amin. 
 
Değerli Kur‟an dostları geçen dersimizde Nuh sure-i celilesinin 20. 

ayetine kadar iĢlemiĢtik. Hatırlayacaksınız tuğyan olan yerde tufan olmaz 
mı demiĢtik. Aslında Nuh suresi özetle bunu söylüyor. Tuğyan olan yerde 
tufan olur. Allah‟a isyanın ayyuka çıktığı bir yerde tufan olur. Fakat 
aslolan sizin geminizi yapmanızdır. Siz geminizi yaparken herkes bir Ģey 
söyleyebilir. Tıpkı Hz. Nuh‟a; bak, bak, seninki karada gemi yapıyor, 
nerede yüzdürecekse diye dalga geçenler gibi. Fakat suyun rabbi, 
göklerin rabbi, denizin rabbi geminizi yüzdüreceğiniz zamanı gelince 
denizi ayağınıza getirir. Eğer O‟nun için yola çıkmıĢ, O‟nun için yaĢamıĢ, 
hayatınızı hakikate davet uğrunda geçirmiĢ ve samimiyetle iman etmiĢ, 
güvenmiĢseniz bunu yapar. Tüm çağlara bu kıssanın içinde bulunduğu 
Nuh suresinin verdiği ders budur. Her çağın Nuh‟una; sen gemini 
yapmaya devam et. Deniz lazım olursa denizin rabbi ayağına getirir 
mesajdır. ġimdi kaldığımız yerden Nuh suresinin tefsirine devam 
ediyoruz. 

 
 
Bismillah 
 
21-) Kale Nuhun Rabbi innehüm 'asavniy vettebe'u men lem 

yezidhu maluhu ve veleduhû illâ hasara; 
 
Nuh dedi ki: "Rabbim... Muhakkak ki onlar bana âsi oldular; malı ve 

çocuğu kendisinin hüsranından baĢka bir Ģeyi artırmayan kimseye tâbi 
oldular." (A. Hulusi) 
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21 - Nuh dedi ki: yarab! Malûmun onlar bana isyan ettiler ve malı 
ve veledi kendisine hasardan baĢka bir Ģey arttırmayan kimsenin ardınca 
gittiler. (Elmalı) 

 
 
Kale Nuhun Rabbi innehüm 'asavniy Nuh dedi ki; Rabbim onlar 

bana isyan ettiler. Açıkça, kuĢkusuz, tereddütsüz onlar bana isyan ettiler. 
vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhû illâ hasara malı ve 
nesli sadece hüsranını artıran bir takım kimselere uydular. Bana isyan 
ettiler, malı ve nesli çok olanlara uydular. Fakat mal ve nesil onların 
hüsranını artırdı. Yani onlar dünyevileĢtiler. Onlar Allah‟ın gör dediği 
yerden değil, Ģeytanın gör dediği yerden baktılar. Onlar çok olana itibar 
ettiler. hak olana değil. Ben hakka davet ettim, fakat yanımda ne kadar 
dünyalık olduğuna baktılar, davet ettiğim hakikate değil. Onun içinde 
onlar dünyalığın yanında yer aldılar. Çok olanın yanında hakka karĢı yer 
aldılar. 

 
 
22-) Ve mekeru mekren kübbara; 
 
"Çok büyük bir mekr ile mekr ettiler!" (A. Hulusi) 
 
22 - Ve büyük büyük mekre giriĢtiler. (Elmalı) 
 
 
Ve mekeru mekren kübbara koca koca, büyük büyük, dehĢet 

tuzaklar hazırladılar. Mekr; aslında hile, desise, tuzak manasına gelir. 
Fakat düzen, düzenek manasını da içerir. Burada fiili ve fiziki bir tuzak 
mı, yoksa fikri ve zihni bir tuzak mı kastediliyor. Aslında sanki insanın en 
büyük tuzağının, insanın kendisini içine düĢürdüğü en büyük tuzağın 
kendi kendine kurduğu zihni tuzaklar olduğunu söylüyor gibidir. Yoksa 
Hz. Nuh‟un önüne tuzak kurup ta onu içine düĢürdüler anlamını 
göremiyoruz.  

 
Peki akla kurulan bu tuzaklar neler olabilir? 
 
Birincisi (Melek) peygamber istediler, biz onların kendi akıllarının 

önüne kurdukları tuzakları, bu kıssanın Kur‟an da anlatıldığı diğer 
yerlerden öğreniyoruz. Bu kıssa Kur‟an da 30 a yakın yerde, hatta otuz 
küsür yerde anlatılır. Mesela; Onlar kendi kendilerini düĢürdükleri bir 
tuzak Ģuydu. Ġnsan peygamber istemediler. Ġnsan peygambere karĢı 
geldiler, bir melek peygamber istediler. Araf/63. ayeti bunun delili. Nuh 
kavmi insan peygamber istemedi, çünkü insan soyundan ümit kesmiĢti.  



 
Ama insan peygambere itirazın ikinci bir gerekçesi daha var. O da 

hayat tarzını değiĢtirmek istemediler. Çünkü insan peygamber olursa onu 
model almaları lazım. Melek olursa meleği model alamayız diye mazeret 
ileri sürebilirler. Onun için tüm helak olmuĢ kavimler insan peygambere 
itiraz ettiler. ĠĢin özü insandan ümit kesmiĢtiler çünkü kendilerinden ümit 
kesmiĢlerdi. Adeta insandan iyi çıkmaz, insandan adam çıkmaz 
derecesine yaptılar bunu bu 1. tuzak. 

 
Ġkinci tuzak yoksul kesimin, fakir kesimin, toplumun düĢük 

kesimlerinin Hz. Nuh‟a iman etmesini davete yönelik bir suçlama olarak 
kullandılar. Hud/27. ayetinin bize gösterdiği bu. Delili bu. Yani davete 
toplumun alt tabakaları iman etti diye kodamanlar, varlıklılar davetten, 
iman etmekten kaçındılar. Bu da bir bahaneydi. Aslında onların nasıl 
kibirli, nasıl küstah olduklarını gösteriyordu. Ki burada da Ve mekeru 
mekren kübbara derken onu söylüyor aslında. Kendi kendilerine öyle 
hileler, öyle tuzaklar kurdular ki, korkunç tuzaklar, belki kibre dayalı, 
tekebbüre datalı tuzaklar. Öyle bir ima da var. 

 
Üçüncüsü mucize talep ettiler. Fakat talep ettikleri mucize gelse 

inanacaklar mıydı. Tufan geldi inandılar mı, yine inanmadılar. Gönlün 
görmediğini göz görmez Kur‟an dostları. Mucizeler gözlere de hitap 
ediyordu. Oysa ki vahiy mucizesi gönüllerine hitap ediyordu. Ona kör 
kalınca diğer beĢeri ve tabii mucizelere, yani diğer dıĢlarında 
gerçekleĢen mucizelere nasıl itimat edeceklerdi ki. Bu bir iman meselesi. 
Gönülleri kör olduğu için gözleri de görmedi. 

 
Dördüncüsü düzeni sarsmakla itham ettiler Hz. Nuh‟u. Bunu da 

Mü‟minun/25. ayetinden öğreniyoruz. Yani düzenimizi bozuyorsun, 
istikrarı bozuyorsun dediler. Tüm çağlarda ki inkarcıların ithamı bu, 
istikrarı bozuyorsun. Hakikate karĢı hücum ederken bunu söylediler. 
Sanki düzenlerini alıp kaçan varmıĢ gibi. Aslında onların düzen dedikleri, 
istikrar dedikleri, batılın, Ģirkin, küfrün, günahın istikrarıydı. 

 
ĠĢte bütün bunlar akıllarına kurdukları bir tuzaktı. Bu tuzağın içine 

kendileri düĢtüler. Çünkü kendi zihinleri kendilerine tuzak kurdu. 
 
 
23-) Ve kalû lâ tezerunne âlihetekum ve lâ tezerunne vedden ve 

lâ suva'an ve lâ yeğûse ve ye'ûka ve nesra; 
 



Dediler ki: "Tanrılarınızı sakın bırakmayın! Vedd'i, Süva'i sakın 
bırakmayın... Yağüs'u, Yauk'u ve Nesr'i de (tanrılarının - putlarının 
adları)!" (A. Hulusi) 

 
23 - Ve sakın ilâhlarınızı bırakmayın ve sakın bırakmayın ne Veddi, 

ne Suvâı, ne de Yeğûsü ve Ye'ûku ve Nesri dediler. (Elmalı) 
 
 
Ve kalû ve dediler ki; lâ tezerunne âlihetekum ve lâ tezerunne 

vedden ve lâ suva'an ve lâ yeğûse ve ye'ûka ve nesra asla onların 
ilahlarına uymayın lâ tezerunne asla ilahlarınızı terk etmeyin, ilahlarınızı 
bırakmayın. Asla; veddi, suva‟ı, yeğusü, ye‟uku ve Nesr‟i bırakmayın 
dediler. 

 
Bu sayılan 5 put nüzül dönemi Araplarının da bildiği putlar. Hatta 

bölge civar kabilelerde tapınılan putlar bunlar. Mesela Yeğus isimli put 
erkek ĢeklindeymiĢ. Kitabu‟l esnam dan öğreniyoruz. Suva‟ putu diĢi 
tanrıça ĢeklindeymiĢ. Ye‟uk putu at suretindeymiĢ. Nesr putu ise isminde 
ifade ettiği gibi ak baba suretindeymiĢ. Demek ki bunlar birer totem gibi 
de anlaĢılabilir bu putlar. Bunlar Nuh kavminin zamanında tapılan putlar 
olmasına rağmen Arap müĢriklerinin de taptığı putlar olması nasıl izah 
edilir.  

 
ĠĢte bu sual çerçevesinde tefsirlerde bir çok söz söylenmiĢ. ĠĢte 

Tufan da bu putlar yok olmadı mı, yok olduysa nasıl intikal etti vs. gibi. 
Ġbn. Abbas‟tan bize gelen bir rivayete göre bu 5 put Ġdris peygamberin 
kavminden 5 veli imiĢ. Bu 5 veli nasıl putlaĢmıĢ, 5 Allah dostu nasıl 
putlaĢtırılmıĢ sualine Ġbn. Abbas‟tan gelen rivayet Ģu cevabı veriyor. 
Onlar öldüklerinde, onlara çok sevgi besleyen çocukları babalarının 
Aziyz insanlar, veliy insanlar olduğunu ifade için onlara görkemli birer 
kabir yaptırmıĢlar. Onların çocukları yani bu azizlerin torunları gelmiĢler 
bir Ģey yapalım bu büyük dedelerimize, biz de bir katkıda bulunalım 
onların namına, Ģanına, onların büyüklüğüne demiĢler, onlar da 
resimlerini yaptırmıĢlar kabirlerinin önüne. Onların torunları gelmiĢ, tabii 
merhumların torunlarının torunları, bu kez biz de dedelerimize bir Ģey 
yapmak isteriz. Madem bu kadar büyük dedelerin torunlarıymıĢız, biz de 
bir Ģey ilave edelim demiĢler onlar da heykellerini yaptırmıĢlar. Onların 
torunları da biz ne yapalım demiĢler. Bu büyük büyük dedelerimize biz 
de bir Ģey yapalım. Babalarımız Ģunu yaptı, dedelerimiz Ģunu yaptı, 
onların dedeleri bunu yaptı, biz de tapalım demiĢler. Ve böylece 5 aziz, 5 
veli zatın üzerinden kuĢaklar geçince 5 puta dönüĢmüĢ. Ġbn. Abbas‟tan 
gelen rivayet bu, gerçekten de çok manidar, üzerinde durulması gereken, 
ve ibret alınması gereken bir rivayet. Biz Hz. Ġsa örneğinde Hıristiyanların 



onu nasıl ilahlaĢtırdığına baktığımızda bu hikayenin daha sonraki bir 
versiyonunu görmüĢ oluyoruz. 

 
Bugün içinde geçerli değil mi. Herkes iĢte bu konuda titiz olmalı, 

dikkatli olmalı. Bu ayetler bize sadece tarihi bir hadiseyi haber vermiyor, 
aynı zamanda bizi ibret almaya, bunun tekerrür etmemesi için ders 
almaya davet ediyor. 

 
Tufan insanlığın ortak hafızasında var. Bu konuda yapılmıĢ bir ilmi 

araĢtırma görmüĢtüm. Yer yüzünde ki en kapalı toplumlarda dahi tufan 
inancı var. Mesela Avustralya Aborjinlerin de, Gutamala da 3.000 me de 
yaĢayan yerlilerde ve kendi adalarının dıĢına hiç çıkmamıĢ olan Seylan 
yerlilerinde dahi araĢtırmacılar, sosyologlar ve sosyal antropologlar Nuh 
tufanı inancının olduğunu tespit etmiĢler. Yani yer yüzünden Nuh Tufanı 
inancının olmadığı bir toplum yok. Kapalı havza toplumları da ada 
toplumları dahi. O zaman bu tufan insanlığın ortak hafızasında yer ettiği 
anlaĢılıyor. Demek ki insanlık henüz daha bu kadar dağılmadığı 
dönemlerde olup bitmiĢ bir olay olsa gerek ki insanlığın tamamının kapalı 
toplumlar da dahil ortak hafızasında yer etmiĢ bir hadise ve bize verdiği 
ders tuğyan ederseniz mutlaka tufana uğrarsınız dersidir. Bu tufanın 
gökten boĢalan sularla olması Ģart değil, bazen toplumsal huzursuzluk, 
bazen ahlaki çöküĢ, bazen anarĢi, bazen hiç aklımız gelmedik ailenin 
çöküĢü, dağılıĢı, insanların erdemlerini yitirmesi, değerlerin yok oluĢu vs. 
gibi bir çok surette gerçekleĢebilir. Bunların hepsi aslında tufanın farklı 
versiyonlarıdır. 

 
[Ek bilgi; {Kur‟an; tufanı Allah‟ın buyruklarına tam bir Ģekilde karĢı 

çıkan suçlu toplumlara yöneltilen cezalandırmalardan ibaret olan genel 
bir muhteva içinde nakleder. 

Tevrat top yekün inkârcı insanlığı cezalandıran evrensel bir 
tufandan bahsederken Kur‟an bunun aksine olarak iyice belirlenen 
müteaddit toplumlara gönderilen çeĢitli cezaları zikreder. (ör; Araf/59 -93 
ayetleri Nûh, Ad, Semud, Sodom,(Lût) Meyden topluluklarına verilen 
cezaları ayrı ayrı hatırlatır.) Keza Kur‟an Tufanı da özellikle Nuh kavmine 
mahsus bir felâket olarak bildirir. 

Geminin içinde bulunanlar hakkında Kur‟an oldukça açık ifade taĢır. 
Allah tarafından Hz. Nuh‟a emir verilir ve felaketten masum insanların 
kalacakların bindirilmesi emri olduğu gibi yerine getirilir. 

“(Nihayet emrimiz geldiği ve tennur (tandır veya geminin kazanı) 
tutuĢup parladığı zaman dedik ki; "Erkeği ve diĢisi olan her canlıdan 
ikiĢer tane, aleyhlerinde hüküm verilmiĢ olanların dıĢında, aileni ve iman 
etmiĢ olanları geminin içine yükle". Zaten beraberinde iman edenler çok 
az idi. (Elmalı) (Hud/40)” 



Kur‟an gemide kovulan nasipsiz oğul dıĢında Hz. Nuh‟un ailesi ile Allah‟a 
iman eden sayıları az olan yolcuların bulunduğunu bildirir. 

Tevrat ise gemide “sayıları az olan mü‟minlerin bulunduğunu 
bildirmez, gerçekte Tevrat‟ta geminin içindekiler konusunda 3 rivayet 
mevcuttur. 

1 – Din adamları metnine göre Nuh istisnasız olarak kendi ailesi be 
her türden bir çift. 

2 – Yahvis‟te metin pâk hayvanlar ve kuĢlar ile murdar hayvanlar 
arasında ayırım yapar. (gemi, pak hayvanlarla kuĢlardan erkek ve diĢi 
olarak yediĢer çift, murdar hayvanlardan ise birer çift barındırır.) 

3 – DeğiĢtirilmiĢ Yahvis‟te bir cümleye (Tekvin/7-8) göre pak olsun 
murdar olsun her neviden birer çift. (Maurıce Bucaılle- Kitab-ı Mukaddes 
Kuran ve bilim)}] 

 
 
24-) Ve kad edallû kesiyra* ve lâ tezidizzâlimiyne illâ dalâla; 
 
"Böylece (bunlar) pek çok kimseyi saptırdılar... O hâlde sen de o 

zâlimlerin sapkınlığını artır!" (A. Hulusi) 
 
24 - Ve çoğunu ĢaĢırttılar, sen de zalimleri artırma ancak 

ĢaĢkınlıkca artır. (Elmalı) 
 
 
Ve kad edallû kesiyran doğrusu birçoklarını yoldan saptırdılar, 

çıkardılar. ve lâ tezidizzâlimiyne illâ dalâla ve sen de (ey Allah‟ım) bu 
zalimlerin delaletini artır. Lafzen böyle çevirmem lazım ama daha bir 
açılımlı ve daha doğru kabul ettiğim bir çeviriyle çevirmek istiyorum bu 
zalimleri hedeflerinden daha fazla saptır. Yani onların gözettikleri hedefi 
tutturamasınlar. Diye dua etti. 

 
 
25-) Mimma hatiatihim uğriku feudhılu naren felem yecidu 

lehüm min dûnillâhi ensara; 
 
(Nihayet) onlar hatalarından dolayı suda boğuldular da ateĢe dâhil 

edildiler ve kendilerine Allâh dûnunda yardımcılar bulamadılar. (A. 
Hulusi) 

 
25 - Bir çok hatîatlarından dolayı suya boğuldular da ateĢe atıldılar 

ve kendilerine Allahın dûnünden yardımcılar bulamadılar. (Elmalı) 
 
 



Mimma hatiatihim uğriku onlar günahlarından dolayı boğulup 
gittiler. feudhılu naren felem yecidu lehüm min dûnillâhi ensara 
dahası ahirette ateĢe atılacaklar ve Allah dıĢında kendilerine yardım 
edecek hiçbir kimse bulamayacaklar. 

 
 
26-) Ve kale Nuhun Rabbi lâ tezer 'alel Ardı minelkafiriyne 

deyyara; 
 
Nuh dedi ki: "Rabbim... Hakikat bilgisini inkâr edenlerden arz 

üzerinde hiç kimseyi bırakma!" (A. Hulusi) 
 
26 - Nuh demiĢti ki: yarab, bırakma yeryüzünde kâfirlerden bir 

deyyar. (Elmalı) 
 
 
Ve kale Nuhun Rabbi lâ tezer 'alel Ardı minelkafiriyne deyyara 

ve Nuh dedi ki, daha doğrusu Nuh ellerini açıp Ģöyle dua etti; Rabbim, 
onlardan yer yüzünde bir tane, bir tek kiĢi bile bırakma. Mostralık, 
deyyar. Evde kimse yok dediklerinde bir Arap bu kelimeyi kullanır onun 
için mostralık bir tek kiĢi dahi bırakma Ģeklinde anlayabiliriz. 

 
 
27-) ĠnneKE in tezerhüm yudıllu 'ıbadeKE ve lâ yelidû illâ 

faciren keffara; 
 
"Zira sen, onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; hakikat bilgisini 

inkâr eden ve emirlere karĢı çıkandan baĢkasını doğurmazlar. (Onların 
genlerinden ancak bu oluĢur!)" (A. Hulusi) 

 
27 - Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarıyorlar, ve 

nankör facirden baĢka da doğurmuyorlar. (Elmalı) 
 
 
ĠnneKE in tezerhüm yudıllu 'ıbadeKE ve lâ yelidû illâ faciren 

keffara eğer sen onlardan bir tane bırakırsan onlar kafirden baĢka bir 
Ģey doğurmayacaklar ve senin kullarını saptırmaya devam edecekler. 
Yani onlardan yer yüzünde bir tane mostralık bıraksan bile ya rabbi, o 
boĢ durmayıp senin kullarını saptıracak ve ondan da kafir doğacak, 
baĢka bir Ģey değil. 

 
Duanın büyüklüğü emeğin büyüklüğünü gösteriyor değerli dostlar. 

Ben beddua demiyorum. Bu bir duadır. Küfrü ile azgınlaĢmıĢ kafirin artık 



yer yüzünden sökülüp alınmasını istemek, kendisinin de hayrını 
istemektir aslında. Çünkü yaĢadıkça küfrünü sürdürecek, yaĢadıkça 
azgınlığını artıracak, yaĢadıkça günahını çoğaltacak. Onun için beddua 
demek istemiyorum. Fakat bir peygamber, Efendimiz öyle buyuruyor; Her 
peygamberin kabul olmuĢ bir duası vardır. Hz. Nuh‟un da kabul olmuĢ 
duası bu olsa gerek. Ki emeğin büyüklüğünü biz burada görüyoruz.  

 
Emeğinin büyüklüğünü biz biliyoruz aslında değil mi? ..elfe senetin 

illâ hamsiyne 'amen, (Ankebut/14) diyor Kur‟an bize. 50 eksiği ile 1000 
yıl. Aslında Hz. Nuh‟un daveti bu. 950 demiyor, 50 eksiği ile 1.000 diyor. 
Bunu Ģöyle de anlayabiliriz Allah‟u alem. Bir insanın aklına gelebilecek 
en uzun ömrü aklınıza getirin. Zaten 1000 yı9l kesretten kinaye olarak 
kullanılır, Kur‟an da da kinaye olarak kullanılmaktadır. ĠĢte 1000 yıla 
bedel bir gün gibi. 

 
Yine ..lev yu'ammeru elfe seneh. (Bakara/96) Ġster ki 

YahudileĢmiĢ mantık 1000 yıl yaĢayayım. Burada olduğu gibi. 
Dolayısıyla 1000 yıl kesretten kinaye. Aklınıza bir insanın yaĢayabileceği 
en uzun ömrü getirin, ondan, peygamberlikten öncesini düĢün illâ 
hamsiyne 'amen i (Ankebut/14) böyle anlayabiliriz. ĠĢte bütün bir ömrü 
boyunca davet etsin o peygamber, fakat bir avuç dıĢında kimse davetine 
icabet etmesin. Hz. Nuh‟un durumu bu. 

 
Allah resulü Bedir esirleri ele geçtiğinde istiĢare etmiĢti. Hz. Ebu 

Bekir bu istiĢare sonuncunda; Bırakalım ya ResulAllah demiĢti. Hz. Ömer 
ise hepsinin boynunu vuralım demiĢti. Allah Resulü Ebu Bekir‟e dönerek; 
Ey Ebu Bekir sen; Ġn tüazzibhüm feinnehüm ıbaduK. (eğer onlara azap 
edersen onlar benim değil senin kullarındır ya rabbi. ve in tağfir lehüm 
feinneKE entel Aziyzül Hakiym (Maide/118)eğer affedersen, 
bağıĢlarsan ya rabbi sen yücesin zaten. Hükmünde hikmet sahibisin. 
Yani bağıĢlasan daha iyi olur diyen Ġsa gibisin demiĢti. Ve Hz. Ömer‟e 
dönmüĢ; sen de “bunların kellelerini vuralım diyen ey Ömer sen de tıpkı 
lâ tezer 'alel Ardı minelkafiriyne deyyara (26) onlardan yer yüzünde bir 
tane bırakma ĠnneKE in tezerhüm yudıllu 'ıbadeKE ve lâ yelidû illâ 
faciren keffara (27) diyen, yani eğer bir tane bırakırsan onlar insanları 
saptıracaklar ve onlardan facir, günahkar ve kafirden baĢka bir Ģey 
doğmayacak diyen Nuh gibisin. DemiĢti. Tirmizi, A. Bin Hambel 
naklediyor bu haberi bize. 

 
 
28-) Rabbiğfirliy ve livâlideyye ve limen dehale beytiye 

mu'minen ve lilmu'miniyne velmu'minât* ve lâ tezidizzâlimiyne illâ 
tebârâ; 



 
"Rabbim... Beni, ana-babamı, imanlı olarak evime gireni, imanlı 

erkekleri ve imanlı kadınları mağfiret et! O zâlimlerin, helâkından baĢka 
bir Ģeylerini artırma!"(A. Hulusi) 

 
28 - Yarab! Mağfiret buyur bana, ve babama anama, mü'min olarak 

evime girene ve bütün mü'minîn, ve mü'minâta, zalimleri ise artırma 
ancak helâkça artır. (Elmalı) 

 
 
Rabbiğfirliy ve livâlideyye ve limen dehale beytiye mu'minen 

ve lilmu'miniyne velmu'minât rabbim beni bağıĢla, anne babamı 
bağıĢla ve benim evime girenleri de bağıĢla. Tabii ki mü‟min olarak 
girenleri. Ve tüm mü‟minleri, iman eden mü‟min erkekleri ve mü‟min 
kadınları da bağıĢla diye en sonunda rahmet duası da yaptı. Yani sadece 
yukarıda ki bedduayı değil, aynı zamanda mü‟minlere de dua etti, çünkü 
canı çok yanmıĢtı. Çünkü Allah‟a davet etti, kendisine değil. Fakat onlar 
Allah‟a karĢı geldiler ve lâ tezidizzâlimiyne illâ tebârâ zalimlerin de 
sadece tükeniĢini artır ya rabbi dedi. 

 
Rabbimiz bu duayı Hz. Nuh‟un ağzından tüm zamanlarda yaĢasın 

diye vahyin içine koyup bize aktardığına göre amin denmiĢ sayılır mı? 
Naçizane böyle sayılsa gerektir. Eğer rabbimiz bu duaya “Amin” 
demeseydi eğer tabir caizse, Hz. Ġbrahim‟in babasına duayı reddettiği 
gibi bunu da reddederdi.  

 
Peki sözün özü ne burada? Tuğyan olan yerde tufan kaçınılmaz 

olur. Günah okyanusunda bir sevap adası olun ey mü‟minler, siz geminizi 
yapmaya devam edin. Herkes günaha batmıĢ olsa bile siz sevabı 
sürdürün. Ne diyordu Hz. Nuh; Fede'a Rabbehu enniy mağlubun 
fentasır. (Kamer/10) ellerini kaldırdı ve rabbine Ģöyle dua etti. Ya rabbi 
ben bittim dedi, ben yenildim. enniy mağlubun fentasır sen bana 
yardıma yetiĢ ya rabbi. 

 
Peki Allah ne buyurdu? Demek ki gücü biterse bir kulun, bittim 

derse, gücünün sonuna kadar mücadele eder ve bittim derse rabbi ona 
yettim kulum der. Ve iĢte cevabı da Ģöyle oldu.Fefetahnâ ebvabes 
Semai Bimain munhemir. (Kamer(11) biz de göğün kapılarını açtık, 
denizi onun ayağına getirdik. Onun duası üstüne dizginlenemez bir su 
denizini yer yüzüne indirdik. Bimain munhemir, yani denizi ayağına 
getirdik. Eğer inkarcılar karada gemisini yapan çağın Nuh‟larına dalga 
geçercesine iyi de bunun denizi hani derlerse çağın Nuh‟ları hiç tereddüt 



etmeden denizin rabbi deniz lazım olduğunda onu ayağıma getirir 
diyebilirler. Zaten bunu dememiz için bu kıssa bize anlatılıyor. 

 
Rabbim kendi çağının Nuh‟larından kılsın. Rabbim tuğyan olan 

yerde tuğyanı üretenlerden değil, tuğyana karĢı çıkıp tufanı bir necat 
olarak kullananlardan kılsın. Rabbim Kenan gibi dağa kaçanlardan değil, 
Nuh‟un gemisine sığınanlardan kılsın inĢaAllah. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. CĠNN SURESĠ (01-28) (182-B) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları Ģimdi yepyeni bir sureye giriyoruz. Cin 

suresi. Elimizde ki mushafta 72. sırada. 
 
Cin; görünmeyen varlık manasına gelir. Adını ilk ayetinden alır. 

Tirmizi de bu adla anılmıĢ fakat Buhari de Kul ûhıye ileyye (1) yani ilk 
kelimeleri ile anılmıĢ ki. Demek ki adı daha ilk dönemlerde henüz 
oturmamıĢtı. 

 
Suremiz Mekki dir. Boykot dönemi sonrası surelerden sayabiliriz. 

Çünkü bu konuda elimizde delil var; Allah resulünün Taif dönüĢünde 
gerçekleĢen dinleme hadisesi üzerine nazil olduğuna dair hayli rivayet 
var. Biz Allah resulünün Taif seferinin boykotun hemen ardında ki veya 
boykotun son, 8 veya 9. yıl olduğunu biliyoruz. O zaman 9 veya 10. yıla 
yerleĢtirebiliriz bu sureyi ki, Taif seferinin 10. yılda olduğuna dair bir 
rivayet var. 

 
Cin surenin konusu tevhid. Amacı cahiliye insanının cin 

tasavvurunu ret. Görünmez varlıklar bir vakıa, bir gerçek. Biz bu alemi 
sadece kendimiz oluĢturmuyoruz. Görünmeyen varlıklarla paylaĢıyoruz. 
Sadece bizden müteĢekkil değil bu alem. Ġnanıyoruz ki göremediğimiz 
alemler de var. 

 
[Ek bilgi: CĠNLERĠN VARLIĞI- KUR‟AN  
 
Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde değil, müteaddid yerlerde ve 

insanların iki ayrı cins yaratık olduklarından bahsedilmektedir. Örneğin 
bkz. Araf: 38; Hud: 119; Fussilet: 25-29; Ahkaf: 18; Ez-Zariat: 56; en-
Nas: 6; ve Rahman Suresi, cinleri insanoğlunun bir kısmı olarak 
saymaya yer bırakmayacak açıklıktadır. 

Araf:12'de Hicr 26-27'de ve Rahman 14-15'de insanın çamurdan 
yaratıldığı, oysa cinlerin ateĢten yaratıldıkları açık bir Ģekilde 
bildirilmektedir. 

Hicr Suresi 27. ayette cinlerin insandan önce yaratılmıĢ oldukları 
izah edilmektedir. Bunu, Kur'an da yedi yerde geçen Adem ve Ġblis 
kıssası da teyit etmektedir. Her yerde insan yaratılmadan önce Ġblisin 
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mevcut olduğu anlaĢılmaktadır. Ayrıca Kehf Suresi 50. ayette Ġblisin 
cinlerden birisi olduğu bildirilmiĢtir.  

... 
Kur'an-ı Kerim'de onlarca yerde, Ġblis'in, ta Adem'in yaratılıĢından 

beri insanı yoldan çıkartmaya azmettiği gerçeği açıklanmaktadır. O 
zamandan beri cinlerden Ģeytan olanlar insanları yoldan çıkarmaya 
çalıĢmaktadır. Ama insana musallat olarak ona zorla bir Ģeyi yaptırma 
gücüne sahip değillerdir. Fakat insanların kalbine vesvese verirler ve 
onları kötü yola teĢvik ederek çirkin ve kötü Ģeyleri güzel gösterir, onları 
yoldan çıkarmaya çalıĢırlar. Mesela bkz. Nisa: 117-120; Araf: 11-17; 
Ġbrahim: 20; Hicr: 30-42; Nahl: 98-100; Ġsra: 65. (Mevdudi – Tefhimu-l 
Kur‟an)] 

 
Görünmez varlıklar Allah – Ġnsan arasında aracı değil, ilahi 

rehberliğe muhtaç varlıklardır. Bu sure bunu söylüyor. Oysa ki insanlar 
tarih boyunca görünmeyen varlıklara karĢı zaaflı olmuĢlar. 
Görünmeyenden korkmuĢlar. Görünmeyene gizemli olana karĢı bir 
merak olmuĢ hep. Bu merak korkuya dönüĢmüĢ Bu korku ise onlara 
tapınmaya dönüĢmüĢ, onları putlaĢtırmıĢ tarihte insanlar. 
Görünmemelerinin sonucunda korku, korkunun sonucunda da 
putlaĢtırma gelmiĢ. ĠĢte bu nedenle bu surenin iniĢ nedeni, Nüzul dönemi 
insanı her tür söz sanatını Ģiirle, Ģiiri de cinle irtibatlandırdığı için onların 
vahyi Ģiirle, dolayısıyla vahyi cinle irtibatlandırmalarına alaka kurmalarını 
ret için inmiĢtir. 

 
Onlara göre cinler çarpardı. Onlar böyle inanıyordu. Hud/54. 

ayetine göre. Yine Enam/100. ayetinden öğrendiğimize göre ilahlık 
yakıĢtırıyorlardı nüzül dönemi müĢrikleri cinlere. Yine bu surenin 6. 
ayetine göre cinlere sığınıyorlardı. Biz "Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir 
racim" diyerek kovulmuĢ, taĢlanmıĢ, mel‟un Ģeytanın Ģerrinden nasıl 
Allah‟a sığınıyorsak onlarda cinlere sığınıyorlardı. Ġlginçtir, kime 
sığınıyorlarsa ona tanrılıkta yakıĢtırmıĢ oluyorlardı. Yine cinlere tapanlar 
vardı. Sebe/41. ayetinin ifade ettiği gibi.  

 
Surenin yarısı vahiy dinleyen cinlerle alakalı. Yani burada cinlerin 

vahiy dinledikleri aktarılıyor bu surenin yarısından fazlasında. Aynı 
zamanda bu bölüm Ahkaf/29-32 ayetleriyle karĢılaĢtırılarak okunmalı. 
Çok büyük bir irtibat var. Ahkaf/29-32 ayetleri Allah u alem bu surede 
bahsedilen olayın ta kendisinden bahsetmektedir. Yani iki ayrı olaydan 
bahsedildiğine dair rivayet varsa da bu konuda kesin bir delil yoktur. Biz 
iki pasajı da okuduğumuzda benzer bir olaydan söz edildiğini 
düĢünebiliyoruz.  
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Bu durumda Ahkaf suresinin ilgili ayetleri dikkate alınacak olursa bu 
cinlerin Yahudi olduğu orada açıkça söyleniyor. Yahudilerden olduğu. 
Çünkü Ahkaf suresinde ki ilgili pasajın hemen önü Yahudilerle ilgili. 
Dolayısıyla bizim zihnen cinlerle ilgili bu cin suresiyle müĢriklerin 
arasında, daha doğrusu Yahudilerle müĢriklerin arasında cin bahsi 
üzerinden bir irtibat kurmamız gerekiyor.  

 
Nedir bu irtibat? ġu; MüĢrikler Yahudilerin bu konuda esaslı bir 

bilgiye sahip olduğunu düĢünüyorlardı cin konusunda ve vahye karĢı bir 
destek sağlamak için, argüman geliĢtirmek için, vahye karĢı savaĢmak 
için kendilerince, kendilerinden çok daha iyi bilgiye sahip olduklarını 
düĢündükleri Yahudilerden malzeme istiyorlardı, cephane istiyorlardı. 
Yani cephanelerini Yahudilerden aldılar ve Yahudiler de bu konuda bizim 
bildiklerimiz hava civa demiyorlar, bu onların bu zannını daha da 
kabartıyorlar ve ĢiĢiriyorlardı, istismar ediyorlardı. 

 
Surenin ilk muhatapları açısından amacı açık. MüĢriklerle Yahudiler 

arasında ki bu Ģeytani ittifakı bozmaktı bu amaç. bir de Allah resulü 
açısından amacı vardı ki o da Allah resulünü ve mü‟minleri teselli 
etmekti. Bu teselliyi Ģöyle formüle edebiliriz. Ey peygamber seni 
yakındakiler dinlemezse, Allah çok, çok uzaklardan seni dinleyen 
birilerini yollar. Buydu, Allah resulü böyle teselli edildi. Bu girizgahtan 
sonra Ģimdi cin suresinin tefsirine geçebiliriz. 

 
[Ek bilgi; Buhari ve Müslim'de Hz. Abdullah bin Abbas'tan rivayet 

edilir ki, bir gün Allah Resulü yanında arkadaĢları ile beraber Ukaz 
panayırına gitmiĢti. Yolda Nahle denilen yerde Allah Resulü sabah 
namazını kıldırdı. Bu esnada Cinlerden bir grup oradan geçmekteydi. 
Kur'an ın tilavetini duyduklarında hemen durmuĢlar ve dikkatle dinlemeye 
baĢlamıĢlardı. ĠĢte bu hadisenin zikri bu surede geçmektedir. 

Müfessirlerden çokları bu rivayete dayanarak bu hadisenin 
Rasulullah ın Taif seferi esnasında olduğunu söylemiĢlerdir ki bu hadise 
risaletin 10. yılında hicretten 3 sene önce vuku bulmuĢtu.  

Fakat bu kıyas birçok nedenden dolayı doğru değildir. Rasulullah ın 
Taif seferi sırasında cinlerin Kur'an dinlemesi hadisesinin anlatıldığı 
Ahkaf Suresi'nin 29. ayeti ile 39. ayetleri arası göz önünde 
bulundurulursa, o cinlerin iman ehlinden oldukları anlaĢılacaktır. 
Bunlar, Hz. Musa'ya ve diğer gelmiĢ semavi kitaplara inanmaktaydılar.  

Halbuki bu surenin 2. ayetinden 7. ayetine kadar olan bölümden 
açıkça anlaĢılmaktadır ki, bu sefer de Kur'an-ı Kerim dinleyen cinler 
müĢrik idiler, ahireti ve peygamberliği kabul etmiyorlardı. Ayrıca tarihi 
kayıtlardan da anlaĢılıyor ki Rasulullah ın yanında Hz. Zeyd bin 
Harise'den baĢka kimse yoktu. 



Halbuki bu seferde Ġbn Abbas'ın rivayetine göre Rasulullah ın 
yanında birkaç sahabenin de bulunduğu anlaĢılmaktadır. Ve diğer 
rivayetlerden, Rasulullah ın Taif ten dönerken yolda Nahle'de konakladığı 
zaman cinlere Kur'an ı dinlettiği anlaĢılmaktadır.  

Ġbn Abbas'ın rivayetine göre, bu surede geçen seferde ise Allah 
Resulü Mekke'den Ukaz'a doğru gitmekteydi. Bu sebeplerden, bu surede 
geçen hadise ile Ahkaf Suresi'nde geçen hadisenin aynı olmadıkları ayrı 
ayrı zamanlarda vuku buldukları anlaĢılmaktadır.(Mevdudi – Tefhimu-l 
Kur‟an)] 

 
[Ek bilgi; KURÂN‟A GÖRE “CĠN”  
“CANN‟I (cin sınıfını - görünmez varlıkları) DA DUMANSIZ 

ATEġTEN (radyasyon-ıĢınsal enerji - elektromanyetik dalga bedenli) 
YARATTI.” (55.Rahmân: 15) 

Ġnsanın yapısı için, umumi mânâda, görünüĢünden yani bedeninin 
yapısından dolayı, nasıl ki “topraktan halk olunmuĢtur” denilmekte ise; 
burada da Cinin yapısı izah edilirken, gene aynı usülle, Cinin yapısı 
iĢaret edilerek “dumansız ateĢten” yani “ıĢınlardan - radyasyondan - 
dalgadan” yaratılmıĢtır diye tarif edilmektedir.  

“CANN‟I DA DAHA ÖNCE SEMUM ATEġTEN (gözeneklerden 
geçen, zehirleyici ateĢten; ıĢınsal bedenle, cehennemdeki ateĢ, semum 
kelimesiyle tanımlanmıĢtır. A.H.) YARATTIK.” (15.Hicr: 27)  

Nitekim bakınız bu konuda M.H.Yazır merhum da ne diyor:  
“Hâsılı demek oluyor ki, insan yaratılmazdan evvel, GüneĢ‟te ve arzın 
baĢlangıcında olduğu gibi, çalkalanıp duran (dalgalanan) muzdarip ve 
müteheyyiç bir hâlde bulunan hâlis bir ateĢ veya ELEKTRĠK hâlinde 
olduğu gibi, her Ģeye karıĢabilen veyahut eĢyayı birbirine karıĢtırmak 
ihtilat ettirmek hassasını haiz bir ateĢten (yani ıĢınlardan) biz insanların 
gözlerine bermutad görünmeyen gizli birtakım hayat kuvvetleri, hayati 
unsurlar yaratılmıĢtır ki bunlara “can” tesmiye olunur.”(Cilt: 6/ Sayfa: 
4670)  

“(Allâh) ONLARI TOPLUCA HAġRETTĠĞĠ GÜN: “EY CĠNN 
TOPLULUĞU, GERÇEKTEN ĠNSANLARIN ÇOĞUNLUĞUNU 
HÜKMÜNÜZ ALTINA ALDINIZ (hakikatten uzaklaĢtırdınız)!” (der)...” 
(6.En‟am: 128)  

Bu âyet meâli ise, dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, 
günümüzde pek çok önemi olan bir konuyu açıklamaktadır... Çünkü bu 
âyet ile Allâhû Teâlâ, “Cin” adıyla tanınan varlıkların çok büyük bir 
özelliğini açıklamaktadır; ki bu özellik “CĠNLERĠN ĠNSANLARI 
KENDĠLERĠNE TÂBĠ KILMA, ĠNSANLARI BAġTAN ÇIKARTMA, KENDĠ 
HÜKÜMLERĠ ALTINDA YAġATMA” olmaktadır. Yani, Cinler arasında, 
insanları aldatmak, onları kendi hükümleri altına almak baĢarı olarak 



değerlendirilmekte, birbirlerine karĢı kendi üstünlüklerini bu Ģekilde 
ispatlamaya çalıĢmaktadırlar. 

“BEN CĠNNĠ VE ĠNSĠ YALNIZCA (Esmâ özelliklerimi açığa 
çıkarmak suretiyle) KULLUK ETMELERĠ ĠÇĠN YARATTIM!” (51.Zariyat: 
56)  

Bu âyet meâli ise Cinlerin de aynen insanlar gibi yaratıcılarına karĢı 
kulluk görevi yerine getirmekle yükümlü olduklarını açıklamakta, 
yaratılma sebeplerinin de bu olduğunu kesin bir Ģekilde belirtmektedir... 
(Devam ediyor…) 

CĠNLERLE ĠLGĠLĠ BAZI HADĠSLER  
“O sırada Cinler, semâdan haberler alamaz olmuĢlardı... Ve çıkmak 

istedikçe de üzerlerine Ģihablar salınır olmuĢtu. Bunun üzerine içlerinden 
ileri gelenler: 

− Herhâlde yeni bir Ģey oldu ki, sizinle semâ haberleri arasında 
perde meydana geldi! Arzı dolaĢın bakalım, oluĢan olay nedir anlayalım. 
demiĢler. Ve bu sebeple de Cinler yeryüzünü araĢtırmaya baĢlamıĢlar. 
Nitekim Tihame tarafına gitmekte olan birtakım Cin, Sokukaz‟a gitmekte 
olan Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi vesellem‟in Nahle mevkisinde ashabıyla 
birlikte sabah namazı kılarken okuduğu Kur‟ân-ı Kerîm‟i dinlemiĢler. Ve 
dinledikten sonra da:  

− ĠĢte bu semâ haberlerine perde olan olaydır! DemiĢler ve derhâl 
kavimlerine dönerek anlatmıĢlar:  

− Gerçekten bize hayranlık veren Kurân‟ı iĢittik! 
ĠĢte bundan sonra Allâhû Teâlâ, Cinn Sûresi‟ni inzâl etti; Cinlerin 

dediklerini Rasûlullâh bildirdi. 
Ġbni Mes‟ud (r.a.)‟dan rivayet edilen ikinci hadis de Ģöyle: 
“Rasûlullâh Aleyhisselâm:  
− Ben Cin‟e Kur‟ân okumakla emrolundum. Beraberimde kim gelir? 

diye sordu. 
Herkes sustu. Ġkinci defa sordu. Gene susuldu.  

Üçüncü defa yine sordu, bu defa ben cevap verdim: 
- Ben Abdullah! Mahiyetinde giderim yâ Rasulullah. 
Bunun üzerine kalktık, yürüdük. 
Düb ġib‟inin yanında Hacune mevkisine gelince, benim önüme bir 

hat çizdi;  
− Bunu tecavüz etme!.. dedi. Sonra da Hacune doğru geçti...  

Derhâl üzerine keklikler gibi uçuĢtular. Sanki “Zud” ricaline benziyorlardı. 
Kadınların def çaldıkları gibi deflerini çalıyorlardı.  
Nihayet etrafını sardılar ve gözümde kayboldu. Hemen yerimden kalktım. 
O zaman bana eliyle “otur” diye iĢaret etti. Sonra da Kur‟ân okumaya 
baĢladı. Gittikçe sesi yükseliyordu. Hepsi yere yapıĢtılar. O derece ki, 
seslerini iĢitiyordum kendilerini göremiyordum. Sonra Rasûlullâh 
Aleyhisselâm yanıma geldiğinde;  



− Gelmek istedin değil mi? diye sordu. Ben de:  
− Evet yâ Rasûlullâh! dedim. Cevap verdi:  
− Sana gerekmezdi! Onlar Cin! Kur‟ân dinlemeye geldiler. Sonra da 

kavimlerini uyarmak üzere döndüler.” 
 
BAZI ÖZELLĠKLERĠNDEN 
Cinlerin gıdası kokudur!.. Cinlerin en çok sevdikleri koku da 

SĠGARA kokusudur. Sigara içen bir kiĢiyi buldukları zaman, artık kolay 
kolay onun yanından ayrılmazlar ve onun peĢini de bırakmazlar. KiĢinin 
sigara bağımlılığının artmasında en büyük faktör Cinlerdir.  

Cinler, sigaraya yönelik bir kiĢi buldular mı, hemen onun içine 
sıkıntı verecek Ģekilde beynine bir sinyal yollarlar. KiĢi bu sıkıntı ile 
hemen bir SĠGARA yakar! Dumanlarını üflemeye baĢladıktan kısa bir 
süre sonra içindeki sıkıntı kesilir!  
Çünkü, yanındaki Cin, o dumandan gıdalanmaya baĢlamıĢ ve onun içine 
sıkıntı veren etkileri göndermeyi kesmiĢtir. Böylece o kiĢi sigarasını bitirir 
ve bir süre rahatlar. 

Sonra yanındaki Cin tekrar SĠGARA kokusu istedi mi gene beynine 
içinde sıkıntı oluĢturacak bir impuls yollar ve o kiĢi de elinde olmayarak 
tekrar bir sigara yakar. Ve bu durum böylece devam edip gider. Eğer, 
böyle devamlı SĠGARA içen bir hoca veya mürĢit, Gavs(!) yanına 
giderseniz, hemen Kur‟ân-ı Kerîm‟in Sâd Sûresinin 41, Mu‟minûn 
Sûresinin 98-99 ve Sâffât Sûresinin 7‟inci âyetlerindeki dualara devam 
ediniz. 

Göreceksiniz ki, bu duaya devam suretiyle beyninizin yayacağı belli 
dalgalar o kiĢinin iliĢkide olduğu Cin ile iliĢkisinde kopukluk oluĢturacak 
ve bu yüzden karĢınızdaki kiĢide bazı dengesiz söz ve davranıĢlar ortaya 
çıkacaktır.  

Ayrıca, ruh çağırma celselerinde, Cinci, falcı hocaların yanında da 
bu duayı okursanız, bunun böyle olduğunu görerek söylediklerimize 
kesinlikle inanabilirsiniz. Evet bu âyetleri okunuĢu gibi yazıyorum:  

“RABBĠ ĠNNĠY MESSENĠYEġ ġEYTANU BĠ NUSBĠN VE AZÂB; 
RABBĠ EÛZÜ BĠKE MĠN HEMEZÂTĠġ ġEYÂTIYN VE EÛZÜ BĠKE RABBĠ 
EN YAHDURÛN. VE HIFZAN MĠN KÜLLĠ ġEYTANĠN MÂRĠD.” (38.Sâd: 
41 – 23.Mu‟minûn: 97-98 – 37.Sâffât: 7) (Ahmed Hulusi – Ruh Ġnsan ve 
Cin)] 

 
 
1-) Kul ûhıye ileyye ennehüsteme'a neferun minelcinni fekalu 

inna semı'na Kur'ânen 'aceba; 
 



De ki: "Bana vahyolunana göre; Cin'den bir topluluk (Kur'ân) 
dinleyip de: 'Muhakkak ki biz, hayrete düĢüren bir Kur'ân iĢittik!' 
demiĢler." (A. Hulusi) 

 
01 - Deki vahy olundu bana hakikat bir takım cin‟nin dinleyip de 

Ģöyle dedikleri: inan olsun biz acayip bir Kur'an dinledik. (Elmalı) 
 
 
Kul ûhıye ileyye de ki; bana vahy edildi. Bana vahy edildi ifadesi 

Allah resulünün cinleri görüp görmediğiyle ilgili tefsir kitaplarında uzun 
uzadıya yapılan tartıĢmaya cevap sadedindedir. Yani Allah resulüne 
vahy edildiği, ResulAllah‟ın onları görmesinin Ģart olmadığını anlayabiliriz 
buradan. Ġblis Kur‟an a göre cinlerden di. Kehf/50. ayeti bunu söyler. 
Cinlerin insanları gördüğü, fakat insanların cinleri görmediğini de biz 
Kur‟an dan öğreniyoruz. Araf/27. ayetinden. ĠĢte Araf/27 ile birlikte ve 
yine Kehf/50 ile birlikte düĢünürsek Allah resulünün cinleri görmediğini, 
onların Allah resulünü dinlediği haberinin ResulAllah‟a vahiyle verildiğini 
ifade eden bir cümle ile baĢlıyor sure.  

 
[Ek biltgi; 5573 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor: 

"ResulAllah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:  
"Cinlerden bir ifrit, dun aksam, namazımı bozdurmak icin üzerime atıldı. 
Allah ona galebe çalmama imkan verdi. Ben de onu boğazından 
yakaladım. Hatta onu, mescidin direklerinden birine bağlamayı arzu 
ettim, ta ki sabah olunca hepiniz onu göresiniz. Ancak, kardeĢim 
Süleyman AleyhisSelâm‟ın su sözünü hatırladım: ".Ve benden sonra 
kimseye nasib olmayacak bir mulku bana ihsan et" (Sad 35). Allah da 
onu hor ve hakir olarak geri cevirdi."  

Buhari, Salat 75, Amel fi's-Salat 10, Bed'ul-Halk 11, Enbiya 40, 
Tefsir, Sad; Muslim, Mesacid 39, (541). (Kütübü sitte/5573)] 
 

[Ek bilgi;Cinlerin Görünmesi 
ĠĢte, görünmeyen varlıklar olan melek, cin ve ruhanîler de, her ne 

kadar kendilerine has yapılarıyla bu âlemde görülmeseler bile, bu âleme 
has vasıtaları kullanıp, kılıf ve elbise giyerek görünebilirler. Meleklerin ve 
cinlerin bu Ģekilde görünmelerine "temessül" diyoruz. Kur'ân, temessülü 
anlatırken; 

"(Melek, Meryem Validemiz'e) "tastamam bir insan Ģeklinde 
temessül etti"(Meryem, 19/17) der. 

Efendimiz (sav)'e vahiy getiren melek, bazen kendine has 
keyfiyetle, bazen bir muharip Ģeklinde, bazen de daha baĢka suretlerde 
geliyordu. Benî Kureyza üzerine yürüneceği zaman Cebrail (as), tozu 
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toprağı üstünde bir muharip suretinde gelmiĢ ve -Ya Rasûlullah, siz 
zırhlarınızı çıkardınız, fakat biz melekler taifesi çıkarmadık, demiĢti.  

Yine aynı melek, bazı zaman oluyordu ki, Dıhye (ra) suretinde 
geliyor, bazı zaman da, dinî tâlim maksadıyla üzerinde hiç de yolculuk 
emaresi taĢımayan bir misafir kıyafetinde geliyor ve "Ġman, Ġhsan, Ġslâm 
nedir?" Ģeklinde suâller sorup, verilen cevapları "Doğru" diye tasdikleyip 
gidiyordu. 

Cinler ve Ģeytanlar da, melek gibi temessül edebilir. Hüseyin 
Cisrî'ye göre, Allah'ın (cc) kendilerine verdiği yaratılıĢ biçimi sayesinde 
havadan, esirden veya benzeri bir maddeden istedikleri kadar alıp 
yoğunlaĢtırarak istedikleri Ģekle sokar ve o Ģekli âdete bir elbise yapıp, o 
elbise içinde insanlara görünürler.] 

 
Kul ûhıye ileyye ennehüsteme'a neferun minelcinni fekalu de ki 

bana vahy edildi ki cinlerden bir kısmı bu mesaja kulak vererek 
dostlarına Ģöyle dediler. inna semı'na Kur'ânen 'aceba gerçekten de biz 
olağan üstü güzellikte bir hitap dinledik, bir Kur‟an dinledik. Burada ki 
Kur‟an isim değil, onun için de bir hitap  diye çevirmeyi daha uygun 
buldum. Olağan üstü etkili, „aceba, yani ĢaĢırtıcı, bizi hayrette bırakan, 
bizi çok etkileyen bir hitap, bir kelam dinledik. 

 
[Ek bilgi; Metafizik Hastalıklar 
1 - AĢırı unutkanlık, 
2 - Dalgınlık, 
3 - Kararsızlık, 
4 - Geleceğe ait ümitsizlik duygusu hissetme, 
5 - Basit sebeplerle yakınlarına karĢı agresif davranıĢlar (anne, 

baba, eĢ, arkadaĢ vs.), 
6 - ĠĢlerinde anlaĢılmaz aĢırı kısmetsizlik ve irade dıĢı aksiliklerle 

karĢılaĢma, 
7 - Sevdiklerinin her hareketinin kendisine ters gelmesi, sonra 

bundan piĢman olması, 
8 - Bir türlü evlenememe, sıklıkla niĢandan dönme, 
9 - Basit sebeplerden boĢanma, 
10 - Yalnızken yanından bir karartının geçtiğini hissetmesi, 
11 - Banyo yaparken korkması ve gözü açık sabunlanması, 
12 - Bazı yerlerden geçerken sebepsiz korku hissetme (özellikle 

geceleri) 
13 - Rüyalarında sıklıkla kedi, köpek, yılan görmesi, 
14 - Sıklıkla garip ve korkutucu rüyalar görme, 
15 - Sabahları çok yorgun kalkması, 
16 - Bazen uyku-uyanıklık arasında parmağını dahi 

kımıldatamayacak ağırlık hissetmesi. 



Cinler En Çok Ġnsanlara Nerede Musallat Olurlar? 
Cinler insanlara en çok tuvalet, banyo ve yatak odasında musallat 

olurlar. Bu yüzden tuvalete ve banyoya girerken ve yatmadan önce 
kiĢinin Ģeytanın Ģerrinden Allah‟a sığınması sünnettir. 

Cinler Fiziki Hastalıklara Sebep Olabiliyorlar mı? 
Cinler; Sara, damar tıkanıklığına, çocuk düĢmesine, Ģiddetli baĢ 

ağrılarına vb. rahatsızlıklara sebep olabilmektedirler. 
Cinler Ġnsanlara Nasıl Vesvese Verir? 

Cinlerin konuĢması mümkündür. Çünkü o konuĢma büyülenmiĢ kiĢiye 
sihirbazın telkin ettiği gibi ruhun meyil ettiği bir Ģey olabilir. O bir ses değil 
ama büyülenmiĢ kimsede bir etki meydana getirmektedir. Cinler yakıcı 
ateĢ değildir, sadece ilk baĢtaki yaratıĢları yani maddeyi asliyeleri ateĢtir. 
Dolayısıyla Âdemoğlunun cesedine girer. ġeytan latif bir cisim olup 
insana vesvese verir. KiĢiye kötü düĢünceler fısıldar yani Rabbimizin 
buyurduğu gibi insanların gönüllerine vesvese verir.(Volkan 
KemalErgenekon)] 

 
 
2-) Yehdiy ilerrüĢdi feamenna Bih* ve len nüĢrike Birabbina 

ehadâ; 
 
"(O,) rüĢde (olgunluğa) yönlendiriyor. Bu sebeple iman ettik Ona! 

Rabbimize hiç kimseyi asla ortak tutmayacağız." (A. Hulusi) 
 
02 - RüĢte erdiriyor, biz de ona iman eyledik, rabbimize hiç kimseyi 

Ģerik koĢmayacağız. (Elmalı) 
 
 
Yehdiy ilerrüĢdi feamenna Bih Yehdiy ilerrüĢd, doğru bir bilinç 

inĢa eden bir hitap. Feemenna, ve biz de derhal iman ettik. 
 
ġimdi ayette geçen cinlere iliĢkin Kur‟an ın genelinden Ģöyle genel 

bir panorama sunmak isterim. Kur‟an cin kavramını çok anlamlı olarak 
kullanır. Cinlerle ilgili Kur‟an pasajları için Sebe suresini, „Araf suresini, 
Ahkaf suresine bakılabilir. Cin kelimesi ce ne ne kökünden gelir. Ce ne 
ne kökü ihtiva ettiği tüm anlamlarda duyulara kapalı olan, duyularla 
algılanamayan manasına gelir. Ceniyn, Anne karnında kapalı olduğu için 
bu kökten gelir. Can; Ġnsan gözü görmediği için can derler. Mecnun; Akıl 
kapalı olduğu için deliye mecnun derler. Cünne; Kalkandır insanı örttüğü, 
kapattığı için kalkana cünne demiĢler. Cennet; yine aynı kökten gelir. 
ağaçlarla yeĢilliklerle tabanı örtülü olduğu ve görünmediği için ce ne ne 
kökünden gelen bir kelimeyle cennet denmiĢtir. 
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En‟am/76. ayetinde kök anlamıyla kullanılır. En‟am/100, ve 
Saffat/158. ayetinde duyulara kapalı, hisse açık varlık manasına 
kullanılır. „Araf/38 ve Enam/112. ayetlerinde, yine Hud/119. ayetinde 
mevhum ve esrarlı Ģeytani güçler manasında kullanılır. Yine Bakara/102. 
Cin/5-6. ayetlerinde büyü sembolleri olarak kullanılabilir, o manaya 
alınabilir. Yine Ahkaf/29-32. ayetlerinde ilk defa görülen uzaktan gelen 
varlıklar manasında kullanılabilir. Veya bu manaya alınabilir. Yine 
Enbiya/82. Sebe‟/12-14. ayetlerinde mitolojik ve folklorik varlıklar 
manasına alınabilir. Gözeneklere nüfuz eden tarifsiz bir ateĢten 
yaratıldığını ifade eder Kur‟an cinlerin Hicr/27. ayetinde, Rahman/15. 
ayetinde.  

 
Varlık elbette ki görünenlerden müteĢekkil değildir. Varlık 

gördüğümüzün çok daha ötesindedir. Onun için görmediğime inanmam 
sözü cahillerin sözüdür. Fakat görmediğimizden korkmamız, 
görmediğimizi hele hele tanrılaĢtırmamız da insanoğlunun bir baĢka 
zaafıdır. Görmediğini inkar etmek insanın bir zaafı, görmediğinden 
korkup onu tanrılaĢtırması da bir baĢka zaafıdır. 

 
Varlık üçe ayrılır; Alem-i Mülk, Alem-i Misal ve Alem-i melekut. 

Alem-i mülk gördüğümüz alemdir. Alem-i misal, misal alemidir. Alem-i 
Melekutsa maddi alemi aĢan öteki, yani aĢkın alemdir. Yine varlık 
kategorileri bizde, Ġslam da sadece maddi olanla sınırlanmaz. Maddeyi 
aĢar ve Alem-i Lahuta doğru ilerler. Onun içinde materyalizm ve 
pozitivizmin maddeyle sınırlandırdığı varlık kategorilerini bir Müslüman 
kabul edemez. Bir Müslüman‟ın varlık düĢüncesi aĢkın varlığı içeren bir 
düĢüncedir. En basit ve bayağı varlıkla en yüce varlık arasında varlık 
mertebeleri vardır. ĠĢte cinler de bu mertebelerden birindedir. Birine ait 
olan, birine sahip olan varlıklardandır. Bu Kur‟an da ki cinlerle ilgili genel 
bir sayım dökümün ardından kaldığımız yerden devam edebiliriz. 

 
ve len nüĢrike Birabbina ehadâ ve asla bundan böyle rabbimize 

hiç kimseyi Ģirk koĢmayacağız dediler. Kimler? Kur‟an ı dinleyen cinler, 
böyle dediler. Yani imana kavuĢmak, Ģirkten kurtulmaktır. Burada omu 
anlıyoruz. feamenna Bih* ve len nüĢrike Birabbina ehadâ iman ettik, 
biz hemen bunun ardından iman ettik ve bundan böyle asla hiç kimseyi 
rabbimize ortak koĢmayacağız dediler Kur‟an ı dinleyen cinler. 

 
 
3-) Ve ennehû te'alâ ceddu Rabbina mettehaze sahıbeten ve lâ 

veleda; 
 



"Muhakkak ki Rabbimizin ceddi (azamet ve sultanlığı) çok yücedir. 
Ne bir diĢi eĢ edinmiĢtir ne de bir çocuk!" (A. Hulusi) 

 
03 - Ve doğrusu o rabbimizin Ģanı çok yüksek, ne bir arkadaĢ 

edinmiĢ ne de bir velet. (Elmalı) 
 
 
Ve ennehû te'alâ ceddu Rabbina Ģu da bir gerçek ki rabbimizin 

Ģanı pek yücedir dediler.Ennehû ki çok gelecek bu enne veya inne 
Ģeklinde de okunabilir, edat. 18. ayet hariç 3. ayetten 19. ayete kadar 
ayetlerin baĢında yer alan bu edatlar inne olarak ta okunabilirler. Eğer 
inne okunursa o zaman sözü ilk ayete atfedip buraya, yani 3. ayete 
atfedip konuĢanın cinler olduğuna hükmetmemiz lazım. Yok enne olursa 
pasaja bağlama göre farklı hatiplerin ağzından hitabı vermemiz ve 
anlamamız gerektir, onun için bu enne nin inne de okunabildiğini bazı 
karilerin öyle okuduğunu, bazı karilerinde böyle okuduğunu bilmemiz 
lazım. 

 
mettehaze sahıbeten ve lâ veleda o kendisine ne bir eĢ, ne bir 

çocuk edinmiĢtir. Yani tevhid sürüyor, cinler artık Ģirkten kurtulup tevhide 
ulaĢmıĢ oluyorlar. Aslında burada bir ima var ama bir sonraki ayeti 
okuduktan sonra o imaya döneyim; 

 
 
4-) Ve ennehû kâne yekulu sefiyhuna 'alAllâhi Ģatatâ; 
 
"Doğrusu bizim kıt anlayıĢlımız, Allâh hakkında saçma iddiada 

bulunuyormuĢ!" (A. Hulusi) 
 
04 - Ve doğrusu bizim sefih, Allaha karĢı saçma söylüyormuĢ. 

(Elmalı) 
 
 
Ve ennehû kâne yekulu sefiyhuna 'alAllâhi Ģatatâ bir baĢka 

gerçek te içimizdeki beyinsiz kiĢilerin Allah‟a karĢı haddini bilmezce 
konuĢmasıdır. Evet, bir önceki ayet 3. ayetin sonu ne bir eĢ, ne bir evlat 
edinmiĢtir dedi değil mi? Orada aslında Yahudilerin ahkaf/28-32. ayetiyle 
bu pasaj arasında doğrudan bir bağlantı kurmamız gerektiğini 
düĢündüğümü daha önce söylemiĢtim, iĢte bu bağlantıyı kurarsak 
Yahudilerin; “biz Allah‟ın doğuları ve dostlarıyız iddiasını hatırlayalım. 
nahnü ebnaullahi ve ehıbbauHU (Maide/18)onu reddeden bir yaklaĢım 
bumettehaze sahıbeten ve lâ veleda (3) bu onu reddeden bir yaklaĢım. 



Artık iman eden Yahudi cinler de bu yanlıĢ ve yamuk inanıĢtan 
vazgeçtiler manasına geliyor. 

 
 
5-) Ve enna zanenna en len tekulen'insu velcinnu 'alAllâhi 

keziba; 
 
"Biz gerçekten, ins ve cin Allâh hakkında asla yalan söylemez, diye 

zannetmiĢtik." (A. Hulusi) 
 
05 - Ve doğrusu biz, Ġns ü Cin Allaha karĢı asla yalan söylemez 

sanmıĢız. (Elmalı) 
 
 
Ve enna zanenna en len tekulen'insu velcinnu 'alAllâhi keziba 

halbuki biz ne insanların ne de cinlerin asla Allah‟a iftira etmeyeceğine 
kani idik, zannederdik. Yani iftira edeceğine asla ihtimal vermezdik 
dediler. Cinlerin ve insanların Allah‟a iftira edeceğine ihtimal vermezdik, 
ama ederlermiĢ. Fahvel hitab, yani sözün geliminden bu anlaĢılıyor. Ama 
cinler de, insanlar da görünen ve görünmeyen varlıklar, uzak ve yakın 
varlıklar. Tanıdığımız ve tanımadığımız varlıklar. Cin kavramının farklı 
anlamlarından, farklı kullanımlarından yola çıkarak hepsini de 
anlayabiliriz. Ama görünen ve görünmeyen, uzak ve yakın, bilinen ve 
bilinmeyen insan ve cin Allah‟a iftira edermiĢ meğerse. 

 
 
6-) Ve ennehu kâne ricalun minel'insi ye'uzune Biricalin 

minelcinni fezadûhüm raheka; 
 
"Doğrusu, insan türünden bazı rical (erkek veya kadın), cin 

türünden bazı ricale (erkek veya kadın) sığınırlar... Bu yüzden onların 
azgınlıklarını artırırlar." (A. Hulusi) 

 
06 - Ve doğrusu Ġns ten bazı rical Cinden bazı ricale sığınıyorlardı 

da onların istilâlarını artırıyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Ve ennehu kâne ricalun minel'insi ye'uzune Biricalin minelcinn 

hiç kuĢkusuz insanlardan bazıları, cinlerden bazılarına sığınırlar. ĠĢte o 
ayet geldi. Demek ki insanlardan cinlere sığınanlar varmıĢ. Hem de 
ye'uzune Biricalin minelcinn yani cinlerden bazılarına. Buradaki rical 
cinlerden bazı erkeklere diyor. artık burada ki cini hangi manayı 
yükleyeceksek ona göre anlaĢılmalı. Eğer uzak varlıklar, bölgede 



bilinmeyen, görünmeyen varlıklar manasına yükleyeceksek o zaman bu 
ricali bildiğimiz erkek olarak anlamak lazım. Ama her nasıl anlayacaksak 
anlayalım cinlere sığınan insanların varlığından söz ediyor bu ayet.  

 
Bir önceki ayetin söz ettiği Ģey de neydi aslında; Allah‟a yapılan 

iftira. Allah‟a insan nasıl iftira yapar? Allah‟a ait vasıflardan, sıfatlardan 
birini yaratılmıĢlardan birine yakıĢtırarak. Bu bir insan olabileceği gibi cin 
de olabilir. Yani siz veya bir baĢkası her kimse; Allah‟a ait bir vasfı bir 
cine yakıĢtırıyorsa, mesela Allah her Ģeyi görür El Basıyrdir değil mi? 
Eğer cin her Ģeyi görür diye inanıyorsa, Allah‟a ait bir vasfı cine 
yakıĢtırdığı için onu Allah‟a ortak koĢuyor, dolayısıyla Allah‟a iftira ediyor, 
Allah‟tan rol çalıyor demektir.  

 
Mesela cin her istediğini bana yapabilir diye inanan bir insan. Cinler 

isterlerse insana istediğini yaparlar diyen bir insan, aslında cinlere Allah‟a 
ait bir vasfı yüklüyorlar. Allah‟a ait bir sıfatı yüklüyorlar. Çünkü isterse 
Allah her istediğini yapabilir. Bu Allah‟ın vasfıdır. Çünkü Allah gücü 
sonsuz olandır, kudreti sonsuz olandır. Ġnnallahe kadiyrun; Allah 
kadiyrdir, Allah her Ģeye gücü yetendir. „Ala külli Ģey‟in kadiyr; Allah her 
Ģey üzerine kadirdir, güç yetirendir gibi Kur‟an i ibareler bize bunu 
veriyor. Biz veya bir baĢkası Allah‟ın kadiyr oluĢunu tutarda cinlere 
atfedersek Allah‟a iftira etmiĢ ve cinlere de ilahlık rolü yakıĢtırmıĢ oluruz. 
ĠĢte burada bunu söylüyor ayet. 

 
fezadûhüm raheka bu da onların cüretini, bu da onların cesaretini 

artırdı. Değerli dostlar iĢte bu surenin can damarı olan ibareye geldik. 6. 
ayetin son cümlesi olan fezadûhüm raheka ibaresi cin suresinin can 
damarı değil sadece, bizim cin tasavvurumuzun da anahtarı olmak 
zorundadır. Bu ibareyi bu küçücük cümleyi anladığımızda cin meselesini 
anlamıĢ olacağız. Yani artık cinlerin tasallutundan kurtulmuĢ olacağız. 
Bunu onun için anlamak lazım. Cinlerle ilgili tüm Kur‟an da ki, anahtar 
ibare bu çünkü. fezadûhüm raheka 

 
Cinlerin insan üzerinde ki etkisi nedir, nereye kadardır sorusunun 

cevabı bu cümlede gizli. Rahk; sarmak, bürümek kök manasından 
geliyor. Aslında tepesine çıkarmak, Ģımartmak, cür‟et vermek, karĢısında 
edilgen hale geçmek, karĢısında edilgen hale geçtiğiniz için onu da etken 
hale geçirmek. Kendiniz nesneleĢtiğiniz için onu özne ilan etmek. Yani 
siz kendinizi nesneleĢtirerek onun sizi üzerinizde bir takım tasarrufta 
bulunmasına cür‟et kazandırmak manasına gelir. Aslında bu kadar bile 
yeter değil mi? Yamuk cin tasavvurumuzu düzeltmek için bu ibare 
gerçekten de bir ilaç gibi.  

 



ġimdi Ģımartmak fezadûhüm raheka iĢte bu davranıĢ cinlere 
insanların sığınması cinlerin cesaretini artırdı, cür‟etini artırdı. Yani onlar 
karĢısında insanı edilgen kıldı. Bu Ģudur dostlar kısaca; Ġnsanoğlu cinlere 
meydan okuması lazım. Cinin insanoğlu üzerinde hiçbir etkisi olamaz. 
Allah açıkça ifade ediyor. ġeytanın cinlerden olduğunu Kur‟an dan 
öğrenmiĢtik. ġeytan için Kur‟an ara ara ne diyor? Senin salih kullarım 
üzerinde hiçbir hükmün geçmez. Yani onlar üzerinde gücün yoktur 
buyuruyor Kur‟an. Evet, gücün yoktur.  

 
Kur‟an cinlerden bir grup olan cin Ģeytanlarının insan üzerinde 

herhangi bir gücü olmadığını söylüyor. O halde insan üzerinde güç 
uygulayan görünmez varlıklara iliĢkin ne diyebiliriz? Açıkça Ģunu deriz. 
Ġnsan kendi iradesinden onlara transfer eder, kendi iradenizden transfer 
ettiğinizi size karĢı kullanır. Yani görünmez varlıklar insana karĢı eğer bir 
zarar verebiliyorlarsa, bu onların verdiği zarar değil, insanın iradesinden 
eksiltmesidir. Ġnsanın irade zaafıdır. Sizin verdiğiniz mermiyi size 
atmaktadır.  

 
Aslında bu iradenin imtihanını kaybetmiĢ olmanın cezasıdır. 

Aslında bu iradeyi zayıflaĢtırmanın cezasıdır, ceremesidir, faturasıdır. 
Eğer iradenizi teslim ederseniz, iradenizden vaz geçerseniz, iradeniz 
size karĢı kullanılır. Hatta vehimlerle olmayanı varmıĢ gibide yaparsınız. 
Öyle evhamlanırsınız ki aslında vehminiz kendinize dönüp sizi vuran bir 
bumerang silahına dönüĢür. Atarsınız, gelir sizi vurur.  

 
ĠĢte bu ibare fezadûhüm raheka bize bütün bunları vermektedir. 

Kıssanın özü de budur aslında. Burada anlatılan kıssanın özü de budur. 
Ġnsanın kendi kendisini vurmasıdır. Belki tarihsel olarak Babil 
büyücülüğüne bir atıfta vardır, Yahudiler bağlamında Ahkaf/28-32. 
ayetleriyle birlikte düĢündüğümüzde, Yahudilerle irtibat kurduğumuzda, 
dünyaya büyüyü yayan Babil sürgünü sırasında Yahudilerin Babil‟liler 
den öğrendikleri büyücülüğü nasıl dehĢet bir hale getirip insanlara salgın 
bir hastalık gibi yaydıklarını ima ettiğini düĢünebiliriz. 

 
[Ek bilgi; Bazıları Ģöyle der: "Bir adam ıssız bir vadide yatmak veya 

konup geçmek istediği ve baĢına bir tehlike gelmesinden korktuğu 
zaman yüksek sesle, "Ey bu vadinin azizi! Ben senin itaatinde bulunan 
beyinsizlerden sana sığınıyorum." der ve böylece o vadideki cinninin 
kendisini koruyacağına inanırdı. KuĢkusuz bu inançtaki kiĢiler baĢı 
sıkıldıkça veya herhangi bir amaca ermek istedikçe, iĢi, önce cinne 
sığınmak olur.  



Ebu Hayyan'ın zikrettiği gibi Mukatil Ģöyle demiĢtir: Araplarda cinne 
sığınmak Yemen'de bir kavimden baĢladı, sonra Beni Hanife'ye geçti, 
sonra Araplarda yaygın hale geldi. (Elmalı-Tefsir)] 

 
 
7-) Ve ennehüm zannu kema zanentum en len yeb'asâllahu 

ehadâ; 
 
"Muhakkak ki onlar (insanlar), sizin gibi düĢünüp, Allâh'ın hiçbir 

kimseyi asla bâ's etmeyeceğini, zannetmiĢler!" (Bu âyet cinlerin de 
yaĢadıkları beden boyutu itibarıyla 'Ölüm - kıyamet' aĢaması sonrasına 
insanlar gibi vâkıf olmadıklarını göstermektedir. A.H.) (A. Hulusi) 

 
07 - Ve doğrusu onlar sizin zan ettiğiniz gibi zan etmiĢlerdi ki: Allah 

ebada hiç bir kimseyi ba's etmeyecek. (Elmalı) 
 
 
Ve ennehüm zannu kema zanentum en len yeb'asâllahu ehadâ 

o sapık insanlar tıpkı sizin sandığınız gibi Allah‟ın hiç kimseyi geri 
göndermeyeceğini sanmaktadırlar. en len yeb'asâllahu ehadâ 
diriltmeyeceğini.  

 
Aslında burada elçi manasına, peygamber manasına, yani Allah hiç 

kimseyi peygamber olarak göndermez diye inanıyorlarmıĢ demek ki, iĢte 
o sapık insanlar tıpkı sizin sandığınız gibi Allah hiç kimseyi peygamber 
olarak göndermeyecek zannetmektedirler, zannetmiĢlerdi daha doğrusu.  

 
Yahudilerin kendi dıĢlarında peygamber gelmeyeceğine dair 

inançlarına bir atıf olsa gerek. Ġnsandan ümit kesmiĢlerdi çünkü. Bu 
müĢrikler için geçerliydi. Ama Yahudiler bizden baĢkasından adam 
çıkmaz diyorlardı ĠĢte burada ki onu ifade ediyor. Artık Allah tıpkı 
insanlardan peygamber göndermeyeceği gibi, sizden de peygamber 
göndermez zannetmiĢlerdi, sanmıĢlardı. Bu arada Ģunu 
söyleyeyim;Kur‟an insanlara ve cinlere kendi türlerinden peygamber 
gönderildiğini ifade eder. 

 
 
8-) Ve enna lemesnes Semâe fevecednaha müliet haresen 

Ģediyden ve Ģühüba; 
 
"Gerçekten biz semâya dokunduk da onu, güçlü bekçilerle 

(kuvvelerle) ve Ģihablarla (anlamamızı önleyen ıĢınlarla) doldurulmuĢ 
bulduk." (A. Hulusi) 



 
08 - Ve doğrusu biz o Semayı yokladık da onu öyle bulduk ki 

Ģiddetli muhafızlar ve Ģihablarla doldurulmuĢ. (Elmalı) 
 
 
Ve enna lemesnes Semâe cinler dediler ki biz göğü yokladık 

fevecednaha müliet haresen Ģediyden ve Ģühüba ama onu tam 
donanımlı bir koruma ordusu ve tarifsiz bir göktaĢı sağanağı ile dolu 
bulduk. Hicr/17 ve18. ayetleri ile karĢılaĢtırmak lazım Yahudi kabalizmine 
bir atıf var gibi geldi bana. Çünkü Yahudi kabalizmi gaybı bilme iddiasıyla 
ortaya çıkıyor. Oysa ki bu imkansız. Vahyin kaynağını bulandırmak ta 
dile getirilebilir burada. Yani vahyin kaynağına bir Ģey karıĢtırırlar mı 
cinler. Bu vahyin indiği sırada bazı insanlar böyle düĢünüyorlarmıĢ. 
Cinler de vahy getirir diye düĢünüyorlarmıĢ. Hatta Allah resulüne mecnun 
demelerinin sebebi cinlenmiĢ demeleriydi. Yani deli değil bizde ki gibi, 
mecnun cinlenmiĢ manasına kullanıyorlardı. Ne demekti? Onun cini var 
diyorlardı, ona cin vahiy getiriyor diyorlardı. ĠĢte bu tip iddiaların tümüne 
birden rettir bu ayetler. 

 
[Ek bilgi; HARES, bekçi ve muhafız demek olan "hâris" kelimesinin 

çoğuludur. "Hadem" kelimesinin, hizmetçi mânâsına gelen "hâdim" 
kelimesinin çoğulu olduğu gibi.  

ġÜHÜB de "Ģihâb ın çoğuludur. ġihâb, esasen ateĢ alevidir. 
Nitekim, "Parlak bir ateĢ koru." (Neml, 27/7) âyetinde de bu mânâda 
kullanılmıĢtır. Bundan, gökte yıldız kayar gibi kayan parıltılara da isim 
olmuĢtur.  

Mânânın özeti Ģu oluyor: Biz iman ettik ki, "Allah kimseyi 
peygamber göndermeyecek, göndermez." zannı yanlıĢ imiĢ, biz yüce bir 
Ģahsın peygamber gönderildiğini anladık. Çünkü biz göğü, o yüksek 
âlemi yokladık da onu Ģiddetli bekçiler, kuvvetli muhafız melekler ve 
atılmaya hazırlanmıĢ ateĢ gibi alevler, korlarla doldurulmuĢ 
bulduk.(Elmalı tefsir)]  
 

 
 
9-) Ve enna künna nak'udu minha meka'ıde lissem'ı, femen 

yestemi'ıl'Ane yecid lehu Ģihaben rasadâ; 
 
"Biz anlamak için ondan mekân edinip oturuyorduk. ġimdi ise kim 

dinlese kendisi için gözetleyen tahrip edici ıĢın bulur!" (A. Hulusi) 
 



09 - Ve doğrusu biz ondan dinlemek için bazı mevki‟lere otururduk, 
fakat Ģimdi her kim dinleyecek olursa onun için gözeten bir Ģihap buluyor. 
(Elmalı) 

 
 
Ve enna künna nak'udu minha meka'ıde lissem'ı halbuki vaktiyle 

biz onun uygun yerlerinde haber dinlemek için oturuyorduk, oturmuĢtuk. 
Yahudilerin kendilerinden bir peygamber beklentisine bir atıf gibi geldi 
bana. Onlar bu iĢ için astrolojiyi kullanıyorlardı. Yani onun uygun 
yerlerine oturmuĢtuk dedikleri gök.ç Göğün uygun yerlerine oturmak olsa 
olsa müneccimlerin bu hangi peygamberin yıldızı, acaba gelecek 
peygamberin yıldızı doğdu mu, doğacak mı diye spekülasyon yapmaları 
Ģeklinde de anlayabiliriz. 

 
femen yestemi'ıl'Ane yecid lehu Ģihaben rasadâ ne var ki Ģimdi 

bizden her kim dinlemeye kalksa göğü, yani vahyin kaynağını, veya 
aĢkın haberlerin kaynağını dinlemeye kalksa derhal karĢısında ki hedefi 
gözetleyen bir ateĢ toplu buluyor. Yani karĢısında ki hedefe güdümlü bir 
füze gibi, güdümlü bir mermi gibi bir ateĢ topu buluyor. Ben bu ateĢ 
topunun ne olduğu üzerinde düĢündüm. Acaba nasıl anlayabiliriz dedim; 
Kulak hırsızlığına dayalı sahte vahiylere bir atıf bu aslında. Gelecekten 
haber verme giriĢimlerinin tümünü birden reddediyor bu ayet ve 
düĢündüğümün sonucunda beni ikna edecek olan iĢte bu vahiydir dedim. 
Yani ateĢ topu tıpkı;  

 
Ve nünezzilu minel Kur'âni ma huve Ģifaun ve rahmetun lil 

mu'miniyn. ve lâ yeziyduz zalimiyne illâ hasara (Ġsra/82) ayetinde 
olduğu gibi. Biz bu Kur‟an dan Mü‟minler için Ģifa olan ayetler indirdik 
fakat onlar onda; ve lâ yeziyduz zalimiyne illâ hasara, zalimlerin 
hüsranını artırır o. Yani zalimlerin de hüsranını artırır. Tıpkı onun gibi  
Kur‟an ın adeta bir nûr, bir de nâr olan veçhesi var.  

 
Nûr olan veçhesi kendisinden faydalanmak isteyeni ıĢıtması, 

aydınlatması, kendisine iman edenlerin gözünü ve gönlünü aydınlatması. 
 
Nâr olan veçhesi ise kendi kaynağını bulandırmak isteyenleri 

yakması, Yani, mü‟minin imanını, kafirin küfrünü, münafığın nifakını 
artırır dersek acaba olur mu? Allah‟u alem..! 

 
Güdümlü bir silah gibi avlayıp geçersiz kılan, kendi kaynağını 

bulandırmaya yönelik her teĢebbüsü adeta güdümlü bir mermi gibi varıp 
tam gözüne isabet eden Ģeklinde de anlayabiliriz. Rasadâ diyor çünkü. 



Rasatla yan, tarassut eden, onu gözetleyen, adeta güdümleyen bir 
biçimde anlamına. 

 
 
10-) Ve enna lâ nedriy eĢerrun üriyde Bimen fiyl'Ardı em erade 

Bihim Rabbuhüm raĢeda; 
 
"Gerçek ki biz, arzda (bedende) olanlardan açığa çıkarılacak olan 

Ģerr mi; yoksa Rablerinin muradı, kendilerinde bir reĢad mı (hakikati 
müĢahedenin olgunluğu), buna vâkıf değiliz." (Bu âyet dahi 
göstermektedir ki Rabbinin {Esmâ hakikatinin} kiĢiye ne yaĢatacağı, 
kiĢinin Allâh indîndeki açığa çıkıĢ amacı, cinler tarafından 
bilinmemektedir. A.H.) (A. Hulusi) 

 
10 - Ve doğrusu biz bilmeyiz o Arzdaki kimselere bir Ģer mi irade 

edilmiĢtir, yoksa rableri onlara bir hayır mı murad etmiĢtir. (Elmalı) 
 
 
Ve enna lâ nedriy ve biz anladık ki gaybı bilmiyormuĢuz, gayb dan 

anlamazmıĢız. Yani iddiamızın aksine biz gaybı bilmiyor muĢuz, bilirmiĢ 
gibi yapar mıĢız. Görünmeyen varlıklar veya uzaktan gelen varlıklar. Yani 
bunların Ahkaf suresinde ki ayetlerle birlikte anlayacaksak Yahudi 
olduğunu düĢünmemiz lazım. Onlar demiĢler ki; meğer biz gaybı 
bilmezmiĢiz de gaybı bilirmiĢ gibi afra tafra satarmıĢız. Tıpkı falcılar gibi, 
tıpkı yıldız falcıları gibi, tıpkı tarotçular gibi, tıpkı müneccimler gibi. Gayb 
dan haber vermeye kalkan haddini bilmezler gibi. Aslında gaybı 
bilmezler, fakat bilirmiĢ gibi yaparlar, sıkarlar, sıkarlar, içinden bir kaç 
tanesi doğru çıkarsa onu satarlar. Oysa ki bir çoğu da yanlıĢ çıkmıĢtır. 

 
eĢerrun üriyde Bimen fiyl'Ardı em erade Bihim Rabbuhüm 

raĢeda mesela Ģu yerdekilere Ģer mi murat edilmiĢ, yoksa rableri onları 
doğruya ulaĢtırmayı mı murat etmiĢ. Bunu da bilmezmiĢiz. Burada ince 
bir nükte var; ġer meçhul kipiyle gelmiĢ, yani faili belli değil. Fakat hayır 
Allah‟a nispetle gelmiĢ. Manidardır gerçekten. Yani Kur‟an bize edep 
öğretiyor. Demek ki hayrı Allah‟a nispet ederken hiç düĢünmeyelim ama 
Ģer konusunda; bU baĢımıza nereden geldi dediğimizde ..min ındi 
enfüsiküm. (A. Ġmran/165) kendi yüzünüzden geldi demiyor mu Kur‟an. 

 
 
11-) Ve enna minnessalihune ve minna dûne zâlik* künna 

taraika kıdeda; 
 



"Bizden sâlihler vardır; yine bizden, ondan (Sâlihlik mertebesinden) 
aĢağı olanlar da vardır... Biz çok çeĢitli tarîkler (türleri - yapıları 
anlayıĢları farklı, kozmopolit halk) olduk." (A. Hulusi) 

 
11 - Ve doğrusu bizler: bizlerden salih olanlar da var, olmayanlar 

da var dilim dilim tarikatlar olmuĢuz. (Elmalı) 
 
 
Ve enna minnessalihune ve minna dûne zâlik ve yine bizden iyi 

kimseler de var, salih olanlar da var ve böyle olmayanlar da var. Yani 
facir olanlar, fasık olanlar, kâzip olanlar da var. künna taraika kıdeda 
zaten öteden beri biz hep birbirimize aykırı, bir birimizden farklı, 
birbirimizin zıddına yollar edinmiĢiz. Bu son cümleden Ģunu anlayabiliriz 
sanırım, yollarımız ayrı iken akıbetimizin bir olacağını sanmıĢız. Bu 
ayette anlatılanların Yahudiler olduğunu Ahkaf suresinden yola çıkarak 
düĢünecek olursak, onlar biz Allah‟ın dostları ve oğullarıyız diyorlardı ya. 
nahnü ebnaullahi ve ehıbbauHU. (Maide/18) ve biz tümümüz 
cennetliğiz diyorlardı ya.  

 
Ama asla aynı değillerdi. Yahudiler içerisinde Zelotlar vardı, 

Ferisiler vardı, Esseniler vardı ve diğerleri vardı. Yakubiler vardı ve 
hatta Samiriler vardı ve bunların Tevrat‟ları da ayrı idi. Bu günkü elde ki 
Tevrat‟ta bile iki rivayet vardır Elohim rivayet Rabbilik rivayet. 
Dolayısıyla bunların mesela Sadukiler ahirete inanmazlardı. 
Peygamberlerden gelen hiçbir geleneğe inanmazlardı. Yunanlılar gibi 
yaĢarlardı, iĢgalciler gibi düĢünürlerdi, iĢgalciler gibi yaĢarlardı.  

 
ġimdi, iyi de bu kadar farklılık olmasına rağmen nasıl hepinizde 

kurtulmuĢlar zümresine gireceksiniz? ĠĢte bu ayet sanki oraya bir atıf gibi 
geldi bana. Yolarımız ayrı iken akıbetimiz bir olur sandık. Yahudi kibrine 
bir atıf. 

 
 
12-) Ve enna zanenna en len nu'cizAllâhe fiyl'Ardı ve len 

nu'cizehu hereba; 
 
"Biz anladık ki, arzda Allâh hükmünü geçersiz kılamayız ve kaçarak 

da O'nun hükmünün yerine gelmesini önleyemeyiz!" (A. Hulusi) 
 
12 - Ve doğrusu biz anladık ki Allah‟ı Arzda acze düĢürmemize 

ihtimal yok, kaçmakla da onu asla âciz bırakamayız. (Elmalı) 
 
 



Ve enna zanenna en len nu'cizAllâhe fiyl'Ardı ve len nu'cizehu 
hereba ve aklımız kesti ki yer yüzünde asla Allah‟a karĢı gelmeyiz ve 
O‟ndan asla kaçıp kurtulamayız. Yani Allah‟a karĢı gelemeyiz. Allah‟a 
karĢı gelmek istesek bile gelemeyiz. Ama karĢı deldiğim zaman da bunu 
cezasını görürüz. Allah‟tan kaçmaya çalıĢtık haydi, kaçamayız, nereye 
kaçacaksınız. Allah‟ın olmadığı bir mekan mı var. Allah‟tan nereye 
kaçacaksınız onun içinve len nu'cizehu hereba ve asla kaçıp 
kurtulamayız. Bunu anladık diyecekler.  

 
Fefirrû ilAllâh (Zâriyat/50) Allah‟tan kaçamazsınız, bari Allah‟a 

kaçın. Kur‟an ın dediği gibi. ..eynelmeferr (Kıyamet/10) nereye kaçmak. 
Seyrani mizin dediği gibi; PadiĢah demiĢ ki Abdülmecit, Seni sürerim, 
tanzimata karĢı geldiği için. Ölümsüz dizelerin,i o zaman söylemiĢ halk 
Ģairimiz. 

 
Hakkın mekanından baĢka bir mekan, 
Bulmak mümkün ise bul gönder beni. 
 
Bozmak mümkün ise aklım bikrini 
Boz da bakir iken dul gönder beni.  
 
[Ek bilgi; SEYRANĠ ġĠĠRLERĠ. 
 
ġehr-i hakikata doğru gidenin, 
Ayağı altına yol gönder beni. 
Fazilet elinde Ģahlık edenin, 
Rabbım kapısına kul gönder beni. 
 
Cehennem yoluna sapsam da Ģayet, 
Cennete rehberim ol gönder beni. 
Bozmak mümkün ise aklım bikrini, 
Boz da bakir iken dul gönder beni. 
 
Ey Seyranî fermanıdır künfekân. 
Mantık-ı vahiddir kudret-i lisan. 
Hakkın kudretinden baĢka bir mekân. 
Bulmak mümkün ise bul gönder beni. 
(Seyrani)] 
 
Yani sen diyorsun ki düĢünme, düĢündüğünü söyleme. Aklımın 

bekaretini mi bozacaksın haydi boz diyor. Eğer Allah‟ın olmayan bir 
mekan bulursan beni oraya sür gönder. Sürdüğün yer de Allah‟ın mekanı 

http://www.turkuler.com/nota/siirler.asp?kisi=154&s=5&adi=Seyrani
http://www.turkuler.com/nota/siirler.asp?kisi=154&siir=232&adi=Seyrani


değil midir. Tarihe geçmiĢ bir cevap. Aslında hakikati söyleyenleri 
sürmekle tehdit edenlerin hepsine verilecek bir cevap olsa gerektir. 

 
 
13-) Ve enna lema semi'nelhüda amenna Bih* femen yu'min 

Birabbihi fela yehafu bahsen ve lâ raheka; 
 
"Biz hüdayı (Kurân'ı) iĢittiğimizde, Onun hakikat olduğuna iman 

ettik... Kim Rabbine hakikati olarak iman ederse, (artık o) ne hakkının 
eksik verilmesinden korkar ve ne de zillete düĢürülmekten!" (A. Hulusi) 

 
13 - Ve doğrusu biz o hidayet rehberini dinlediğimizde ona iman 

ettik, her kim o rabbine iman ederse artık ne hakkı yenmek ne de istilâ 
olunmak korkusu kalmaz. (Elmalı) 

 
 
Ve enna lema semi'nelhüda amenna Bih  iĢte tam da bu yüzden 

biz ilahi rehberliği iĢitince kayıtsız Ģartsız hemen ona inandık. femen 
yu'min Birabbihi fela yehafu bahsen ve lâ raheka artık kim rabbine 
iman ederse, o ne bir ziyana uğrar, yani bahsen aslında değerinden 
eksiltmektir. Değeri olan fiyattan aĢağı fiyat vermeye denir. Onun ne 
değerine bir zarar gelir, ne de gazaba uğrar. 

 
Buradan Ģunu anlamıyor muyuz dostlar. Ġnsan Allah‟ın nezdinde 

değerlidir. Allah insanı çok değerli yarattı. Ama insan elleri ile kendi 
değerini düĢürüyor. Eğer iman eder ve Allah‟ın dediği gibi yaĢlarsa, Allah 
onun değerini korur. Yani iman insanın değerini korur, bunu söylüyor 
açıkça ayet. 

 
Bölge Yahudilerine Muhammedî davete inanmada geç kalmama 

iması Ģeklinde de anlayabiliriz. Yani zımnen Ģu; Uzaktaki Yahudiler, yani 
cinler. Görünmeyen, ya da bölgeye yabancı olanlar inandı da, 
yakındakiler inanmayacak mı? Bunu söylüyor. 

 
 
14-) Ve enna minnelmüslimune ve minnelkasitun* femen 

esleme feülâike teharrev raĢeda; 
 
"Bizden teslim olmuĢlar da vardır, hükümlere âsi olan zâlimler de 

vardır. Teslim olanlar, hakikatin olgunluğuna talip olanlardır." (A. Hulusi) 
 
14 - Ve doğrusu bizler: bizlerden Müslimler de var, haksızlar da 

var, Müslim olanlar, iĢte onlar rüĢd-ü sevabı arayanlardır. (Elmalı) 



 
 
Ve enna minnelmüslimune ve minnelkasitun bununla beraber 

içimizden Allah‟a tam teslim olan da var, haddini aĢanda var. Kendine 
kötülük eden de var. femen esleme feülâike teharrev raĢeda ama kim 
de Allah‟a kayıtsız Ģartsız teslim olursa, iĢte onlar doğru bir bilince ermiĢ 
olanlar. 

 
ġöyle mi açsam acaba Teharru raĢeda; doğru bir bilinç inĢa 

etmenin hakkını verenlerdir. Veya doğru bir bilinci hakkıyla inĢa 
edenlerdir. Çünkü rüĢt; doğru bir bilinç inĢa etmektir. Teharru raĢeda 
belki de Ģeytandan, nefsin tuzaklarından, kelepçelerinden, 
bukağılarından, palangalarından kurtulmuĢ, hür olmuĢ, tamamen nefsin 
ve Ģeytanın tuzaklarından ve zincirlerinden arınarak Allah‟a yönelmiĢ 
olan hür bilinç manasına gelse gerektir. 

 
 
15-) Ve emmelkasitune fekânu licehenneme hatabâ; 
 
"Hükümlere karĢı çıkan zâlimler ise cehennem için odun oldular!" 

(A. Hulusi) 
 
15 - Amma haksızlar Cehenneme odun olmuĢlardır. (Elmalı) 
 
 
Ve emmelkasitune kendini kötülük edenlere, kendine 

zulmedenlere, haddini bilmeyenlere gelince fekânu licehenneme 
hatabâ sonunda onlar cehenneme odun olacaklar. 

 
 
16-) Ve en levistekamu 'alettariykati leeskaynahüm mâen 

ğadeka; 
 
Gerçek Ģu ki, onlar tarikat (hakikatine giden yol) doğrultusunda 

yürüselerdi, elbette onlara bol bir su (marifet ve ilimle) suvarırdık. (A. 
Hulusi) 

 
16 - Ve hakikat o tarikat üzere istikametle gitselerdi elbette 

kendilerini bol bir su ile suvarırdık. (Elmalı) 
 
 



Ve en levistekamu 'alettariykati leeskaynahüm mâen ğadeka 
eğer onlar yolda doğru dürüst yürüseler di veya giderlerse, elbet biz de 
onları bitimsiz bir suyla sularız. 

 
Ġlginç değil mi? Burada cinlerin su ile ne alakası olabilir suali 

sorulabilir ki, Ġbn. ÂĢur gibi bazı müfessirlerimiz bu soruyu sormuĢlar. 
Yani ne alakası var ki cinlerin suyla. Kur‟an da el cinn in çok anlamlı 
olduğunu daha önce söylemiĢtim. Burada tam hatırlamanın sırası. Kök 
anlamı görünmeyen varlıklar olan bu kavram mecazen uzaklardan gelen, 
bölgede tanınmayan, ender görünen garip kimseler anlamına da geldiğini 
unutmamak lazım. Tabii ki Allah‟u alem..! Yani bu veya Ģu anlama gelir 
demek elbette ki cür‟etli konuĢmaktır. Fakat aynısı bu anlama gelmez 
demek te cür‟etli konuĢmak olur Allahu alem bi muradihi bihi diyoruz. 
Allah bununla neyi murad ettiğini en iyi kendisi bilir tabii ki. Ġnsan ve 
cinlere kendi cinslerinden peygamber gönderildiğini daha önce 
söylemiĢtim ki, Enam/130. ayeti bunu verir. Yani Kur‟an kuralı koymuĢtur. 
Ġnsanlara kendi, cinslerinden, cinlere de kendi cinslerinden peygamber 
gelmiĢtir. Bu kuralı Kur‟an koymuĢtur. 

 
 
17-) Lineftinehüm fiyh* ve men yu'rıd 'an zikri Rabbihi 

yeslükhu 'azâben sa'adâ; 
 
Onları, onunla denerdik ne oldukları açığa çıksın diye. Kim 

Rabbinin zikrinden (hatırlattığı Hakikatinden) yüz çevirirse, onu gittikçe 
Ģiddetlenen bir azaba sokar! (A. Hulusi) 

 
17 - Ki onları onun içinde imtihan edelim, her kim de rabbinin 

zikrinden yüz çevirirse o onu gittikçe yükselen bir azâba sokar. (Elmalı) 
 
 
Lineftinehüm fiyh bunu o nimetle sınamak için yaparız. Yani 

yukarıda ki gibi nimet; suyu sonsuzca açarız ve yağmuru üstünüze 
boĢaltırız ama bunu bir sınav olarak yaparız her nimette olduğu gibi. ve 
men yu'rıd 'an zikri Rabbihi yeslükhu 'azâben sa'adâ ama rabbini 
hatırlamaktan yüz çeviren kimseyi de pek meĢakkatli bire azaba duçar 
ederiz. 

 
 
18-) Ve ennelmesacide Lillâhi fela ted'u ma'allahi ehadâ; 
 
Muhakkak ki secde mahalleri Allâh içindir. O hâlde (secde hâlinde) 

Allâh yanı sıra baĢka birine yönelmeyin! (A. Hulusi) 



 
18 - Ve hakikat mescitler hep Allah içindir, o halde Allahın yanında 

baĢka birine duâ etmeyin. (Elmalı) 
 
 
Ve ennelmesacide Lillâhi fela ted'u ma'allahi ehadâ mescitler 

Allah‟a aittir. Orada Allah‟tan baĢka hiç kimseye dua etmeyin. Açık ve 
net. Ġttifakla bu ayet 1. ayete hamledilmiĢtir. BaĢında takdiren Ģöyle bir 
ibare koyabiliriz. Bana vahy edildi ki mescitler Allah‟a mahsustur, Allah‟a 
aittir. Sakın orada Allah‟tan baĢka hiç kimseye dua etmeyin. El mesacid; 
Ġbadetler kulluk manasına gelir, ibadet zamanları manasına gelir, secde 
organları manasına gelir. Çünkü mescid hem mastarı mimi, hem ismi 
zaman, hem ismi mekândır. Putlarla dolu Kâbe ye bir atıftır ilk 
muhataplar için. Ama her mescidin alnına yazılacak bir ayettir aynı 
zamanda bu. 

 
[Ek bilgi: "Arz bana mescid ve temizleyici (veya temiz) kılındı." 

hadis-i Ģerifini göz önünde bulundurarak bu âyetin tefsirinde Hasan Basr 
i Ģöyle demiĢtir: Burada mesacid, arzın bütün parçalarına iĢarettir. Arzın 
hepsi Allah tarafından yaratıldığı için, onların üzerinde, yaratıcısından 
baĢkasına secde etmeyin demektir. (Elmalı-Tefsir)] 
 

 
19-) Ve ennehû lemma kame 'Abdullahi yed'uhu kâdu 

yekünûne 'aleyhi libeda; 
 
Ne zaman Abdullah (Allâh kulu - Hz.Muhammed), O'na yönelerek 

kalksa, çevresinde çullanıyorlar! (A. Hulusi) 
 
19 - Ve filhakika o Allahın kulu kalkmıĢ ona duâ ederken üzerine 

keçelene yazdılar. (Elmalı) 
 
 
Ve ennehû lemma kame 'Abdullahi yed'uhu kâdu yekünûne 

'aleyhi libeda ne var ki Allah‟ın kulu ona davete kalkmaya görsün hemen 
yek vücut olup üzerine çullanıverirler. Çoğunlukla bu ayeti kerime de 
müfessirlerimizin dediği gibi Allah resulünün Kur‟an okuyuĢuna 
müĢriklerin tepkisini ifade eder.  

 
 
20-) Kul innema ed'u Rabbiy ve lâ üĢrikü BiHĠ ehadâ; 
 



De ki: "Ben yalnızca Rabbime yönelirim (O'ndan isterim)! Hakikatim 
olan O'na hiç kimseyi ortak etmem!" (A. Hulusi) 

 
20 - De ki ben ancak rabbime duâ ederim ve ona hiç bir Ģerik 

koĢmam. (Elmalı) 
 
Kul veya kale iki Ģekilde de okunmuĢtur. Kul olursa de ki; Kale 

olursa dedi veya söyledi. Devam edelim; innema ed'u Rabbiy ve lâ 
üĢrikü BiHĠ ehadâhiç Ģüphe yok ki ben rabbime, sadece rabbime dua 
ederim ve O‟na hiçbir Ģeyi ortak koĢmam. Kale olursa dedi, böyle 
söyledi. Veya kul olursa de ki; Ben sadece rabbime dua ederim ve ona 
hiçbir Ģeyi ortak koĢmam. Allah‟tan baĢkasına dua açıkça Ģirk. Bu ayet 
bunu söylüyor. 

 
 
21-) Kul inniy lâ emlikü leküm darran ve lâ raĢeda; 
 
De ki: "Kesinlikle, size ne bir zarar verebilirim ve ne de hakikati 

yaĢama olgunluğu oluĢturabilirim; (bunlar Allâh'ın sizde açığa çıkaracağı 
Ģeylerdir!)" (A. Hulusi) 

 
21 - De ki haberiniz olsun ben size kendiliğimden ne bir zarar, ne 

de bir irĢat yapamam. (Elmalı) 
 
 
Kul inniy lâ emlikü leküm darran ve lâ raĢeda de ki; (ne zarar ve 

yarar) verebilirim, ne de hidayet (ve dalâlete) götürebilirm. Zımnen, bunu 
ben bile yapamazken Allah Resulüne de deniliyor. Veya Allah resulü 
dedi. Yani burada ResulAllah‟ın dilinden söylemesi gereken Ģeyler 
söyleniyor. Bunu ben bile yapamazken cinlerin yaptığına nasıl 
inanabilirsiniz. Zımnen bu. Bunu bir peygamber bile yapamazken zarar 
ve yarar verme iĢini. Allah dilemedikçe. 

 
Peki insanlar nasıl cinlerin zarar verdiğine, cinlerin yarar  verdiğine 

inanabiliyorlar. Bu ayet bunu soruyor, açık. 
 
 
22-) Kul inniy len yuciyreniy minAllâhi ehadun ve len ecide min 

dûniHĠ mültehada; 
 
De ki: "Gerçektir ki, kimse Allâh'tan beni kurtaramaz ve O'nun 

dûnunda sığınılacak yoktur!" (A. Hulusi) 
 



22 - De ki Allah dan beni kimse kurtaramaz ve ben ondan baĢka bir 
sığınacak bulamam. (Elmalı) 

 
 
Kul inniy len yuciyreniy minAllâhi ehadun ve len ecide min 

dûniHĠ mültehada De ki; Ģüphesiz nedeni Allah‟a karĢı kimse 
koruyabilirdi, ne de ben onun dıĢında bir sığınak bulabilirim. 

 
 
23-) Ġlla belâğan minAllâhi ve risalâtihi ve men ya'sıllâhe ve 

RasûleHU feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeda; 
 
Sadece Allâh'tan bir bildirim ve O'nun risâletleri istisna! Kim Allâh'a 

ve Rasûlüne âsi olursa, sonsuza dek içinde kalacağı cehennem ateĢi 
vardır! (A. Hulusi) 

 
23 - Ancak Allah dan ve irsalâtından bir tebliğ yapabilirim, her kim 

de Allaha ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki ona Cehennem ateĢi 
var, içinde ebedi kalmak üzere onlar. (Elmalı) 

 
 
Ġlla belâğan minAllâhi ve risalâtih tabii ki eğer Allah‟tan gelen 

görevi ve O‟nun mesajlarını iletmemiĢ olsaydım. Allah‟a karĢı beni kimse 
korumazdı. Zımnen; insanın baĢına gelen cinlerden değildir, insanın 
sorumsuzluğundandır. Onun için sorumsuzluğu yüzünden, irade transferi 
yüzünden baĢına gelenleri kalkıp ta vahimlerine hamletmemelidir 
sonucunu çıkarabiliriz. 

 
ve men ya'sıllâhe ve RasûleHU feinne lehu nare cehenneme 

halidiyne fiyha ebeda ve kim Allah‟a ve O‟nun elçisine isyan ederse, 
iĢte onun için cehennemin ateĢi onu beklemektedir. Ġçinde ebedi kalmak 
üzere. Cehennem ateĢi ona müstahaktır. 

 
 
24-) Hattâ izâ raev ma yu'adune feseya'lemune men ad'afu 

nasıren ve ekallu 'adeda; 
 
Nihayet vadolundukları Ģeyi (ölüm) gördüklerinde anlayacaklar kim 

azınlıkta ve çaresizmiĢ! (A. Hulusi) 
 
24 - Nihayet o vaad olundukları Ģey'i gördükleri vakit artık 

bileceklerdir ki yardımcısı en zayıf ve sayıca en aza olan kimmiĢ? 
(Elmalı) 



 
 
Hattâ izâ raev ma yu'adun tehdit edildikleri azabı görünceye kadar 

yolları var. BaĢlarını hangi taĢa vuracaklarsa kendileri bilirler. 
feseya'lemune men ad'afu nasıren ve ekallu 'adeda iĢte o zaman 
kimin yardıma daha muhtaç ve sayıca az olduğunu anlamıĢ olacaklar. 

 
Allah‟a görünmez varlıklardan eĢ, ortak, evlat nispet etmenin arka 

planında yatan hasta bilinci ifade ediyor bu ayet. Bu birincisi Allah‟ın 
muhtaç olduğu sapıklığına dayanır. Yani Allah muhtaç mı ki, böyle mi 
düĢünüyorlar. Bunu düĢünmek, Allah‟ın muhtaç olduğunu düĢünmektir 
(HaĢa). Ġkincisi ise tekliğinin zaaf olduğunu düĢünmektir. Bu da bir 
sapıklıktır. Allah‟ın tek olması, az olması, destekçisinin az olması 
anlamına mı geliyor? (HaĢa) böyle mi düĢünüyorsunuz. Yani siz cinleri 
görünmeyen varlıklardan Allah‟a ortaklar koĢarak O‟nu güçlendirmiĢ mi 
oluyorsunuz demeye getiriyor. 

 
 
25-) Kul in edriy ekariybun ma tu'adune em yec'alu lehû 

Rabbiy emeda; 
 
De ki: "Vadolunduğunuz yakın mıdır, yoksa Rabbim uzun bir süre 

mi tanımıĢtır, bilmiyorum." (A. Hulusi) 
 
25 - De ki: dirayet ile bilmem: yakın mı o size vaad olunan? Yoksa 

Rabbim onun için bir uzun gayemi yapar? (Elmalı) 
 
 
Kul in edriy ekariybun ma tu'adune em yec'alu lehû Rabbiy 

emeda de ki tehdit edildiğiniz azap yakın mı, yoksa rabbim onu bir 
müddet daha erteledi mi. KeĢke bir bilseydim de onlara. Yine zımnen Ģu 
var; Ben peygamberken bunu ben bile bilmiyorum. Cinlerin gördüğüne 
inanmanız çeliĢki değil mi? Cinlerden öğrenmeye kalkmanız çeliĢki değil 
mi. Cinlerin bildiğine inanmanız çeliĢki değil mi? Hakikaten Kur‟an 
burada akıl yürütüyor ve akıl yürütmemizi istiyor, aklımızı kullanmamızı, 
istiyor.   

 
 
26-) 'Alimülğaybi fela yuzhiru 'alâ ğaybihi ehadâ; 
 
Gayb'ın bilenidir! Zâtî Gayb'ını kimsede açığa çıkarmaz; (A. Hulusi) 
 



26 - O bütün gaybı bilir, fakat gaybına kimseyi apaçık agâh etmez. 
(Elmalı) 

 
 
'Alimülğaybi fela yuzhiru 'alâ ğaybihi ehadâ gaybı sadece o bilir. 

Ve o gaybına kimseyi bütünüyle asla muttali kılmaz. Yani gaybı O bilir, 
gaybı ondan baĢka kimseye tümüyle, hepsiyle muttali kılmaz. 

 
 
27-) Ġlla menirteda min Rasûlin feinnehu yeslükü min beyni 

yedeyhi ve min halfihi rasadâ; 
 
Sadece irtiza ettiği (seçtiği; arındırdığı) bir Rasûl istisnadır bundan! 

Muhakkak ki O, Onun (O Rasûlün) önünden ve arkasından rasat 
(gözeten, koruyan) koyar! (A. Hulusi) 

 
27 - Ġhtiyar buyurduğu bir Resulden baĢka, çünkü onun önünden ve 

ardından râsıdler dizer. (Elmalı) 
 
 
Ġlla menirteda min Rasûl razı olduğu elçi müstesna. Burada bir 

istisna cümlesi var. Razı olduğu elçisi müstesna. Ne demek bu? 
Meryem/65. ayeti ıĢığında bu elçiyi vahiy meleği olarak anlayabiliriz. 
Vahyin; cinlerin, Ģeytanların tasallutundan korunduğuna delalet eder bu 
istisna cümlesi. Yani vahyi alan ve peygambere getiren elçi dıĢında hiç 
kimse vahyin kaynağına el uzatamaz demektir. O melek elçi de sırf Allah 
kendisine izin verdiği için. Burada demek ki gayb aslında inmemiĢ olan 
vahiy. ĠnmemiĢ fakat inecek olan vahiy. ĠnmemiĢ vahyi kimse bilmez. ĠĢte 
o dile getiriliyor. 

 
feinnehu yeslükü min beyni yedeyhi ve min halfihi rasadâ 

böylesi bir durumda O elçisini gerek bildiği, gerek bilmediği hususlarda 
ilahi gözetim altına alarak hedefine ulaĢtırır. Yani böyle bir durumda O 
peygamberini veya o vahiy meleğini bildiği ve bilmediği hususlarda ilahi 
gözetim altına alarak hedefine ulaĢtırır. Aslında burada ki elçi ile 
yukarıda ki elçi aynı değil. Bu tabii ki yoruma açık olmakla birlikte burada 
Hz. Peygambere gidiyor, Hz. Peygamber ifade ediliyor. Bildiği ve 
bilmediği; elçinin bildiği indirilmiĢ vahiyler, bilmediği henüz indirilmemiĢ 
vahiyler.  

 
Zımnen peygamber bile indirilmeden vahyi bile bilmiyorken cin 

nasıl bilir ey insanoğlu. Bunu diyor Rasada burada ilahi gözetim altında 



olmak manasına gelir. Ġsmet sıfatının Kur‟an da ki tarifi iĢte bu ayettedir. 
Yani cin suresinin 27. ayetinde. 

 
 
28-) Liya'leme en kad ebleğû risalâti Rabbihim ve ehatâ Bima 

ledeyhim ve ahsa külle Ģey'in 'adedâ; 
 
Tâ ki Rablerinin risâletlerini gerçekten tebliğ ettiklerini bilsinler. 

Onlardakileri ihâta etmiĢ ve her Ģeyi detaylarıyla kaydetmiĢtir! (A. Hulusi) 
 
28 - Bilsin diye ki onlar rablerinin risaletlerini hakkıyla 

eriĢtirmiĢlerdir ve o onların nezdinde kini ihata etmiĢ ve her Ģey'i 
sayısıyla ihsa buyurmuĢtur. (Elmalı) 

 
 
Liya'leme en kad ebleğû risalâti Rabbihim ve ehatâ Bima 

ledeyhim ve ahsa külle Ģey'in 'adedâ ki peygamberler bu sayede tebliğ 
ettiklerinin rablerinin risaleti olduğunu, dahası Allah‟ın ellerinde ki  vahyi 
kuĢattığını ve her Ģeyi sayarak muhafaza altına aldığını bilsin ve rahat 
etsin. Peygamber kendisine inmiĢ olan vahyi, Allah‟ın saydığını, onu 
koruduğunu, onu muhafaza altına aldığını bilsin ve gönlü rahat etsin. 
Asla telâĢa düĢmesin.  

 
Aslında burada ki; Liya'leme nin öznesi Allah‟ta olabilir. Fakat 

tercihimiz iç bağlama uygundur. Vahiy cinlerden korunmuĢtur. Ona temiz 
olanlardan baĢkası el uzatamaz diyor Kur‟an. Lâ yemessuHU illel 
mutahherun. (Vakıa/79) Yani meleklerden baĢkası onun kaynağına 
ulaĢamaz. Ama vahyin bir bir sayıldığını bu ayet ilginç değil mi. sanki 
bana 29 surenin baĢında gelen hurufu mukaddanın Nûn gibi, elif, lâm ra 
gibi, elif lâm mim gibi, ya sin gibi, tâhâ gibi hurufu mukaddanın; Allah‟ın 
vahyi harf harf saydığını ve bir tek harfinin dahi zayi olmadan insanlığa 
iletildiğinin bir göstergesi olarak görünür Allah u alem.! 

 
Cin suresi de burada son buldu. Rabbim tevhid ve istikametten 

ayırmasın. Bu sure bize tevhidi öğretti. Yani görünen ve görünmeyen 
hiçbir varlığa tanrılık yakıĢtırmaz bir mü‟min. Görünmeyen varlıklar 
korkunun öznesi olup bu korkuyu da onları tanrılaĢtırmak için kullanalar 
dile getirildi bu ayette. Dolayısıyla insanoğlu eğer görünmeyen 
varlıklardan bir zarar göreceğini düĢünüyorsa, bu onlara transfer ettiği 
iradesi sayesinde gerçekleĢiyor. O halde Allah‟ın kendisine emanet ettiği 
iradeye ihanet etmesin. Ġrade emanetine ihanet eden bu ihanetin 
cezasını görecektir. Rabbim her tür emanete sadakat gösterenlerden 
kılsın. 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜZEMMĠL SURESĠ (01-20) (183-A) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü „alâ 

Muhammedin ve „ala „alihi, ve eshabihi 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. Rabbeneftah bil hayr, vahtim bil hayr, Rabbi 
yessir ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil hayr. Rabbim kolaylaĢtır, 
güçleĢtirme. Rabbim hayırlısıyla baĢlat, hayırlısıyla tamamlat. 
Allahümme amin, amin, amin..! 

 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize Kur‟an ın 114 burcundan 

bir mübarek burca, yepyeni bir burca, yani Müzzemmil burcuna 
tırmanarak baĢlayacağız inĢaAllah. 

 
Müzzemmil suresi ve Müddessir suresi Kur‟an ın nüzul sırasında ve 

sürecinde gerçekten de inĢa edici rolleri itibarıyla çok vurgulu, belirgin ve 
mühim iki sure. Onun için Kur‟an la inĢa olmak isteyenlerin bu sureleri 
sadece dinlemeleri, hatta sadece anlamaları yetmez. Bu sureleri 
ruhlarına yedirmeleri, hücrelerine yedirmeleri gerekir, ki onları da, bizi de 
inĢa edebilsin. Rabbimizden bu surelerin tıpkı ilk muhatabı olan alemlere 
rahmet, Hz. Muhammed S.A.V. i inĢa ettiği gibi bizi de inĢa etmesini 
niyaz ederek baĢlayalım. 

 
Müzzemmil adını sure ilk ayetinden alıyor. Müzzemmil kelimesi yük 

yüklenen manasına geliyor. Bu kelimenin ana manasını, kök manasını, 
sudûr manasını bulmak için fakir hayli yoruldu. Müzzemmil ile Müddessir 
arasında bir irtibat olmalı diye düĢündü fakir ve Arap dilinin en kadiym, 
en eski ve en çaplı köken lügatleri, etimoloji lügatleri, Ġbn. Düreyd‟in 
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meĢhur lügati baĢta olmak üzere. Yine Halil Bin Ahmed‟in Kitab-ül „Ayn‟ı, 
yine tüm etimoloji lügatlerinin Ģahı, Ģah eseri olan Mu'cem-u. Mekâyisi'l-
Lüğa olmak üzere bu alanın en çaplı, en büyük ve en değerli lügatlerini 
karĢılaĢtırmalı olarak gözden geçirdiğimde Ģu çarpıcı gerçeği gördüm. 
Bugüne kadar meallerde pek rastlamadığımız bir gerçek bu.  

 
Müzzemmil; Sırta alınan yük manasına geliyordu kök anlamı 

olarak. Aslı mütezemmil, tezemmele, yetezemmelû den türetilmiĢ. 
Müzzemmil; sırta yük almak. Elbise de sırta yük, yani ilave bir Ģey olduğu 
için elbiseye, örtüye isim olarak verilmiĢ. Aslında bu illî manası değil, 
semantik dönüĢümler sonucunda sonradan kazandığı mana. Ġllî manası, 
yani çıkıĢ manası sırta yük almak. Zaten ancak bu mana ile oturuyor ayet 
ruhumuzun tam ortasına. 

 
Surenin iniĢ zamanı bilinen bir hakikattir ki vahyin ilk dönemine rast 

geliyor. Ġlk surelerden biri demeyeceğim, çünkü ilk inen ikinci sure. „Alak 
suresinin ilk 5 ayetinin nüzulünün hemen ardından kaynaklarımızın 
ittifakla bize naklettiklerine eğer güvenirsek, ki güvenmemiz gerekiyor- 
Müzzemmil suresinin ilk ayetleri iniyor. Ġlk 11 ayeti demeliyiz buna. Belki 
de 19 ayetini ilk inen pasajda zikredebiliriz. 20. ayet hariç. Ki 20. ayet 
Blok olarak yekpare bir ayet. Zaman olarak ta ilk 19 ayetin iniĢinden Hz. 
AiĢe ve Ġbn. Abbas‟a göre bir yıl sonra Said Bin Cübeyr e göre 12 yıl 
sonra, çoğunluğa göre de daha sonra Medine de nazil olmuĢtur. 

 
Tabii fakir bu 3. görüĢe katılmamakta, Müzzemmil suresi bütünüyle 

Mekkî dir, 20. ayet te dahil. 20. Ayeti çoğunluğun Mekke de değil de 
Medine de indiğine dair görüĢü bir delile müstenit mi diye soracak 
olursanız evet, onlar 20. ayet içerisinde geçen ve âharune yukatilune 
fiy sebiylillâh (20) Allah yolunda daha baĢka bir kısmı da Allah yolunda 
savaĢacaklar, savaĢırlar ayeti kerimesini, veya cümle i celilesini 
gösterirler. Belki buna bir ilave de yine aynı ayetin içinde bir cümle olan 
ve ekıymusSalâte ve atuzZekâte (20) özellikle de Zekat‟ı veriniz emri 
ilahisinin Mekke de değil de Medine de nazil olduğu yönünde ki görüĢten 
hareketle 20. ayetin Medeni olduğunu söylerler ki, fakire göre doğru bir 
değerlendirme olmasa gerek. Zira bu ibarelerin hepsinin baĢında; 'alime 
en seyekûnu minküm merda (20) diye devam eder.  

 
„Alime en seyekûnuh. Nedir bu? Tesniyf harfiyle gelmiĢ sin harfi. 

Sin harfi geleceğe delalet eder. Bir de „Alime en seyekûnu diyor. 
Burada ki seyekûnu bütün olarak daha olmamıĢ olan, Ģu anda olmamıĢ 
olan ama gelecekte bir gün olacak olana delalet eder. Onun için Allah 
gelecekte bir gün bütün bunların olacağını bildi. Cümleciği aslında 
kendisinden sonra gelen tüm cümleleri bağlıyor. Demek ki burada 



gelecekten bir ihbar var, haber var. Yani mü‟minlerin içinden savaĢa 
gidecek bir zümrenin çıkacağını, cihada gidecek bir zümrenin çıkacağını, 
yine zekât verileceğini haber veren tüm ibareler„Alime en seyekûnu 
ibaresine dönüktür. Onun içinde Allah‟u alem gözden kaçırılmaması 
gereken asıl nokta burasıdır ve 20. ayetin Medine de indiği gibi yorumlar 
asla kabul edilemese gerektir. 

 
Biz ce Hz. AiĢe ve Ġbn. Abbas‟tan gelen rivayet en doğrusu 

gözükmekte, yani surenin ilk 19 ayeti hemen „Alak suresinin ilk beĢ 
ayetinin arkasında nazil olmuĢ, 20. ayeti ise yaklaĢık bir yıl sonra nazil 
olmuĢ olmalıdır, Allah en doğrusunu bilir. 

 
Sırası bu durumda Fatiha suresini vahyin önsözü sayacak olursak, 

-ki öyledir- „Alak suresinin ilk inen beĢ ayet ve hemen arkasından da 
Müzzemmil suresinin ilk 19 ayeti. Veya bir görüĢe göre 11 ayeti. Ama 19 
dememiz Allah u alem daha doğru olur. 

 
Maksadı ilk muhatabı inĢa. Hatırlayın, hiç unutmayalım bu ayetler 

ilk inen 2. pasaj. Efendimiz daha vahyin iniĢ sıklığını öğrenmemiĢ, 
efendimiz için daha vahiy sıcak ve taze bir hadise. Yani taze nebî, taze 
Resul ve terü taze ayetler. Onun yüreğini, onun hayatını, onun zihnini, 
onun aklını, onun bakıĢ açısını inĢa ediyor. Öyle bir inĢa ediyor ki, bu 
surenin ilk 11 ayetinde 9 tane emir var. Tam dokuz emir kipi, emir siğası. 
ġuna baksanıza; 

 
Kum, evinkus, rattil, Vezkür, ve tebettel, Vasbir, vehcur, Ve 

zerniy. Buyurun, emirlere bakın. Bu ayetler emirlerden örülü bir dizge. 
Emir varsa bir yerde, emreden var. Emreden Allah. Emir varsa bir yerde 
emredilen var. Emredilen; ilk muhatap olan Nebî, doğrudan. Emir varsa 
bir yerde, yapılması istenen bir fiil var, fiiller var. O zaman Rabbimiz 
emrediyor, Nebî ise emre hazır ve nazır olarak rabbisinin emrini tutmak 
için huzurunda bekliyor. 

 
Biz bu manzarayı gözümüzün önünden hiç ırak tutmadan bu 

mübarek sure-i celileyi anlamaya çalıĢalım inĢaAllah. ġimdi tefsire 
girebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, rahıym olan Allah adına. Özünde merhametli, iĢinde 

merhametli Allah adına. Sonsuz seven, sonsuz Ģefkat eden Allah adına, 
Allah adıyla. 
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1-) Ya eyyühel müzzemmil; 
 
Ey Müzemmil (örtünen)! (A. Hulusi) 
 
01 - Ey o örtünen (Müzzemmil)! (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühel Müzzemmil sen ey omuzlarına ağır bir yük yüklenen 

kiĢi. 
 
Aslı mütezemmil di demiĢtim. Üste ağır bir yük almak manasına 

gelir kök manası. Ağır bir yük almak. Elbiseye de, kiĢinin üzerine çektiği 
yorgana da bu yüzden bu kelime verilmiĢ. Yük olduğu için, insanın 
üzerine ekstra bir yük yüklediği için bu manadan gelmiĢ. Ama kelimenin 
özü sırta ağır bir yük almak ki, aslında bu surenin içinde bu ayetin bu 
kelimesinin tefsiri var. 5. ayet;  

 
Ġnna senulkıy 'aleyke kavlen sekıyla (5) zira biz senin üzerine 

ağır bir söz indireceğiz. Kur‟an ın ismi kelâmdır. Kavl, değil, onun için 
kavlullah denmez, kelâmullah denilir. Kelâm tüm kombinezonlarıyla 
birlikte. Bu ke le me. 3 sülasi mücerret, 3 harften 6 tane kelime 
üretilebilir. Bu 6 kelimenin ortak manası, Ģiddet ve sür‟attir. ġiddet ve 
te‟sirdir. Yani güçlü ve etkili söz.  

 
Kavl den farklıdır, Kavl in, ka ve le 3 harfinden oluĢturulabilecek 6 

kelime vardır, bir tanesi mühmel, beĢi müstağmeldir. Bir tanesi Arap 
dilinde kullanılmaz. Diğer beĢinin de ortak manası Hıffettir, hafif. Peki 
neden burada kavl gelmiĢ. Kavl burada tek gelmemiĢ. Sekıyl ile gelmiĢ. 
Dolayısıyla sıfatı var. kavlen sekıylen ağır söz. Her ikisi birlikte kelâma 
tekabül eder, kelâm manasına gelir. Onun için bu ayeti aslında 5. ayet 
açıklıyor; Sen ey omuzlarına vahiy gibi ağır bir yük yüklenen kiĢi. 

 
Vahiy ne kadar ağır dostlar? Ne kadar mı ağır? Rabbimiz söylesin: 

Ġnnâ enzelnaHU fiy LeyletilKadr. Ve mâ edrake mâ LeyletülKadr. 
LeyletülKadri hayrün min elfi Ģehr (Kadr/1-2-3) Bu ayette değeri, yani 
ağırlığının manevi boyutu izah ediliyor. Bin aydan 30.000 kat yani. 1.000 
ay bir geceye göre 1 e 30.000 eder. değeri bu.  

 
Peki bir baĢka açıdan ağırlığı nedir? Sorumluluk açısından? Lev 

enzelnâ hâzelKur'âne 'alâ cebelin leraeytehu hâĢi'an mutesaddi'an 
min haĢyetillâh. (HaĢr/21) eğer biz bu Kur‟an ı bire dağa indirmiĢ 



olsaydık, dağın vahyin ağırlığı altında, vahye karĢı sorumluluğun ağırlığı 
altında paramparça olduğunu, toz duman olduğunu, yerinde yeller 
estiğini görürdün. 

 
Fahvel hitab, metinde olmasa da zihnimizde devam eden mana Ģu: 

Ama biz bu Kur‟an ı dağa değil de sana indirdik ey insanoğlu. Neden 
vahye karĢı bu kadar hissiz, bu kadar sessiz, bu kadar vurdumduymaz, 
bu kadar çalar almaz. Neden. Adeta vahyin ağırlığını bize hissetmemiz 
için inen ayetler bunlar. Onun için vahiy ne kadar ağır sualinin cevabı bu 
ayetlerde. Lev enzelnâ da, Kadr suresinde. 

 
Ya eyyühel Müzzemmil sen ey sırtına dağların dayanamayacağı 

bir vahiy yükünü alan kiĢi; 
 
[Ek bilgi; Günümüzdeki örtüler 
1-Aklımızı gereği gibi vahyin kılavuzluğunda kullanamadığımız için 

akletme melekelerinin zayıflaması veya tamamen körelmesi. 
2-Kur‟an ı, Yaratan Rabbin adıyla gereği gibi tertil üzere okuyarak 

pratiğe yansıtamamak. 
3-Kendimize ve dünyaya vahiy penceresinden bakarak 

değerlendirememek. 
4-Allah‟a karĢı sorumluluk bilinciyle davranamamak. 
5-Tembellik, dünya sevgisi ve iĢ kaygısı ile vahiyden uzaklaĢmak. 
6-Yine Tevhidin yüreklerde canlı kalmasını sağlayacak tefekkürü 

gereği gibi yapamamak. 
7-Dünyaya meylederek, geçim endiĢesiyle ahireti ertelemek veya 

ciddiye almamak. 
8-Konforu ve rahatı tercih ederek dünyevileĢmek. 
9- Zamanla hayatımıza yerleĢmiĢ boĢ gereksiz Ģeyleri terk 

edememek veya yanlıĢ alıĢkanlıklarımızın mahkûmu olmak. 
Herkesin örtüsü kendine göre farklıdır. Bu örtüleri kısaca özetleyecek 
olursak Ģunları sıralamak mümkündür. Dini ve mezhebi taassup, dini 
mistik bir anlayıĢa mahkûm etme, kendine güvenmeyerek güçsüz ve 
zayıf hissetmek, kuĢatılmıĢlık duygusuna kapılma, tembellik ve atalet, 
her türlü kavmiyetçilik düĢüncesi, tüm beĢeri ideolojiler olarak saymak 
mümkün. 
(Mehmet Maksut / Ġslam ve Hayat- Müzzemmil Sûresi dersi)] 
 
 

2-) Kumilleyle illâ kaliyla; 
 
Azı hariç geceleyin kalk; (A. Hulusi) 
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02 - Kalk gece, meğer biraz. (Elmalı) 
 
 
Kumilleyle illâ kaliyla gecenin bir kısmı hariç kalk. Kıyamülleyl. 

Burada emredilen kıyamülleyl. Neden vahiy yükü ile yüklenen, dağlardan 
ağır bir yük taĢıyan nebî ye gece kalk deniyor? Ne olacak? Takviye 
lazım. Yükü ağır olanın dizinde dermen çok olmalı. Yükü ağır olanın 
yüreği kavi olmalı. Yükü ağır olanın yüreği sağlam olmalı. Yükü ağır 
olanın bilinci, imanı, bakıĢı sağlam ve takviyeli olmalı. Onun içinde 
takviyeyi nereden alalım? Takviyeyi yine yüreğimizden alalım. Takviye 
için gerekli olan teĢebbüste bulunalım, o da gece kıyamıdır. ĠĢte burada 
onu görüyoruz.  

 
Neden sevgili nebî sini rabbimiz gecenin bir yarısında kaldırır ki. 

Neden mi? cevabı belli gecenin efendisi olmayan gündüzün efendisi 
olamaz. Gecenin ağabeydi olmadan gündüzün mücahidi olunmaz. 
Uykuna emrini geçir ki yer yüzü emrini dinlesin. Uykuna efendi 
olamazsan nasıl doğulara ve batılara efendi olacaksın. Henüz uykusuna 
dahi söz geçiremeyenin sözü kime geçer ki. ĠĢte biz bunu anlıyoruz 
buradan. 

 
Namaz yok dikkat ederseniz, sadece kıyamülleyl var. Emir 

efendimiz tarafından namaz içinde uygulanmıĢ. Burada ki emir aslında 
Kur‟an okuma emri. Çünkü rattililKur'âne tertiyla (4) hemen gelecek. 
Kur‟an ı dura dura, düĢüne düĢüne, yedire yedire, sindire sindire oku. Hz. 
AiĢe diyor ki bu dura dura okumanın tarifini yaparken, biri harfleri 
sayacak olsa rahatlıkla sayabileceği Ģekilde okumak. Ama maksat 
harflerinizi bir baĢkasının sayması değil tabii ki. Burada maksat 
anlaĢılıyor. Anlayarak sindirerek, hücrelerinize yedirerek. Dolayısıyla 
namaz yok. Ama efendimiz ve bu emre katılan sahabeleri namaz içinde 
bu emri uygulamıĢlar.  

 
Bu aslında Ģu manaya gelmiyor mu? Asıl emir gece kalktan, emir 

Kur‟an okumak, Kur‟an okumaktan emir Kur‟an ı anlamak, Kur‟an ı 
anlamaktan maksat Kur‟an ı hayata geçirmek Kur‟an da burada namaz 
kabının içine konulan bir ruh. Bu ruhun cesedi namaz, namazın ruhu 
Kur‟an. Onun için Kur‟an namazın kıyamında okunur. Kum; orada 
aslında kıyamı ifade ediyor.  

 
Namazın kıyamında Kur‟an okumak, Allah‟ın huzurunda Kur‟an 

okumaktır. Yani Kur‟an ı Allah‟a okumaktır önce. Ben böyle anlıyorum. 
Kur‟an ı Allah‟a okumak.ç Resulden adeta Allah‟tan aldığı Kur‟an ı 
Allah‟a okuması, önce rabbine okuması. Bir talebenin hocasının önünde 



okur gibi, Allah‟a Kur‟an okuması, kendini yetiĢtirmesi, üzerinde durması. 
ĠĢte bu, bunu anlıyor bu fakir bu mübarek ayetlerden. Ġnsanın tüylerini 
diken diken eden bu ayetlerden. 

 
„Alak/9-10 ayetlerinde zaten namazın kılındığı delili var. Namazsız 

mü‟minlerin bir günü yok desem yeridir. 23 yıllık nübüvvet döneminde 
oruçsuz mü‟minlerin tabir caizse 15 yılı var hesaplamalarım doğruysa. 
Zekatsız 15 – 16 yılları var. Hacsız 19 yılları var. Tesettürsüz 14 – 15 
yılları var. Ama namazsız değil 10, değil 1 yıl, değil 1 ay, namazsız 1 
günleri yok bile diyebilirim. Demek ki namazsın olmaz. 

 
Namaz kulun Allah karĢısında ki esas duruĢudur, klas duruĢudur. 

Ġman ettiği andan itibaren Allah karĢısında esas duruĢa geçmek 
zorundadır. Bu bir sözleĢme gereğidir. Buradan onu da anlıyoruz. 
„Alak/9–10. ayetlerinde zaten namaz talimatı var. HoĢ o ayetleri ne kadar 
sonra indiğini bilmiyoruz „Alak suresinin ilk 5 ayeti ilk inen vahiy. 
Müteakip ayetlerin ne zaman indiğini bilmiyoruz. Desek ki 15 – 20 gün 
sonra inmiĢ veya bu ayetlerden sonra inmiĢ olduğunu söylesek bile, bu 
ayetler bile yeterlidir. 

 
 
3-) Nısfehû evinkus minhu kaliyla; 
 
Yarısı kadar yahut azıyla, (A. Hulusi) 
 
03 - Yarısı, yahut eksilt ondan biraz. (Elmalı) 
 
 
Nısfehû gecenin birazı hariç kalk. Nısfehû, ya da yarısında kalk 

evinkus ondan biraz azalt minhu kaliyla ondan biraz daha azalt yani 3 
tane vakit veriliyor. Bir gecede yarısı, ondan azı, ondan fazlası. Ġslam 
zaman anlayıĢında gece ve gündüzün eĢit olduğu bir zaman diliminde 
gece 12 saattir. 12 saatin yarısı 6 saat, 2/3 8 saat 1/3 ü 4 saat kadar ve 
bize düĢen soru Ģudur; Henüz daha Kur‟an 5 ayet artı 2. „Alak suresinin 
tamamının indiğini düĢünelim hepsi hepsi sayfa çapıyla 1 sayfa. Artı 2 
ayet. Resulallah 4 saat ayakta, en azı 4 saat. 4 saat ayakta sayfalarca 
Kur‟an yok ki onu okusun. Henüz Bakara suresi inmedi ki, nisa, A. Ġmran 
suresi. Kur‟an henüz yeni baĢlamıĢ inmeye. Yani saatlerce okuyacak 
ortada bir Kur‟an yok ki. Okuyacağınız Kur‟an ın topu topu 1 dakika 
sürer. Peki 4 saat Allah resulü neyi okuyor. Bizim bir dakikada 
okuduğumuzu Allah resulü 4 saatte, 6 saatte, 8 saatte okuyor. Ona 
katılan sahabe de böyle okuyor. Bu nasıl bir Ģey..! 

 



ĠĢte bu tertil emrinin ne olduğunu anlatan bir uygulamadır. Yani 
Kur‟an nasıl okunur, biz Kur‟an ı nasıl okumakla memuruz. ĠĢte bu bunu 
anlatıyor baĢka bir Ģey değil. Ya biz Kur‟an ı nasıl okuyoruz? Ya iĢte Ģu 
kadar günde hatmetti, Ģu kadar gece de hatmettiler ne oluyor? Buna 
nasıl Kur‟an okumak desin Kur‟an. ĠĢte mesele de bu. Neden Kur‟an 
bizim ruhumuzu giymiyor. Veya neden ruhumuz Kur‟an ı giymiyor. Neden 
Enes Bin Malik‟ten nakledildiği gibi “rubbe talin yel‟anuhu l kur‟an” nice 
Kur‟an okuyan var ki Kur‟an ona lanet eder oluyor. Neden okuyor 
okuyoruz da boğazımızdan aĢağı geçmiyor. Neden Kur‟an ın hafızı 
olanlar muhafızı olmuyor. Neden Kur‟an ı baĢtan sona yutmuĢ olanların 
hayatında Kur‟an ın zekatı bile gözükmüyor. Neden,,, neden,,, neden! 
ĠĢte cevabı. 

 
Nebî bu emri, emir olarak almıĢtır. Bu emir Nebînin farzıydı 

diyebiliriz rahatlıkla. Peki mü‟minlere de farz olduğu bir dönem oldu mu? 
Hz. AiĢe ye göre 1 yıl, son ayet ininceye kadar mü‟minler de bunu bir 
vecibe, bir farz olarak algıladılar. Daha baĢka ulema da bunu söylüyor. 
Fakat fakir 20 ayetin bu görüĢü doğrulamadığı kanaatinde. Çünkü 20. 
ayette bir ibare var. O da; ve taifetun minelleziyne me'ak (20) seninle 
olanlardan bir taife. Sana iman edenler içinden bir kısmı ifadesi. 

 
Demek ki gece kalk emrinde peygamberimize eĢlik eden sahabenin 

tamamı değil, bir kısmı imiĢ. Eğer vecibe olarak, farz olarak anlasalardı 
gece kalkıĢını, kıyamülleyl i hepsi olurdu. ĠĢte buradan yola çıkarak bu 
emrin sahabe tarafından henüz o dönemde sahabe bir avuç tabii ki bir 
farz olarak anlaĢılmadığını ve tabii ki yine bir grup mü‟minin olduğunu da 
zımnen söylemiĢ oluyor. 

 
 
4-) Ev zid 'aleyhi ve rattililKur'âne tertiyla; 
 
Yahut onu arttır ve Kurân'ı üstünde tefekkür ederek oku! (A. Hulusi) 
 
04 - Yahut artır ve Kur'an oku, tertil ile yavaĢ yavaĢ güzel güzel. 

(Elmalı) 
 
 
Ev zid 'aleyh ya da onun üzerine biraz ekle. ve rattililKur'âne 

tertiyla ve Kur‟an ı tertil üzere, dura dura, yedire yedire. Sindire sindire 
oku. Evet. Biraz önce söyledim henüz inen ayet sayısı iki elin parmağı ile 
sayılacak kadar azken gecenin yarısında kaldırıp ta 4 saat nebî ye hangi 
Kur‟an ı okutturuyor dersek, o zaman okumanın hakkını vermenin ne 
olduğunu anlamıĢ oluruz. Burada tertilin tarifi de yapılmıĢ oluyor. 



 
Tertil hem burada hem de Furkan/32. ayette geçiyor bu ayetten 

anladığımız tertil emrinin manası Ģu; Kur‟an ı anlayacak Ģekilde, sindire 
sindire anlamak için okuyun. Hadise budur. KiĢi anlamadığı bir Ģeyi nasıl 
yaĢayabilir. Onun için ben Kur‟an ı Ģu kadar gece de hatmettim diyen 
birine Ġbn. Mes‟ud (r.a.) Ģöyle diyor; desene; “Hezzen ke-hezzi‟Ģ-Ģi‟r . 
Metinde böyle geçiyor Ģiir döktürür gibi döktürmüĢsün. Mesele Ģiir 
döktürür gibi döktürmek değil, mesele anlamak, mesele yaĢamak. 
YaĢamak için anlamak lazım. Onun içinde bizim tecvid eksenli bir Kur‟an 
okuyuĢundan tertil eksenli bir Kur‟an okuyuĢuna geçmemiz lazım. Bunun 
manası tecvidi bırakmak mı? Tecvid güzelleĢtirmek güzel okumak 
demek. Hayır, bunun manası o değil. Dikkat buyurun bu cümlenin içinde 
mühim olan, vurgu yapılan kelime eksen. Tecvid eksende olmamalı. 
Tertil eksende olmalı. Gene tecvitli okuyacağız, gene güzel okuyacağız. 
Telaffuzları, mahreçleri güzel çıkaracağız. Buna gayret edeceğiz. Fakat 
asıl eksende olan Ģey Kur‟an ın emri olmalı. Çünkü Kur‟an bize tecvidi 
değil, tertili emretti.  

 
Ama biz ne yaptık? Kurân ı Mushaf a indirgedik. Kur‟an gökten 

inendi, Mushaf ise yerden bitendi. Yani Mushafın sayfaları, kağıtları, 
selüloz yerden biten. Gökten ineni yerden bitene indirgedik. 

 
Daha ne yaptık? Tertili tecvide indirgedik. Daha beterini de yaptık; 

Tecvidi telaffuza indirgedik. Güzel okumayı sadece güzel telaffuz etmeye 
indirgedik. Onu da indirdik. Daha ne yaptık? Güzel telaffuzu da teğanni 
ile baĢkalarına beğendirmeye indirgedik. Ve maalesef Kur‟an 
yüreğimizden, hayatımızdan, elimizden uçtu gitti. Kur‟an ı kırdık gibime 
geliyor. Yeniden Allah‟ın emrine, tertil ile okuma emrine dönmek 
zorundayız. Tecvidin eksenlik rolünün yerine tertili oturtmak zorundayız. 

 
[Ek bilgi; Okumak; bu mutlak bir emirdir; o zaman namaz dıĢını da 

kapsar.  Namazın dıĢında bu Ģekilde okuma olayı nedir? Bu mendubdur. 
Yani yaratıcının teĢvik ettiği hoĢ gördüğü; terkinde ise vebal olmayan 
Ģeydir, günah olmayan Ģeydir. 

 Kur‟an okumazsan dinlersin. Dinlemezsen okursun. Ne dinleme 
var ne okuma var o zaman kapı dıĢarı edilirsin. Senin ne iĢin var ki 
mabette. Sen mabet dıĢı kalırsın.  Çünkü mü‟minler ya dinlerler ya 
okurlar. Okursun baĢkası dinler seni. BaĢkası okur sen onu dinlersin. 
Ġkisi de güzeldir. Kulak da güzel, lisan da güzel.  

Her ikisinde de kalbini verirsin. Ġkisinde de kalp yoksa asla 
maneviyata munkalip olamazsın. Kalp vermediğin sürece manevi Ģeylere 
kalbin dönüĢmez. O tarafa dönüp bakmaz. O zaman da kalpsiz gibi 
kalakalırsın. TaĢlaĢmıĢ, hissiz, yabancı bir kalbe sahip olursun. Bu ise 



marazlı kalplerde olur. Hastalıklı kalplerde olur. Yüce Allah da bunlardan 
söz eder. (Hazırlayanlar: Emine ġAHĠN - Elif ÖNDER - Fatma GEDĠK)] 

 
 
5-) Ġnna senulkıy 'aleyke kavlen sekıyla; 
 
Muhakkak ki biz sana ağır bir söz ilka edeceğiz (Ģuurunda 

yaĢatacağız)! (A. Hulusi) 
 
05 - Çünkü biz senin üzerine ağır bir söz ilga edeceğiz. (Elmalı) 
 
 
Ġnna senulkıy 'aleyke kavlen sekıyla zira biz neden böyle yap, 

neden gece kalk, gecenin bir yarısında ayağa kalk, uykunu böl. Alemlere 
rahmet olanı gece kaldırıp ta ne yapacak rabbimiz diyorsanız eğer iĢte 
inna ile, yani çünkü ile gelmiĢ. Çünkü biz senin üzerine ağır bir söz 
kavlen sekıylan kelâmen, Bi ma‟na kelâmen, ağır bir söz indireceğiz. 
Evet. Ağır dağlata inmesi halinde dağları toz duman edecek kadar ağır. 
Ama insan nedense taĢlar, dağlar topraklar kadar bile hissetmezse eğer 
vahiy inmiĢ olur mu o zaman. Onun için her mü‟min aynanın karĢısına 
geçip vahiy senin için indi mi, inmedi mi? diye sorması lazım. Yani dağın 
üzerine inmesi durumunda dağı toz duman edecek olan vahiy senin 
nereni dağıttı, nereni topladı. Ġçinde ne kadar bir etki yaptı diye sorması 
lazım. 

 
 
6-) Ġnne nâĢietel leyli hiye eĢeddü vat'en ve akvemu kıyla; 
 
Muhakkak ki gece kalkıĢı, algılamada kapsam ve hitabı 

değerlendirmede daha berraklık getirir! (A. Hulusi) 
 
06 - Çünkü gece neĢ'esi hem daha dokunaklı hem deyiĢçe daha 

sağlamdır. (Elmalı) 
 
 
Ġnne nâĢietel leyli hiye eĢeddü vat'en ve akvemu kıyla hiç 

Ģüphen olmasın ki gece neĢvesi, gece neĢ‟esi, gece diriliĢi. NeĢve, neĢ‟e 
diriliĢ demek. Gece diriliĢi var ya gece diriliĢi iĢte o pek derin bir iz bırakır 
ve okuyuĢ açısından daha etkilidir. hiye eĢeddü vat'en ve akvemu kıyla 
okuyuĢ açısından çok daha etkilidir, tesirlidir. 

 
Gece neĢvesi diyor. Demek ki neĢ‟e diriliĢmiĢ. Biz neĢveyi ölüme 

dönüĢtürdük. NeĢvelendiğimiz de kalbimiz ölüyor. Oysa Kur‟an neĢ‟eye, 



neĢveye kalbin diriliĢi diyor. Bizim dilimizle Kur‟anın dili ne kadar zıt 
köĢelere düĢüyor. Zihnimizde oyun oynuyoruz demek ki. Kelimelere bile 
asli anlamlarını kaybettirdik. Onun için kalbimiz neĢ‟e duysun, dirilsin, 
iĢte onun için gece okuma emri, onun için Kıyamül leyl, onun için ve 
rattililKur'âne tertiyla. Kur‟an ı duya duya, düĢüne düĢüne, yedire 
yedire, sindire sindire oku. 

 
 
{Atlanan ayetler. (7 ve 8) 
 
7-) Ġnne leke fiynnehari sebhan taviyla; 
 
Muhakkak ki gündüz senin yoğun iĢlevin vardır. (A. Hulusi) 
 
07 - Çünkü sana gündüzün uzun bir yüzüĢ vardır. (Elmalı) 
 
[Ek bilgi; Ġbn. Cinni bu ibareden lafza değil manaya itibar olunduğu 

sonucunu çıkarır. (M.Ġslamoğlu-Hayat Kitabi Kuran Gerekçeli Meal 
Tefsir)] 

 
 
Ġnne leke fiynnehari sebhan taviyla Gece kalkıp vahiyle 

beraberlik kuracağız, çünkü gündüz iĢimiz var bizim. Ne iĢimiz var 
gündüz? Kooperatiflerimiz var, dükkanlarımız, tezgahlarımız, araba 
iĢlerimiz var, senet, çek iĢlerimiz var. Gündüz bizi meĢgul edenler, bizi 
zorlayanlar vardır. Dinimizi bozmak üzere zorlayanlar, hayatımızı 
bozmak üzere zorlayanlar, programı bozmak ü-zere zorlayanlar vardır. 
Müdür var, âmir var.  

Ama gece öyle değildir. Gece Rabbimizle daha bir baĢ baĢa 
olabiliyoruz. Aceleye de gerek yoktur gece, çünkü bizi bekleyen birileri de 
yoktur. Telefon yoktur, randevu yoktur, beklediğimiz, bekleyenlerimiz 
yoktur.  

Meselâ gündüz kiĢi namaz kılarken, zil çalacaktır, ders 
baĢlayacaktır, müĢteri girecektir, tören vardır, iĢ vardır, aĢ vardır, yemek 
vardır diye hızlıca iĢi bitirivermeden yanadır ya, iĢte gece öyle değil, 
acele etmesine gerek yoktur. Sakin sakin Allah dedi diye yaptığı 
hareketin Ģuurunda olacaktır kiĢi. Yani daha bir Allah‟ı dinleme, Allah‟la 
baĢ baĢa olma imkânı bulacaktır kiĢi. Telefon, trafik, karmaĢa, randevu 
yok, sadece Allah‟la beraberlik var.  

ĠĢte gündüzün bozuk düzen programlarını hayra, hakka 
çevirebilmek için gece kalkacak ve vahiyle beraber olacağız. Yani 
gündüzümüz iyi olunca gecemizi Allah‟a ayıralım değil, gündüzümüzün 
iyi olması için gecemizi Allah‟a ayırmak zorundayız. Gece kalkıp vahiyle 



beraber olabilirsek bilelim ki gündüzümüz programsızlıktan kurtulacaktır. 
(Besâiru-l Kur‟an – Ali Küçük) 

 
[Ġbn-i Zeyd ise Ģöyle izah etmiĢtir: "ġüphesiz ki senin, gündüzün 

ihtiyaçlarını karĢılaman için uzun bir zamanın vardır. O halde geceni 
dinine ayır. 

" Ġbn-i Zeyd diyor ki: "Bu emir, gece namazının farz olduğu 
zamanda idi. Sonra Allah kullarına lütfederek bu namazı hafifletti. Daha 
sonra ise mecburi olmaktan çıkardı. Allah teala bu hususta Ģöyle 
buyurmuĢtur; "Ey elbisesine bürünen Peygamber, gecenin birazı hariç 
olmak üzere kalk namaz kıl. Gecenin yansını kalk yahut yansından biraz 
eksilt veya yarısından biraz fazla kıl. Kur'an ı ağır ağır tane tane oku."  

Daha sonra ise Ģöyle buyurmuĢtur: "Ey Muhammed, Ģüphesiz 
rabbin, senin ve beraberindeki bir gurup ashabının, gecenin üçte ikisine 
yakın, yarısı ve üçte biri kadar bir müddet kalkıp namaz kıldığını bilir. 
Gece ve gündüzü Ölçüp ayarlayan Allah tır. Gece ve gündüzün bütün 
vakitlerini hesaplayamaya-cağınızı bildiği için Allah sizi affetti. O halde 
Kur'an dan kolayınıza geleni okuyun." 

Ġbn-i Zeyd sözlerine devamla diyor ki: "Daha sonra daha geniĢ bir 
emir geldi. Hem müminlerden hem de ResulAllah tan gece namazının 
farziyetini kaldırdı. Ve buyurdu ki: "Ey Muhammed, gecenin bir 
bölümünde, sadece sana mahsus nafile namaz kıl. Muhakkak rabbin 
seni övülmüĢ bir makama erdirecektir." (Ġsra/79) 

Said b. HiĢam diyor ki: “AiĢe (r.anh.)a ya dedim ki: "Ey müminlerin 
annesi, ResulAllah‟ın gece namazını bana bildirir misin?" AiĢe: "Sen, 
Müzzemmil suresini okumuyor musun?" dedi. "Evet." dedim. AiĢe: "Allah 
bu surenin baĢ tarafını indirdi. (Gece namazını farz kılmıĢtı) ResulAllah 
ın sunabilen bu namazı kıldılar. Öyle ki ayaklan ĢiĢiyordu. Allah bu 
surenin son kısmını on iki ay göndermedi. Sonra bu surenin sonunu 
göndererek gece namazını hafifletti. Gece namazı kılmak farz iken nafile 
oldu."(Taberi tefsiri)] 

 
[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. (A. Hulusi- Ġbadet hakkında)] 

 
[Ek bilgi; GECE EHLĠNE;  
Ey kulum Gece bana aittir, okunan Kur‟an a ait değildir. Gece bana 

hamd etmeye ve övgüye değil bana aittir. 

http://besairulkuran.blogspot.com/2012/12/muzzemmil-suresi.html
http://www.haznevi.net/icerikoku.aspx?KID=5402&BID=62
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/dua-yonlendirilmis-beyin-dalgalari.htm


Allah Ģöyle buyurur; Gündüz senin uzun meĢguliyetin vardır. 
(Müzzemmil/7) Geceyi gerçekte benim olduğu gibi sen de baha tahsis et. 
Çünkü ben gece inerim. Gündüz iĢlerinle ilgilenirken seni görmüyorum. 
Gece seni arayıp indiğimde ise seni dinlenmek için uyuyor bulurum. 
Dünya hayatında ise sadece gece ve gündüz vardır. Seni gündüz 
bulamadım. Onu sana bırakmıĢ ve gündüz sana inmemiĢtim. Gündüzü 
sana teslim etmiĢtim. Geceyi ise benim yaptım. Böylece sana hitap 
etmek, seninle konuĢmak ve ihtiyaçlarını gidermek için gece sana indim. 
Yine seni uyur buldum. Beni sevdiğini iddia edip benim katımı tercih 
ettiğini söylemene rağmen bana karĢı edepsizlik yaptın. Artık önümde 
ayağa kalk ve benden iste ki istediğin Ģeyi sana vereyim. 

Geceleyin seni Kur‟an oku diye kalkmanı istemedim. Ki onun 
anlamlarıyla ilgileniyorsun Kur‟an ın anlamları seni benden ayırır. Bir ayet 
seni cennetime ve orada velilerime hazırladığım Ģeylere götürür. Peki 
sen cibinliklerde ki hurilerle cennetimdeyken ben nerede kaldım?  

Onlar inci ve Mercana benzer. (Rahman/58)  
Onlar minderleri ibriĢimden olan sedirlere yaslanırlar. 

(Rahman/54) 
Tatlı ve hoĢ bir su içirilir onlara. (Mutaffifin/27) 
Bir ayet seni meleklerin karĢısında durdurur Onlar her kapıdan 

sana gelir ve sabrınıza karĢılık size selam olsun, ne güzel yer burası. 
(R‟ad/24) derler. 

BaĢka bir ayet ise sana cehennemi bildirir. Cehennemde bana 
isyan eden ve Ģirk koĢanlara hazırladığım Ģeyleri görürsün. Bu gibi 
insanlar; 

Zehir ve kaynamıĢ su içindedir ne soğuk ve ne de rahatlatıcı. 
(Vakıa/42-44) 

Hayır onlar humame‟ye atılır sen onu nereden bileceksin 
Kalplere ulaĢan Allah‟ın yakıcı ateĢi. O taeĢ onlara musallat 
olmuĢtur. UzatılmıĢ direkler içinde. (Hümeze/4 – 8) 

Ey kulum sen bu ayeti okuyup düĢünce ve himmetinle bazen 
cennette, bazen de cehennemdeyken ben nerdeyim? 

BaĢka bir ayet okur ve o ayet seni Ģu ayette bildirilen Karia‟ya 
götürür.  

Karia‟nın ne olduğunu nereden bileceksin, o gün insanlar 
saçılıp çekirgeler gibidirler. Dağlar hallaç pamuğu gibi atılır. 
(Kari‟a/1-5) 

Bu hali anlatan baĢka bir ayet ise Ģudur; 
Onu gördükleri gün hamile her kadın taĢıdığını düĢürür, 

Ġnsanları sarhoĢ görürsün, halbuki sarhoĢ değillerdir. Allah‟ın azabı 
çok Ģiddetlidir. (Hac/2) 



O gün kiĢi kardeĢinden, annesinden, babasından, eĢinden ve 
oğlundan kaçar. Herkesin o gün kendisini ilgilendiren iĢi vardır. 
(„Abese/34-37) 

O gün arĢı sekiz meleğin taĢıdığını görürsün ve o gün rablerine arz 
olunurlar. Gece bana ait iken (sen Kur‟an okurken bütün bunları 
düĢündüğün halde) Ben nerede kaldım? 

Ey kulum Gündüz senin iĢlerin vardır. Gecede ise Kur‟an okumanın 
sana verdiği cennet, cehennem ve amellerin sunumu vardır Sen ise 
Ahiret-Dünya-berzah arasında gidip gelirsin. Binaenaleyh sadece 
benimle kalmak için ayırdığın vakti de kendine ayırmıĢ oldun. Ey Kulum 
gece benimdir, övgü ve sena için değildir. Sen; 

Onlar Allah‟ın nimet verdiği peygamberler, doğrular, Ģehitler 
ve salihler ile beraberdir (Nisa/69) ayetini okursun Böylece okurken 
onları görürsün. Makamlarını, hallerini ve; 

“Mü‟min erkek ve kadınlara, ibadet eden kadın ve erkeklere, 
doğru sözlü olan erkek ve kadınlara, ürperen erkek ve kadınlara, 
sadaka veren erkek ve kadınlara, oruç tutan erkek ve kadınlara.” 
(Ahzab/35) verdiğim Ģeyleri düĢünürsün. Böylece kitabımda övdüğüm 
her grup karĢısında övgü ve hamd ederek durursun.  

Peki (sen bunları yaparken) ben nerede kaldım? Hani benimle baĢ 
baĢa kalacaktın? 

Muhakkik ariften baĢka hiç kimse beni bilememiĢ; “Gece benimdir” 
sözümün değerini kavramamıĢ ve sana niçin gece indiğimi 
anlayamamıĢtır. Böyle bir arifle bir kardeĢi karĢılaĢtığında kendisine 
Ģöyle der, “KardeĢim, rabbinle baĢ baĢa kaldığında beni hatırla.” (bana 
dua et) der. Söz konusu arif kul Ģöyle yanıt verir; “Seni hatırlarsam 
O‟nunla yalnız kalamam ki” Böyle bir arif Benim gece yakın göğe 
inmemin değerini, niçin indiğimi ve kimi istediğimi anlayabilir. Ben de 
kitabımı kendi diliyle ona okurum, o da dinler. ĠĢte benim gece sohbetim 
budur. O kul ise benim kelamımdan haz alır. Kul; Kur‟an ın anlamlarıyla 
sınırlı kaldığında ise fikri ve düĢüncesiyle benden uzaklaĢmıĢtır. 

Yapması gereken Ģey bana kulak vermek, kulağını benim 
sözümü(dinlemek üzere) boĢaltmaktır. Böyle yaptığında bu okuyuĢta 
kendisine okuduğum ve duyurduğum gibi, sözümü ona açıklayan ve 
anlamını aktaran (tercüman) olurum.Benim onunla gece sohbetim budur. 
Böylece bilgiyi kendi düĢünce ve değerlendirmesinden değil (doğrudan) 
benden alır. (Ġbn. Arabi- F. Mekkiye C:2/233-234)] 

 
 
8-) Vezkürisme Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyla; 
 
Rabbinin ismini zikret (hatırla) ve her Ģeyden kesilip sırf O'na yönel! 

(A. Hulusi) 



 
08 - Hem rabbinin ismini an ve masivâdan kesilerek ona çekil. 

(Elmalı) 
 
[Ek bilgi; Veya “(uyku ihtiyacını gidereceğin)uzun bir zaman var. 

(M.Ġslamoğlu-Hayat Kitabi Kuran Gerekceli Meal Tefsir)] 
 
 
Vezkürisme Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyla Allah‟ın adını an! 

Allah‟ın adını zikret! Peki Rabbimizin zatını ansak, kendini zikretsek 
olmaz mı? Kendini bilmem ki ben! Zatını bilemem ki ben! Biz Rabbimizi 
ancak kendisini, zatını bize anlattığı isimleriyle, esmâsıyla ve sıfatlarıyla 
tanıyoruz. Biz kendini bize tanıttığı isimleriyle Rahmân, Rahîm, Hannân, 
Mennân, Gaffâr, Rezzâk, Settâr, Tevvâb, yenilmez-yanılmaz biliriz. ĠĢte 
Rabbimizi O‟nun kendisini tanıtırken bize haber verdiği bu isimleriyle 
zikredeceğiz. 
 “Rabbinin adını an! Rabbinin ismini zikret!” Peki nerede? Ne 
zaman? Rabbimizin adını sadece yemeğin baĢına otururken değil, 
sadece eve girerken, para saymaya baĢlarken, dükkanın kapısını 
kilitlerken, ampulü sıkarken veya sökerken, gemi batarken, uçak 
sallanınca veya sadece hastalanınca, kaybedince değil, sürekli 
anacağız, zikredeceğiz.  

 Hangi konuda bocaladık? Hangi 
konuyu yaĢıyorsak veya hangi ortamdaysak, hangi konunun ortamında 
bulunuyorsak, yani neyin insanıysak o konudaki Rabbimizin ismini 
zikrederek Rabbimizden yardım isteyeceğiz. Meselâ o anda rızık 
konusunu mu yaĢıyoruz? Yani rızık konusunda bir çıkmazı mı yaĢıyoruz? 
Rabbimizden rızık isteme makamında mıyız? O zaman ya Rezzâk 
diyerek Rabbimizin adını zikredeceğiz. (Besâiru-l Kur‟an – Ali Küçük)} 
 
 

9-) RabbulmeĢrikı velmağribi lâ ilâhe illâ HUve fettehızHU 
Vekiyla; 

 
Rabbidir doğunun (parlayıp açığa çıkanın) ve batının (sönüp yok 

olanın)! Tanrı yoktur; sadece HÛ"! O hâlde O'nu vekîl edin! (A. Hulusi) 
 
09 - O maĢrık u mağribin rabbi, baĢka tanrı yok ancak o, o halde 

yalnız onu tut vekîl. (Elmalı) 
 
 
RabbulmeĢrikı velmağrib O Kur‟an ın rabbi, daha doğrusu 

insanın rabbi; doğunun ve batının rabbidir. Niye böyle bir ayet geldi? 



Gerçekten manidar ve ben de bu ayetin buradaki manalarını asla 
tümüyle söyleyemem. 

 
lâ ilâhe illâ HU O‟ndan baĢka tapılmaya layık hiçbir varlık yoktur. 

O‟ndan baĢka hiçbir varlık kulluğa layık değildir. Senin kulluğuna layık 
değildir. Senin kulluğun değerlidir ey insan. Birine kul olacaksan eğer, bir 
kapıya kul olacaksan bu kapı Allah‟ın kapısı. Çünkü Allah insanı istismar 
etmeyen tek varlıktır. fettehızHU Vekiyla  o halde artık sadece O‟nu 
vekil edin. Sadece O‟na yaslan, sadece O‟na dayan, sadece O‟na sığın, 
sadece O‟nu sığınak, barınak, tutamak bil. Eğer ömür denizinde fırtına 
koparsa, sığınacağın liman Allah‟ın limanı olsun ey insan. 

 
RabbulmeĢrikı velmağrib bu ibareye gözüm takıldı. Doğunun ve 

batının rabbi. Acaba doğu ve batı o zaman iki süper güç olan Ġran ve 
Bizans‟a tekabül etmesin? Mümkindir. Yani ne Ġran‟ın, ne Bizans‟ın hiçbir 
süper gücün değildir yer yüzünde ki insanın kulluk edeceği kapı Allah‟tır. 
Süper güç Allah‟tır diyor. Süper güç Ġran değil, Bizans değil. Süper güç 
Ġmparatorlar değil. Süper güç süper devletler değil Allah‟tır.  

 
Kur‟an ın neresinde meĢrık ve mağrıp gelirse birlikte bu her yer 

anlamına gelir. Yani Allah her yerin Allah‟ı. Tabii ki burada Rab ismi 
geliyor rab sıfatı geliyor, çünkü bu ayetler Allah‟ın rububiyetiyle ilgili. 
Gece kalkma emri terbiye ile ilgilidir. Kur‟an okuma emri terbiye ile 
ilgilidir. Bütün bunlarla rabbimiz rububiyetini kul üzerinde tecelli ettiriyor 
ve bizi terbiye ediyor. Maksatta budur. Bizim daha iyi olmamız, kemale 
doğru ulaĢmamız ma huliga lehimizi, yaratılık maksadımızı 
gerçekleĢtirmemizdir. Razi diyor ki, Ģimdi aklıma geldi; hiçbir kulun 
kalemi bu ayeti tefsir etmeye gücü yetmez. Ġlginçtir. 

 
 
10-) Vasbir 'alâ ma yekulune vehcurhüm hecren cemiyla; 
 
Onların dediklerine sabret ve onlardan güzel bir ayrılıĢ ile ayrıl! (A. 

Hulusi) 
 
10 - Ve ağyarın diyeceklerine sabret ve onları bir hecri cemîl ile terk 

et ayrıl. (Elmalı) 
 
 
Vasbir 'alâ ma yekulune onların söylediklerine karĢı sabret 

vehcurhüm hecren cemiyla ve onlardan uzaklaĢman gerektiğinde 
kapıyı kırarak uzaklaĢma. Vurduğun kapıyı uzaklaĢırken tekmeleme. Ne 
yap? Güzellikle uzaklaĢ. Neden? Çünkü bir daha gelip vuracaksın. Bir 



daha, bir daha, bin daha vuracaksın. Allah‟ın kullarından öyle 
vazgeçemezsin. Allah vazgeçiyor mu ki sen vazgeçesin. Dönüp dönüp 
affetmiyor mu? Onun için tekmeleyerek uzaklaĢma. Açılmazsa güzellikle 
uzaklaĢ, bir daha döner gelirsin. Hepimize bir öğüt.  

 
Ama Ģurada ki sabra ne demeli? Kur‟an da sabır 3 harfi cerle 

birlikte kullanılır. Burada ki ”„ala” harfi cerle ile gelmiĢ, vaspir „alâ. Vaspir 
“le” ile gelebilirdi; vaspirliy, nitekim gelecek te. Vaspir‟an. üçü de farklı 
manaya gelir. Vaspir‟alâ göğüs ger. Sana yapılan zulümlere, saldırılara, 
sözlere, sözlü saldırılara, zoruna giden Ģeylere karĢı göğüs ger. ĠĢte 
sabır diye hepimizin kullandığı genel mana bu. 

 
Ama bir iki mana daha var: Mesela sadara‟an; diren, sebat et, 

mevzini koru, geri adım atma manasına gelir. Burada ki sabır da bu. 
Sabrın 2. manası; geri adım atmamak, direnmek, direniĢ. Peki sadarali; 
“lam” ile gelirse lehine sabret. Yani cenneti elde etmek için insanların 
kahrına sabretmek gerekiyorsa sabredeceksin. Veya Allah‟a kullukta 
sabret. Kulluk kolay değil, mükellefiyettir. Namaz kılmak lazım, oruç 
tutmak lazım, iyilik etmek lazım, tasadduk etmek lazım, emri bir ma‟ruf 
yapmak lazım, cihad etmek lazım. Bunlar insana yük getirir. Yani insan 
ister ki keyfince yaĢasın. Ġnsan ister ki iç güdüleri ne emrediyorsa onu 
yapsın. Ama yapma, sabret. Yani iç güdüne karĢı sabret, Allah‟ın 
emirlerine sabret ki cenneti bulasın, rızaya eresin. ĠĢte sadaraliy; “lâm” ile 
kullanılan sabır da kulluğa sabretmektir.  

 
 
11-) Ve zerniy velmükezzibiyne üliynna'meti ve mehhilhüm 

kaliyla; 
 
Beni, o nimet içindeki yalanlayıcılarla (baĢbaĢa) bırak! Onlara 

mühlet ver. (A. Hulusi) 
 
11 - Ve bırak da bana o tekzip edici zevk-u refah sahiplerini, mühlet 

ver onlara biraz. (Elmalı) 
 
 
Ve zerniy velmükezzibiyne üliynna'me nimet içinde yüzdükleri 

halde yalanlayanlar güruhunu bana bırak. Ve zerniy,bana bırak. Bu farklı 
farklı gelebilir Kur‟an da. Zerniy gelmiĢ burada. Daha baĢka yerlerde 
farklı formlar kullanılıyor. Aslında burada ki zımnen söylenen Ģey; 
gündemini düĢmanın belirlemesin ey nebîi gündemini Allah belirliyor. 
DüĢmanına bakarak gündem tespit etme. DüĢmanının yaptığı hiç önemli 
değil, asıl seninki önemli. Sen tezsin, o antitez olsun. Senin gündemin 



kendine has olsun. Bırak onları, onlara takılmaya gelmez, onlar karanlığa 
benzer, karanlığa takınılır mı? Karanlık yok gibidir, ıĢığın yokluğu halidir. 
O zaman sen güneĢ ol vahiy aydınlığı içinde aydınlat. 

 
ve mehhilhüm kaliyla ve onlara az bir mühlet tanı, süre tanı. Bu iki 

manaya da gelebilir. Az bir süre tanı, bir gün gelecek günlerini 
görecekler, hesaba çekilecekler. Ġkinci mana da biraz daha mühlet ver, 
düĢünsün taĢınsınlar, akılları baĢlarına belki gelir. Böyle bir vurgu da 
mümkindir. Fakat bağlam birincisini daha fazla destekliyor. 

 
 
12-) Ġnne ledeyNA enkâlen ve cahıyma; 
 
Muhakkak ki bizim yanımızda enkal (güçlü bağlar, zincirler) ve 

cahîm (cehennem, yakıcı ateĢ) vardır. 
Not: Ünlü Kur'ân yorumcusu Ġmam Razi, gelecek yaĢamdaki azabın 

bu sembolizmini izah ederken Ģunları söyler: "Bu dört durum, kiĢinin 
hayattayken yaptıklarının ruhî sonuçları olarak görülebilir. "Ağır 
prangalar", ruhun önceki maddi ilgilerine ve bedenî zevklerine 
mahkûmiyetinin devam etmesinin bir sembolüdür. Bunların 
gerçekleĢmesinin imkânsız hâle geldiği o gün, bu prangalar ve zincirler, 
yeniden dirilen insan kiĢiliğini (nefs) yücelik ve sâfiyet katına çıkmaktan 
alıkoyar. Ardından, bu ruhî prangalar "ruhî ateĢlere" sebebiyet verir; 
çünkü kiĢinin beden zevklerine güçlü bir eğilim duyması, onlara 
eriĢmenin imkânsızlığı ile birleĢtiğinde, ruhî olarak Ģiddetli bir "yanıp 
tutuĢma" duygusu oluĢturur, "yakıcı alev" in (cahîm) anlamı budur. 
Günahkâr, bu durumda, arzuladığı Ģeylerden kopmanın acısını ve 
yoksunluğun boğucu baskısını boğazında hisseder; bu da "boğaza 
takılan yiyecek" ifadesinin karĢılığıdır. Ve sonunda, bu Ģartlardan dolayı, 
Allâh'ın nûruyla aydınlanmaktan ve kutsanmıĢ kiĢilerle bir arada 
olmaktan yoksun kalır; "Ģiddetli azap" ifadesinin anlamı budur. Ama yine 
de bilin ki, Kurân'ın bu âyetlerinin anlamının bu söylediklerimden ibaret 
olduğunu iddia ediyor değilim..." (A. Hulusi) 

 
12 - Çünkü bizim yanımızda bukağılar var, ve bir cehîm var. 

(Elmalı) 
 
 
Ġnne ledeyNA enkâlen ve cahıyma yanımızda prangalar var 

enkâlen ve cahıyma. Ve gözleri yuvalarından fırlatacak kadar dehĢetli 
bir ateĢ var. el „aynül cehma‟;pörtlek göz demektir. Bu niye gelir? Bu 
cehennemin sıfatlarından biri olarak alırsak eğer; Öyle bir Ģey ki 
cehennem gözünüz onu görmeye dayanamayacak. Gözünüz onu 



görünce ya arkaya kaçacak görmemek için, ya da gözünüzü çekip 
alacak. Korkunuzdan, manzaranın dehĢetinden gözünüz sizden önce 
gidecek. Böyle dehĢet bir manzara. HafizanAllahu ve iyyaküm. Allah sizi, 
bizi hepimizi korusun inĢaAllah. 

 
 
13-) Ve ta'amen za ğussatin ve 'azâben eliyma; 
 
Boğazda tıkanan gıda ve feci bir azap! (A. Hulusi) 
 
13 - Ve boğaza duran bir ta'am ve bir azâbi elîm var. (Elmalı) 
 
 
Ve ta'amen za ğussatin ve boğaza düğümlenen berbat bir 

yiyecek, korkunç bir yiyecek. Üstteki ayetle birlikte düĢünün. Adeta 
zımnen rabbimiz Ģunu diyor; Verdiğim nimetlere küfrederseniz 
boğazınıza dursun. Çünkü burada boğaza duran bir Ģeyden söz ediliyor. 
ta'amen za ğussa boğazda duran berbat bir yiyecek. Eğer dünyada 
verilen nimetlere nankörlük yapmıĢsak, rabbimiz adeta boğazınıza 
dursun diyor ahirette. Aman Allah‟ım..! ve 'azâben eliyma ve elim bir 
azab, korkunç bir azab. Boğazınıza dursun diyen Allah ise orada durmak 
lazım.  

 
Zaten sevgili nebî de burada durmuĢ. Bir seferinde bu ayeti 

okumuĢ, dayanamamıĢ “Allah..!” diye haykırmıĢ Allah resulü, rengi atmıĢ. 
Yine bir kezinde Hasan El Basri, tabii nin büyük alimi, büyük mütefekkir, 
büyük dava adamı aynı zamanda. Döneminin zalimlerine karĢı bir sessiz 
eylemi gerçekleĢtiren muhteĢem adam. Bu ayetin okunduğu bir yerde 
öyle bir hal almıĢ ki; titremeye baĢlamıĢ, yere yıkılmıĢ, dostları 
kaldırmıĢlar, 3 gün önüne getirilen yiyecekten bir tek lokma almamıĢ. 
Ayetlerin muhataplarında nasıl yankı bulduğunun örneklerine bakın aziz 
Kur‟an dostları. Ne diyorsunuz. Kur‟an a karĢı kör ve sağır davranmamak 
sümmen ve „umyane olmamak nasıl bir Ģey acaba. ĠĢte böyle bir Ģey. 

 
 
14-) Yevme tercuful'Ardu velcibâlu ve kânetilcibalu kesiyben 

mehiyla; 
 
O süreçte arz (beden) ve dağlar (bilinçler - benlikler) sarsılır... 

Dağlar heyelana uğramıĢ bir kum yığını olur! (A. Hulusi) 
 
14 - O gün ki yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiĢ bir kum 

yığınına dönecektir. (Elmalı) 



 
 
Yevme tercuful'Ardu velcibâl o gün yerler ve dağlar darmadağın 

olacak, sallanacak ve kânetilcibalu kesiyben mehiyla ve dağlar bütün 
bu iĢlemler sonunda toz yığınına dönüp kesiyben mehiyla eriyip su gibi 
akacak. Sanki bir potada eritilmiĢ, ergitilmiĢ bir maden gibi akacak. 
Kayaları eritecek o günün dehĢeti. Zımnen öyle bir günde kayaları, 
dağları eriten Allah‟ın, sana gücünün yetmeyeceğini mi sanıyorsun. 
Dağlara gücü yeten Allah sana güç yetiremeyecek mi. Kendini ne 
zannediyorsun ey kul, ne sanıyorsun. 

 
 
15-) Ġnna erselna ileyküm Rasûlen Ģahiyden 'aleyküm kemâ 

erselna ila fir'avne Rasûla; 
 
Muhakkak ki biz, Firavun'a bir Rasûl (hakikatine yönlendirici, 

arındırıcı) irsâl ettiğimiz gibi size de Ģahit olarak bir Rasûl irsâl ettik. (A. 
Hulusi) 

 
15 - Haberiniz olsun biz size bir Resul gönderdik, üzerinizde Ģahit, 

nitekim gönderdiğimiz gibi Firavuna bir Resul. (Elmalı) 
 
 
Ġnna erselna ileyküm Rasûlen Ģahiyden 'aleyküm kemâ erselna 

ila fir'avne Rasûla tıpkı daha önceden firavuna nasıl elçi göndermiĢsek, 
iĢte öylece size de bir Ģahit olarak Resul gönderdik, elçi gönderdik. Biz 
gönderdik ama. Özellikle vurgu bu; Ġnna. Biz gönderdik. Neden? Elçinin 
değerini gönderen kapı belirler. Neden? Elçiye zeval olmaz, elçiye edilen 
laf, elçiyi gönderen makama edilmiĢtir. Neden? Eğer elçiye bir lafınız 
varsa Allah‟a laf vermiĢ olursunuz. Onun için elçiye zeval olmaz. Elçiyi 
gönderen kapıya söylemiĢ olursunuz ne söyleyecekseniz. Elçiye hayır 
diyen elçiyi gönderene hayır demiĢtir. Elçiye hakaret eden elçiyi 
gönderen Allah‟a hakaret etmiĢtir. Elçiyi hafifseyen ve küçümseyen 
Allah‟ı küçümsemiĢtir aklını baĢına alsın. Budur, Ġnna erselna da ki sır 
budur. 

 
Firavunun ilk geçtiği yer burası. Zımnen hangisini tercih 

edecekseniz edin ey muhataplar. Elçinin izini mi, Firavunun izini mi. 
Musa‟nın izini mi izleyeceksiniz firavunun izini mi. Muhammed Musa‟nın 
izini izliyor. Siz de firavunun izini izleyecekseniz hiç tereddüdünüz 
olmasın ki akıbetini bekleyiniz. Yani kimin izini izleyecekseniz onun 
sonuna razı olun. Sonuna razı değilseniz izini de izlemeyin. Zımnen 
verilen bu. 



 
Dikkat buyurun Ģahiden diyor, Ģahit olarak. Hakim belli, Allah. Bir 

mahkeme var, hakimi Allah. Bir mahkeme var,i mahkemesi mahĢer. Bir 
mahkeme var, sanığı da belli. Ġnsan. Peki Ģahidi kim? Peygamberler. 
Evet, peygamberler insanlığın Ģahitleridir, Ģehitleridir, modelleridir aynı 
zamanda. 

 
 
16-) Fe'asâ fir'avnurRasûle feehaznâhu ahzen vebiyla; 
 
Firavun o Rasûle âsi oldu da onu kahredici tutuĢla yakalayıverdik! 

(A. Hulusi) 
 
16 - Ki Firavun o Resule isyan etti de biz onu vehîm bir tutuĢla 

tuttuk alıverdik. (Elmalı) 
 
 
Fe'asâ fir'avnurRasûle feehaznâhu ahzen vebiyla ama firavun 

elçiye isyan etti, karĢı geldi. Ne yaptık biz de?feehaznâhu ahzen 
vebiyla bizde onu enseledik. DehĢetli bir biçimde enseledik ve 
mahvettik. Vebiyl, vebal aynı kökten gelir. Onun vebalinin altında onu 
enseledik. Yani yaptığının vebali üzerine bir dağ gibi çöktü, altında ezildi. 

 
 
17-) Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildâne 

Ģiyba; 
 
Eğer (hakikatin bildirimine) nankörlük ederseniz, gençleri saçı 

ağarmıĢ ihtiyar kılan o süreçte nasıl korunursunuz? (A. Hulusi) 
 
17 - O halde siz nasıl korunursunuz küfredersiniz? O gün ki 

çocukları ak saçlı kocalara çevirir. (Elmalı) 
 
 
Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildâne Ģiyba o 

halde beĢik bebelerinin, küçük emzikli bebeleri, ak saçlı ihtiyarlar gibi 
ihtiyarlatan bir günün dehĢetinden, eğer küfrederseniz, eğer nankörlük 
ederseniz nasıl olur da korkmazsınız. Veya eğer bira bir mana verecek 
olursam; Korkarsınız da nasıl böyle yaparsınız. Eğer korkuyorsanız nasıl 
böyle yaparsınız. 

 
Arap dilinde orijinal bir kullanımdır derler dilciler bu kullanım için. 

Daha önceden Arap edebiyatında hiç kullanılmamıĢ bir edebi bir kalıp 



var burada derler. Ki doğrudur. Son saatin dehĢeti iĢleniyor burada. Hac 
suresinin ilk ayetlerini hatırlıyor musunuz? DehĢettir o ayetler. Emzikli 
kadın bebeğini unutur diyor ya. Ve her gebe kadın bebeğini düĢürür 
diyor. Hatırlasanıza ..ve teda'u küllü zâti hamlin hamleha.. (Hac/2) her 
gebe kadın bebeğini düĢürür o günün dehĢetinden. 

 
Dahası var; ve teranNase sükâra ve ma hüm Bi sükâra (Hac/2) 

insanları sarhoĢ olarak görürsün, ama sarhoĢ değildirler. Ġçmeden sarhoĢ 
olmuĢlardır. Neden? O günün dehĢetinden. ĠĢte böyle. O günü bu ayette 
güzel ifade ediyor.  

 
Bu ayetle ilgili tarihsel bir hadise anlatılır. Ebu Bekir Verrak isimli 

meĢhur bir arif vardır tarihimizde, onun oğluyla ilgili. Oğlu, küçümencik 
yavrusunu hıfz için hocaya göndermiĢ Ebu Bekir Verrak. Çocuk bu ayeti 
öğrendiğinde eve sapsarı bir benizle gelmiĢ. Daha 7 veya 8 yaĢlarında 
imiĢ. Dilinde; Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildâne 
Ģiyba, Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildâne Ģiyba.. 
! sürekli bu ayet. Annesi önüne ne koyduysa yememiĢ, içmemiĢ ve birkaç 
gün içinde yatağa düĢmüĢ. Dilinde sürekli yine bu ayet. Anne diyormuĢ, 
ben beĢik bebesi bile değilim, ya ben nasıl dayanırım ve bu ayette dilinde 
teslimi ruh etmiĢ yavru. Babası Ebu Bekir er Verrak sık sık oğlunun 
mezarına gider, göz yaĢı içinde; Yavrum, baban ahirete iman dememiĢ, 
ahirete imanı senden öğrendi diye ağlarmıĢ. Evet, Ahirete iman, iman 
eder gibi görünmek farklı, görür gibi iman etmek çok daha farklı. 

 
 
18-) EsSemâu münfetırun Bihi, kâne va'duHU mef'ula; 
 
Semâ onunla yarılır! O'nun vaadi gerçekleĢmiĢtir! (A. Hulusi) 
 
18 - Sema onunla çatlamıĢtır ve onun vaadi fiile çıkarılmıĢtır. 

(Elmalı) 
 
 
EsSemâu münfetırun Bih gök bu yüzden çatlamıĢ bir tohum 

gibidir. Fakir; münfatır, fâtır, fatara kökünden gele kelimeler her ne kadar 
büyük dilcimiz ve büyük alimimiz Rağıp El Isfahani hem ifna için, hem 
inĢa için kullanılır demiĢse de Kur‟an da ki kullanımlarının hemen 
çoğunun inĢa, yeniden inĢa için olduğu kanaatindedir. Burada da 
yeniden, çöküĢten sonra, yani kevn ve fesad alemidir bu alem. Kevn den 
fesad, fesaddan kevn. Yni yıkılıĢtan, bozuluĢtan sonra bir oluĢ, oluĢtan 
sonra bir bozuluĢ hep birbirini takip eder. Burada oluĢtan sonraki 
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bozuluĢun ardından yeni bir oluĢun nüvesi, tohumu, çekirdeğinden söz 
ediliyor. Yani yeni bir doğuma gebedir alem. 

 
Fatır; dikeyine yarılmak, çekirdeğin ucunun çatlamak ve içindekini 

ağaç olarak çıkarmak için yarılması. Ġnfitar suresinin giriĢinde olduğu gibi. 
Orada hep yıkıma hamledilir. Ama fakir kanaati odur ki yeniden oluĢa 
haml olunması lazımdı infitar suresinin giriĢi. Dikkat buyurun, mutavat 
kalıbıyla gelmiĢ. Kur‟an da nerede kıyametle, son saatle ilgili bir ayet var, 
orada ya mechul kipi kullanılır, ya da mutavaat tipi. DönüĢlü kipi. Niçin 
failin kim olduğu o kadar belli ki anmaya bile gerek yok, sen fiille bak ey 
kul. Fiilin dehĢetinden zaten faili çıkarırsın. Zımni manasına gelir. 

 
kâne va'duHU mef'ula O‟nun vaadinin  gerçekleĢmesinden baĢka 

bir Ģey değildir bu, gerçektir. 
 
 
19-) Ġnne hazihi tezkiretün, femen Ģâettehaze ila Rabbihi 

sebiyla; 
 
Muhakkak ki bu bir tezkiredir (hatırlatıp düĢündürtme)! Dileyen 

Rabbine (erdiren) yol edinir! (A. Hulusi) 
 
19 - ĠĢte bu bir tezkiredir, artık dileyen rabbine bir yol tutar. (Elmalı) 
 
 
Ġnne hazihi tezkiretün, femen Ģâettehaze ila Rabbihi sebiyla 

iĢte bu vahiy, veya bu ayetler, veya bu sure, bu inen vahyin tamamı ya 
da bir uyarıdır, bir öğüttür. Kim için? femen Ģâettehaze ila Rabbihi 
sebiyla artık kim rabbine giden bir yol tutturmak istiyorsa bundan öğüt 
alsın. Yani yolun sonunun rabbine çıkacağına inanıyorsan. Peki 
inanmayanların yolunun sonu nereye çıkar. Yine rabbine çıkar. Kaçarlar 
mı dersiniz. Allah‟tan kaçmak mümkin mi? Hayır.  

 
Ġnsanlar ikiye ayrılırlar. Allah‟a varacağını bilenler, yani yolun 

sonunun Allah‟a çıkacağını bilenler, Allah‟tan kaçtığını sananlar. Ama 
yine de Allah‟a varmak zorunda kalanlar. Hadise bu. Ġnsanlar ikiye ayrılır 
Ve kulil Hakku min Rabbiküm  de ki Hakk rabbindendir. femen Ģâe 
felyu'min ve men Ģâe felyekfür.(Kehf/29) artık dileyen iman etsin, 
dileyen inkar etsin. 

 
 
20-) Ġnne Rabbeke ya'lemu enneke tekumu ednâ min 

sülüseyilleyli ve nısfehu ve sülüsehu ve taifetun minelleziyne 



me'ake, vAllâhu yukaddirulleyle vennehar* 'alime en len tuhsuhu 
fetâbe 'aleyküm fakreû ma teyessere minelKur'ân* 'alime en 
seyekûnu minküm merda ve âharune yadribune fiyl'Ardı yebteğune 
min fadlillâhi ve âharune yukatilune fiy sebiylillâhi, fakreu ma 
teyessere minhu, ve ekıymusSalâte ve atuzZekâte ve akridullahe 
kardan hasena* ve ma tukaddimu lienfüsiküm min hayrin tecidûhu 
'indAllâhi huve hayren ve a'zame ecra* vestağfirullah* innAllâhe 
Ğafûrun Rahıym; 

 
Muhakkak ki Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, 

yarısında veya üçte birinde kalktığını biliyor. Seninle beraber olanlardan 
bir grubun da! Geceyi ve gündüzü Allâh takdir ediyor! (Allâh) onu asla 
değerlendiremeyeceğinizi bildi de tövbenizi kabul etti... Kurân'dan 
kolaylaĢanı okuyun (idrak edin)! (Allâh) bilir ki, sizden hastalar, arzda 
dolaĢıp Allâh'ın lütfundan talep eden kimseler ve Allâh yolunda savaĢan 
kimseler olacaktır. Artık Ondan kolaylaĢan kadarını okuyun; salâtı ikame 
edin (yöneliĢi kaîm kılın müĢahede ile), zekâtı verin ve Allâh'a güzel bir 
ödünç verin. Kendiniz için (önceden) hayırdan ne takdim ederseniz, Allâh 
indînde onun çok daha büyük ve hayırlısını bulursunuz. Allâh'tan 
mağfiret dileyin! Muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir.(A. Hulusi) 

 
20 - Filhakika rabbin biliyor ki sen muhakkak gece üçte ikisine 

yakın ve yarısı ve üçte biri kalkıyorsun beraberindekilerden de bir tâife, 
halbuki geceyi gündüzü Allah takdir eder, bildi ki siz onu bundan öte 
baĢaramazsınız, onun için size lûtf ile ircaı nazar buyurdu, bundan böyle 
Kur'an dan ne kolay gelirse okuyun, bildi ki içinizden hastalar olacak, 
diğer bir takımları Allahın fazlından bir kâr aramak üzere Yer yüzünde yol 
tepecekler, diğer bir takımları da Allah yolunda çarpıĢacaklar, o halde 
ondan ne kolay gelirse okuyun ve namazı kılın ve zekâtı verin ve Allaha 
karzı hasen takdim edin, kendilerinizin hesabına hayır olarak her nede 
takdim ederseniz onu Allah yanında daha hayırlı ve ecirce daha büyük 
bulacaksınız, hem de Allaha istiğfar edin, Ģüphesiz ki Allah gafurdur 
rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ġnne Rabbeke ya'lemu enneke tekumu ednâ min sülüseyilleyli 

ve nısfehu ve sülüsehu ve taifetun minelleziyne me'ak ey nebî, 
(muhatap belli olduğu için, hitap zamiriyle geldiği için enneke, rabbeke. 
Hitap zamiriyle geldiği için  ey Nebî diye bir parantez içi açıklama 
koymamıĢ doğru olur.) Elbet rabbin senin ve yanındakilerden bir kısmının 
gecenin 2/3 sini sülüseylleyl. ve nısfehu veya yarısınıve sülüsehu ya 
da 1/3. ünü uyanık geçirdiğini bilmektedir.  

 



Evet, surenin giriĢinde verilen emrin uygulandığı dile getiriliyor. 
Gece namazı hiç farz kılındı mı diye sormuĢtum baĢlangıçta ve cevabını 
da iĢte buradan vermiĢtim. Neydi o cevap? ġu; minelleziyne me'ak 
seninle beraber olanlardan bir kısmı. Tabii burada ki “min” i teb‟ıyd olarak 
kabul edersek ki öyle uygun düĢüyor Fahvel hitab. Ama hal karinelerine 
bakmazsak eğer burada ki “min” i beyaniye olarak ta anlayabiliriz. Hayır 
o zaman doğru olmaz gibime geliyor. 

 
vAllâhu yukaddirulleyle vennehar zira Allah gece ve gündüzü 

takdir edendir. Gece ve gündüzü takdir eden Allah‟tır yani niye gecenin 
yarısı, 1/3 ü, 2/3 ü diye ısrarlı geliyor? Allah geceyi takdir etmiĢtir. 
Uzamakta ve kısalmaktadır. Uzun olan zamanlarda siz de gece 
okuyuĢunu uzun tutun, kısa olan zamanlarda da gece okuyuĢunu kısa 
tutun. Ortalama olan zamanlarda gece ve gündüzün eĢit olduğu 
dönemlerde de yarısını yapın. Yani aslına burada tek bir süreye 
hamledip de kendinizi zorlamayın. Allah sizden, sizin saadetinize yönelik 
bir Ģey istiyor, kendisine yönelik bir Ģey değil zımni vurgusu var. 

 
'alime en len tuhsuhu fetâbe 'aleyküm  O sizin, onun üstesinden 

gelemeyeceğinizi bildi ve size rahmetiyle, mağfiretiyle, affıyla yöneldi. 
fetâbe 'aleyküm yani sizden düĢürdü, mükellefiyetinizi azalttı.  

 
Niye baĢta koymuĢtu da Ģimdi azalttı. Allah bilmiyor muydu gibi bir 

sual gelebilir akla. Allah biliyordu da, insan da bilsin diye. Allah biliyordu 
insanın güçsüz olduğunu da, insan kendisinin güçsüz olduğunu kendisi 
öğrensin diye. Allah‟ın insana merhameti olduğunu bir de bu yönden 
görsün diye. Ġbadetlerden Allah‟ın çıkarının olmadığını, insanın çıkarının 
olduğunu bir de bu yönden görsün diye. Ayrıca da Allah‟ın insandan 
gününün tamamını ibadete ayırmasını istemediğini yani bu manada bir 
zahitliğin, vahyin tarif ettiği bir dünyada olmadığını bilsin diye. 

 
Efendimiz ne demiĢti? Sık ibadet eden biri gelmiĢti, veya sık Kur‟an 

okuduğunu söyleyen biri, düĢür demiĢti. ĠĢte Ģu kadar gün; yine düĢür 
demiĢti. ġu kadar gün?, En sonunda dönmüĢ sen usanmazsan Allah 
usanmaz. BuyurmuĢtu. 

 
Yine Süheyb bin Rûmi, Selman Farisi, Ebu Zer Ğıfari gibi zahit 

sahabeler diyelim biz bunlara. Sahabe içinde bir öbekler vardı. Mizaçlara 
göre öbekler. Bunlarda zahit, züht yünü ağır basan bir öbekti. Efendimize 
gelmiĢler Ya ResulAllah bir karar aldık biz. Kendimizi Allah‟a 
vakfedeceğiz. Ne yapacaksınız? Çıkacağız dağa, bir mağaraya 
kapanacağız ibadet edeceğiz, ibadete vereceğiz. 

 



Ben size güzel bir örnek değil miyim. Alnında ki damar yekinmiĢ, 
rengi atmıĢ, kızarak; Ben oruçta tutarım, iftar da ederim. Gece de 
kalkarım uyurum da. Ailemle birlikte de olurum. Ben size güzel bir örnek 
değil miyim. BuyurmuĢtu. Denge altın kural. 

 
fakreû ma teyessere minelKur'ân artık Kur‟an da kolayınıza 

geleni okuyun. Kıyamülleyl in maksadı Kur‟an okumak çünkü. 'alime en 
seyekûnu minküm merda ve âharune yadribune fiyl'Ardı yebteğune 
min fadlillâh artık Allah gelecekte bir gün içinizden hastalar olacağını, 
bir diğer grup çıkıp onların da yer yüzünde Allah‟ın fazlından, 
kereminden aramak için ticaret maksadıyla yola koyulacağını, uzun 
yolculuklar yapacağını, yine ve âharune yukatilune fiy sebiylillâh diğer 
bir baĢka kesimin Allah yolunda savaĢ edeceğini bildi. Bir gün gelecek 
bunların olacağını bildi Allah. ĠĢte bu Allah yolunda savaĢ ibaresinden 
yola çıkarak bu ayetin Medine de nazil olduğunu düĢünmek yanlıĢtır. 
Çünkü 'alime en seyekûnu ibaresi orada duruyor. Gelecekte bir gün 
bunların olacağını bildi. Orada o ibare gözümüze bakıyor. 

 
fakreu ma teyessere minh ikinci kez geldi. Artık bu halde artık 

ondan kolayınıza geleni yapın. Yani gece 2/3, 1/3, veya yarısı kalkmak 
zorunda değilsiniz, ne kadar götürebiliyorsanız, ama gece Kur‟an 
okumaya mutlaka bir zaman ayırın. Ben burada bundan bunu anlıyorum. 
Demek ki Kur‟an ın gece okunuĢu, iĢte orada diyor ya daha etkilidir. 
Gece neĢvesi, gece insanın üzerinde daha etkilidir. Çünkü gece göklerin 
duvağını kaldırdığı zamandır. Gece müstesna bir andır. El ayak 
çekildiğinde insan rabbiyle baĢ baĢa kalır. Gece insan, insanların 
arasından çekilir, insanla Allah arasında halk, nas kalmaz. Hakk ile insan 
arasında halk çekilmiĢ olur. 

 
ve ekıymusSalâ artık namazı dosdoğru kılın, yani namazın 

maksadını doğrultun. Belki burada Allah‟a karĢı esas duruĢunuzu 
yamultmayın. Zaten öteden beri. Ġbadet ediyordu herkes kendince, kendi 
kafasınca. Kimileri araç bularak, aracılar koyarak. Ama siz araçsız ibadet 
edin. ve atuzZekât arınmak için verilmesi gerekli olan Ģeyi, verin, 
ödenmesi gereken bedeli ödeyin ki artasınız ve arınasınız. Zekat artmak 
ve arınmaktır. Arınırsanız artarsınız. Ama burada ki zekat bizim bildiğimiz 
manada nisabı olan zekattan çok daha öte arınmak ve artmak için 
ödenmesi, gereken bedeli ödeyin genel manasını içerir. 

 
ve akridullahe kardan hasena Allah için güzel bir borç verin, ve 

ma tukaddimu lienfüsiküm min hayr hayırdan kendiniz için ne takdim 
ederseniz, buradaki hayr‟a mal demiĢler ama aslında sahip olduğunuz 
her Ģey demektir. Ġlim de öyle. Servet gibi. Dolayısıyla sahip 



olduklarınızdan ne takdim ederseniz tecidûhu 'indAllâhi huve hayren 
ve a'zame ecra Allah katında onu daha hayırlı, daha büyük bir ödül 
olarak geri alırsınız. Yani aslında Allah ne ki istedi, almak için istemez, 
vermek için ister. O halde Allah‟a vermekten korkmayın. Ġstedi mi fırsat 
bilin, verin çünkü onu zaten O vermiĢti. Daha büyüğünü vermek için ister. 
Ġbrahim‟den Ġsmail‟ini istedi, Ġsmail‟ini almadı üstüne bir de Ġshak koydu. 

 
Vestağfirullah ve Allah‟a karĢı mağfiret isteyin, Allah‟tan mağfiret 

isteyin, Allah‟tan af dileyin. Allah‟tan günahlarınızı yok saymasını isteyin 
Mağfiret budur. Ğafr budur. ĠĢlememiĢ kabul etmesini isteyin. Ya rabbi 
bizi mağfiret et. 

 
innAllâhe Ğafûrun Rahıym Neden Allah‟tan isteyin? Çünkü 

Allah‟tır sadece ğafur olan, çok bağıĢlayan ve merhameti sonsuz olan, 
merhametin menbaı olan. 

 
 
Sadakallahul azıym. Allah gerçeğini söyledi.  
 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜDDESSĠR SURESĠ (01-31)(183-B) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
ġimdi aziz Kur‟an dostları Müddessir suresinin tefsirine geçiyoruz 

kısa bir giriĢten sonra inĢaAllah. 
 
Adını ilk ayetinden alıyor. Sadece burada kullanılıyor Müddessir. 

Müzzemmil in zıt yani mukabil anlamlısı olduğunu söylemiĢtim. 
Müzzemmil üste bir Ģey almak, Müddessir alta bir Ģey almaktır. 
Tedessera dır aslı, kiĢi altına bir Ģey aldı. Onun için yatak bu isimle 
isimlendirilir. Yatan kiĢi yatak üzerinde yatarken de Müzzemmil olarak 
yatan kiĢi manasına gelir. „Alak; Müzzemmil den sonra Müddessir suresi 
gelir. sırası budur. Resulallah‟ın vahyin geliĢ sıklığını tecrübe etmesinden 
önce. Vahyin kesildiğini sandığı, ama doğal bir ara vermeden ibaret olan 
bir dönemde inmiĢtir. Fetret-i vahiy dedikleri ama ben gerçek bir fetret 
olmadığı kanaatindeyim, sadece ResulAllah vahyin geliĢ sıklığını 
öğreninceye kadar bunu bir kesinti zannetmiĢti diye düĢünüyorum. 

 
Müzzemmil ve Müddessir arasında çift boyutluluk var. Kur‟an ın 

mesani özelliği gereği. Müzzemmil eylemin inĢasına, Müddessir söylemin 
ve ahlakın inĢasına dairdir. Ġlk 7 ayette yine 7 emir gelir. Tıpkı 
Müzzemmil de olduğu gibi. Vahiy Allah resulünü ve mü‟minleri inĢa 
etmektedir. Tümünün tek celsede inip inmediği tartıĢmalıdır. ġimdi 
suremize geçebiliriz. 

 
[Ek bilgi; NÜZÜL SEBEBĠ 
Mekke müĢriklerinin Peygamber (s.a.s)'e karĢı tavır koyarken 

içinde bulundukları açmazı ilginç bir Ģekilde ortaya koyan diğer bir rivayet 
de Ģöyledir: Hac günleri gelmiĢ, tüm Arap yarımadasından topluluklar 
Mekke'ye gelmeye baĢlamıĢtı. Mekkeli müĢrikler telaĢ içerisinde, 
insanları Hz. Peygamber (s.a.s)'den nasıl uzak tutacaklarının yollarını 
arıyorlardı. Kendileri, Kur'an-ı Kerim'in çarpıcı ilâhî üslubu karĢısında 
çaresiz kaldıkları için, bu ilâhî mesajı duyan insanların etkilenip 
Peygamber'e uyacaklarından endiĢe ediyorlardı. Bunun üzerine Mekkeli 
müĢriklerin ileri gelenlerinden olan Ebu Leheb, Ebu Süfyan, Velid Ġbn 
Muğire, Nadr Ġbn Haris vb. Daru'n Nedvede toplandılar. Aralarında Ģu 
konuĢma geçti.  

"Hac günleri geldi. Arap kabilelerinin elçileri gelmeye baĢladı. 
Üstelik onlar, hakkında bir Ģeyler duydukları Muhammed'in söylediklerini 

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


soruĢturup duruyorlar. Siz ise, onun hakkında farklı farklı Ģeyler 
söylüyorsunuz. Kimi deli, kimi kâhin, kimi de Ģairdir diyor. Ancak her Arap 
bilir ki, bunların hepsinin bir tek kimsede bulunması mümkün değildir. 
Onun için, herkesin kullanacağı tek bir kelime üzerinde karara varalım.  

Onlardan birisi kalkıp; "Ģairdir diyelim" dedi. Velid buna itiraz 
ederek Ģöyle dedi: "Ben bir çok Ģâir dinledim. Muhammed'in hiç bir sözü 
onlara benzemiyor"  

"Öyleyse kâhindir diyelim" dediler. Velid; "kâhin bazen doğru 
söyler, bazen de yalan söyler. Muhammed asla yalan konuĢamaz" 
diyerek yine itiraz etti.  

Bu defa akıl hastasıdır diyelim dediler. Velid tekrar itiraz ederek 
Ģöyle dedi: "Akıl hastaları insanlara saldırır. Muhammed asla böyle bir 
Ģey yapmadı". 

Velid ayrılarak evine gitti. Oradakiler Velid'in Ģirkten döndüğünü 
zannettiler. Bunun üzerine Ebu Cehil, doğruca Velid'in evine giderek ona; 
"Abdu'Ģ ġems! Sana neler oluyor! KureyĢ bir Ģeyde ittifak ediyor, sen 
karĢı çıkıyorsun. Onlar da senin, delil getirerek dininden döndüğünü 
zannettiler" dedi.  

Velid; "Benim bu iĢ için de(ile ihtiyacım yoktur" dedi ve ekledi: "Ben 
iyice düĢündüm, o neden bir sihirbaz olmasın? Çünkü onun, babayla 
oğlun, kardeĢle kardeĢin, karıyla kocanın arasını açtığını, onları 
birbirinden ayırdığını duydum ve onun mutlaka bir sihirbaz olduğuna 
karar verdim".  

Bu sözü Mekke'de yaydılar. Bunu duyan halk; "Muhammed 
sihirbazdır" diye bağırmaya baĢladı. Rasulullah (s.a.s), bu söylenenleri 
duyunca üzüntü içerisinde eve döndü ve elbisesinin içine büzülerek yattı. 
Bunun üzerine; "Ey örtülere bürünen " ayeti nâzil oldu. (Besâiru-l Kur‟an- 
Ali küçük)] 

 
[Ek bilgi; Bu surenin bazı ayetlerinin daha sonraki bir tarihte nazil 

olduğu muhtemel ise de, surenin tümünün Mekke döneminin ilk yıllarına, 
yani Muhammed (s)'in tebliğinin baĢlangıç yıllarına ait olduğu 
tartıĢmasızdır. Ancak ilk döneme ait ve kısa olmasına rağmen bu sure, 
bir bütün olarak Kur‟an ın iĢlediği hemen hemen bütün temel kavramları 
ortaya koyar:  

Allah'ın birliği ve benzersizliği, yeniden dirilme ve nihaî yargılama, 
ölümden sonra hayat ve onunla ilgili bütün müteĢabih tasvirler; insanın 
zayıflığı ve Allah'a kesinlikle muhtaç oluĢu; boĢ gurura, büyüklenmeye ve 
bencilliğe karĢı zaafı; her insanın kendi davranıĢ ve eylemlerinden 
bireysel olarak sorumlu oluĢu; “cennet” ve “cehennem”in keyfî bir ödül 
veya ceza değil de kiĢinin yeryüzündeki hayatının doğal sonuçları 
olması; bütün sahih dinî tecrübelerin tarihî devamlılığı prensibi; ve 
sonraki vahiylerle geliĢtirilecek olan daha baĢka düĢünce ve kavramlar. 



Tevhid, nübüvvet ve ahiret konuları iĢlenmiĢtir.  (Muhammed Esed- 
Tefsir-u mesaj)] 

 

 

BismillahirRahmanirRahıym 

 

Rahman, rahiym Allah adına. 
 
 
1-) Ya eyyühel müddessir; 
 
Ey Müddessir (bürünmüĢ olan)! (A. Hulusi) 
 
01 - Ey bürünen (Müddessir)! (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühel Müddessir ey yatan kiĢi, altına bir Ģey alıp uzanan 

manasına geldiğini söylemiĢtim. Müzzemmil ile Müddessir arasında 
mütekabiliyet vardır, zıtlık. Biri üste bir Ģey almak, biri alta bir Ģey almak. 
Ey yatan kiĢi, ġöyle çevirsem olur mu? Ey yatan iyi. Niye? Çünkü; Ve 
inneke le alâ hulukın 'azıym. (Kalem/4) sen muhteĢem bir ahlaka 
sahipsin diyen Kur‟an değil mi? O zaman ey yatan iyi, yatan iyi, iyi 
değildir. Kalk. 

 
 
2-) Kum feenzir; 
 
Kalk da uyar! (A. Hulusi) 
 
02 - Kalk artık inzar et. (Elmalı) 
 
 
Kum feenzir Kalk ve uyar. Ġnzar, uyarı. Aslında nezr buradan gelir. 

Adak. Adakta bir uyarı ve korku olduğu içindir. Ama adakla insanın 
adanması arasında ki farkı da inĢaAllah daha sonra geldiğinde ilgili ayet 
iĢleyeceğiz. 

 
Kalk ve uyar. Yatan iyi, iyi değildir. Sen kalkan iyi ol. Pasif iyi, iyi 

değildir, aktif iyi ol. 
 
 
3-) Ve Rabbeke fekebbir; 
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Rabbinin yüce azametini fark et! (A. Hulusi) 
 
03 - Ve rabbini artık büyükle. (Elmalı) 
 
 
Ve Rabbeke fekebbir ve rabbini yücelt. Yücelt mi? Hayır. Zaten 

yücedir O. Rabbinin yüceliğini tasdik et. Rabbinin yüceliğini dillendir. Ġlk 
defa tekbir le ilgili bir emir, namazın içindeki Allahuekber emri buradan 
mülhem olarak namaza iktibas edilmiĢtir ve namazımızın parçası 
olmuĢtur. Ve Rabbeke fekebbir Allahuekber. Allah en büyüktür manası 
vermek yerine Allah tek büyüktür manası vermek daha doğrudur. Çünkü 
ekber ismi tafdil değil, sıfat olarak alınmalı ve tek büyük manası daha 
doğru olur. En büyük deyince bir küçüğü mü var gibi bir Ģey akla 
gelmesin için. 

 
 
4-) Ve siyâbeke fetahhir; 
 
Elbiselerini (bilincini - beynini) arındır! (A. Hulusi) 
 
04 - Ve elbiseni artık temizle. (Elmalı) 
 
 
Ve siyâbeke fetahhir elbiseni temizle. Siyab elbise, elbisenin 

altında ki deriyi de ifade eder. Bedenini temizle. Derinin altında ki kalbi 
de ifade eder, kalbini temizle. Ama o mecazen, bu hakikaten. Hakikaten 
almamızda hiçbir sakınca yok, elbiseyi temiz tutma; artık toplumun 
önüne vahyi tebliğ için çıkacak peygamberde bir vizyon inĢasıdır. 

 
 
5-) Verrucze fehcur; 
 
Rücz'den (her türlü Ģirkten, yanlıĢ değerlendirmekten) kaçın! (A. 

Hulusi) 
 
05 - Ve o pislikleri artık def' eyle. (Elmalı) 
 
 
Verrucze fehcur Ģirkten, günahtan, isyandan uzak dur, hicret et. 

Emirler ardı ardına yağıyor. Rucz; ricz den farklıdır. Ricz pislik, Rucz; 
Ģirk. Yani biri manevi pislik, öbürü maddi pislik anlamına gelir. Belki ilk 
indiğinde harekenin olmamasından dolayı her ikisini birden anlamamız 
daha iyidir. Hem maddi pisliklerden, hem manevi pisliklerden uzak dur. 



 
 
6-) Ve lâ temnün testeksir; 
 
Çoğu isteyerek (hırsının getirisi olarak) iyilik - ihsan yapma! (A. 

Hulusi) 
 
06 - Hem çoksunarak menn etme. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ temnün testeksir yaptığın iyiliği çok görme. Veya iyiliği 

kazanç kapısı haline getirme. Ġyilik yap ve Allah için yapıyorsan unut. 
Allah unutmaz. Ġstiksar burada yasaklanıyor. Yani daha fazlasını almak 
için bir miktar yapmak. Hayır. Büyük için yapılan hiçbir Ģey küçük değildir 
bir, Allah unutmaz iki. Allah için yapıyorsan Allah, Allah kadar verir üç. 
Yetmez mi? 

 
 
7-) Ve liRabbike fasbir; 
 
Rabbin için sabret! (A. Hulusi) 
 
07 - Ve rabbin için sabır eyle. (Elmalı) 
 
 
Ve liRabbike fasbir rabbin hatırına sabret. Bir önceki sureyi tefsir 

ederken sabrın üç harfi cerre kullanıldığını söylemiĢtim. ĠĢte “lam” la 
kullanılan. Bu cümlenin aslı fasbir liRabbik tir. Neden böyle gelmiĢ? 
Sadece rabbin için Rabbin hatırına sabret manasını verir d onun için. 
Aynı zamanda burada ki sabır rabbinin senin üzerinde ki hatırını, senin 
sabretme gücünün üzerinden görelim demektir. Bir insan Allah için ne 
kadar katlanıyorsa, katlandığını o kadar çok seviyor demektir. Öyle değil 
mi? Burada da bu var aslında. Kulluk için sabır, lehine sabır, cennete 
sabır ediyorsun. Bunun için özel bir Ģey mi gerekiyor. Yani rabbine 
kulluğa sabret. Peygamberliğin sana yüklediği ekstra mükellefiyetler var. 
Sabret ki ahiret senin olsun. Eyvallah..! 

 
 
8-) Feizâ nukıre fiynnakur; 
 
O boru öttürüldüğünde (ölüm, bâ's); (A. Hulusi) 
 
08 - Çünkü o boru öttürüldü mü bir. (Elmalı) 



 
 
Feizâ nukıre fiynnakur sur borusu üflendiği zaman.  
 
 
9-) Fezâlike yevmeizin yevmun 'asiyr; 
 
ĠĢte o süreç, çok zor bir süreçtir! 
 
09 - O iĢte o gün pek zorlu gündür. (Elmalı) 
 
 
Fezâlike yevmeizin yevmun 'asiyr iĢte bu o gün çok zor bir 

gündür. 
 
 
10-) 'Alelkafiriyne ğayru yesiyr; 
 
Hakikat bilgisini inkâr edenlere (gerçeği örtenlere) hiç kolay 

değildir! (A. Hulusi) 
 
10 - Kâfirlere hiç kolay değildir. (Elmalı) 
 
 
'Alelkafiriyne ğayru yesiyr kafirler üzerine hiçte kolay değildir. 

Çok zordur. Kâfirin ilk geçtiği yer  Kur‟an da, haberdar olmayan değil, 
kendisine gelen gerçeği bilerek inkar eden kimsedir. Yani kendisine teklif 
gelmiĢ ve o da ısrarla inkar etmiĢse kafir ismini almayı “hak kazanmıĢtır”. 
Müstahaktır diyelim. 

 
 
11-) Zerniy ve men halaktu vehıyda; 
 
Beni, yalnız olarak yarattığımla (baĢbaĢa) bırak; (A. Hulusi) 
 
11 - Bırak bana o herifi ki yarattım da tem tek. (Elmalı) 
 
 
Zerniy ve men halaktu vehıyda Ģu tek yarattığım adamı bana 

bırak. Burada Halid Bin Velid in babası Velid Bin Muğıreolduğu 
söylenmiĢ, gerçekten kimi kimsesi olmadığı halde, ilerde öyle bir 
dünyalığa, öyle bir evlada kavuĢmuĢ ki, 12 – 13 evladı olmuĢ, ama 
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burada geneldir, sebeplerin hususiliği, hükümlerin umumiliğine mani 
değildir; Kuraldır. 

 
 
12-) Ve ce'altu lehû malen memdûda; 
 
Kendisine zenginlik oluĢturduğumu; (A. Hulusi) 
 
12 - Hem uzun boylu mal verdim. (Elmalı) 
 
 
Ve ce'altu lehû malen memdûda ki geniĢ maddi imkanlar 

vermiĢtim ona. 
 
 
13-) Ve beniyne Ģuhûda; 
 
Önünde dolaĢan oğullar verdiğimi; (A. Hulusi) 
 
13 - Hem göz önünde uğullar. (Elmalı) 
 
 
Ve beniyne Ģuhûda bir de cömertliğimin Ģahidi olsun diye 

çocuklar, evlatlar vermiĢtim. 12 – 13 tane çocuğu olduğu söylenir bu 
zatın. 

 
 
14-) Ve mehhedtu lehu temhiyda; 
 
Kendisine alabildiğine geniĢlik ve bolluk yaĢattığımı! (A. Hulusi) 
 
14 - Hem kendisine bir döĢeyip döĢedim. (Elmalı) 
 
 
Ve mehhedtu lehu temhiyda ve onu bir bebek gibi elemiĢ 

belemiĢtim. Bu ayete verebileceğim bundan daha güzel bir mana yok. 
Çünkü meh, beĢik demek. Bir bebek gibi elemiĢ belemiĢtim. Yani adam 
sıfır doğdu, sıfır yaĢadı, ama dünyalıkların hepsine kavuĢtu. 

 
 
15-) Sümme yatme'u en eziyde; 
 
Üstelik (hırs ile) daha da arttırmamı umar! (A. Hulusi) 



 
15 - Sonra da tama' eder ki daha artırayım. (Elmalı) 
 
 
Sümme yatme'u en eziyd Ģimdi de kalkmıĢ daha fazlasını istiyor. 

Elindekilere Ģükretmek Ģöyle dursun, bir de fazlasını istiyor. 
 
 
16-) Kellâ* innehû kâne liâyâtiNA 'aniyda; 
 
Hayır (asla)! Muhakkak ki o iĢaretlerimize karĢı çok inatçıdır. (A. 

Hulusi) 
 
16 - Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize bir anud kesildi. (Elmalı) 
 
 
Kellâ yoo..! öyle yağma yok manasına geliyor burada kellâ. innehû 

kâne liâyâtiNA 'aniyda madem ki o inatla inkara saplanmıĢtır; 
 
 
17-) Seurhikuhu sa'uda; 
 
Onu saud'a (sarp bir yokuĢ) mecbur edeceğim. (A. Hulusi) 
 
17 - Ben onu dimdik sarpa sardıracağım. (Elmalı) 
 
 
Seurhikuhu sa'uda ben de onu sarp yokuĢa süreceğim.  
 
Evet, Ģimdi bir kafirin tipolojisi çiziliyor değerli dostlar. Buraya 

dikkatli bakalım. Bu kendisini zaten tefsir ediyor. 
 
 
18-) Ġnnehu fekkere vekaddere; 
 
Muhakkak ki o düĢündü ve takdir etti! (A. Hulusi) 
 
18 - Çünkü o bir düĢündü, ölçtü biçti. (Elmalı) 
 
 
Ġnnehu fekkere vekadder bu tarihte geçmiĢ bir kafirden 

bahsetmiyor. Her an, her zeminde her zamanda bu tip var. Çünkü o; 
önyargıyla, sığ bir biçimde düĢündü, taĢındı, ölçtü, biçti. Fekkera; sığ 



düĢünme manasına gelir fakire göre. Çünkü bu kökten 16 kelime geçer 
Kur‟an da, hepsi de fiildir, tefekkera ile fekkera ayrıdır. Tefekkür ile fikr 
ayrıdır. Tefekkür olumlu düĢünme, iyi düĢünme, doğru düĢünme. Fikr ise 
kötü düĢünme anlamına geldiğini biz Kur‟an da ki kullanımların istikrai 
sonucundan anlıyoruz. 

 
 
19-) Fekutile keyfe kaddere; 
 
Ölesi (de hakikati göresi) nasıl takdir etti! (A. Hulusi) 
 
19 - Kahrolası nasıl bitçi. (Elmalı) 
 
 
Fekutile keyfe kadder Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. 
 
 
20-) Sümme kutile keyfe kaddere; 
 
Sonra yine ölesi (de hakikati göresi) nasıl takdir etti! (A. Hulusi) 
 
20 - Sonra kahrolası nasıl biçti. (Elmalı) 
 
 
Sümme kutile keyfe kadder bir daha kahrolası nasıl da ölçtü biçti. 

Niye? Çünkü metresi yanlıĢ, kilosu yanlıĢ, aklı yanlıĢ. YanlıĢ kilo ile 
ölçerseniz yanlıĢ ölçersiniz. YanlıĢ metre ile ölçerseniz yanlıĢ ölçersiniz. 
Tartınız ve ölçünüz yanlıĢ olur. Çünkü akıl kilonuz yanlıĢ. Akıl kilosunu 
Kur‟an vahyi ile doğrultmadan ölçmeyin manasına gelir. 

 
 
21-) Sümme nazare; 
 
Sonra baktı. (A. Hulusi) 
 
21 - Sonra baktı. (Elmalı) 
 
 
Sümme nazar sonra etrafı süzdü, 
 
 
22-) Sümme 'abese ve besere; 
 



Sonra kaĢlarını çattı ve yüzünü ekĢitti! (A. Hulusi) 
 
22 - Sonra kaĢını çattı ve ekĢiyerek surat astı. (Elmalı) 
 
 
Sümme 'abese ve beser ardından surat astı ve rengi attı. 
 
 
23-) Sümme edbere vestekbere; 
 
Sonra arkasını döndü ve kibre saptı! (A. Hulusi) 
 
23 - Sonra ardına döndü ve büyüklük tasladı da. (Elmalı) 
 
 
Sümme edbere vestekber en sonunda hakikate sırtını döndü ve 

kibir abidesi kesildi.Hakikate, Kur‟an a karĢı, Allah‟a karĢı kibirlendi. 
 
 
24-) Fekale in hazâ illâ sıhrun yu'ser; 
 
Ve Ģöyle dedi: "Bu nakledilen büyüleyici bir sözden baĢka bir Ģey 

değil!" (A. Hulusi) 
 
24 - Bu, dedi «baĢka değil, bir sihri müser. (Elmalı) 
 
 
Fekale in hazâ illâ sıhrun yu'ser nihayet dedi ki bu sadece 

gerçekten geçmiĢten miras kalmıĢ bir sihirdir dedi. 
 
 
25-) Ġn hazâ illâ kavlulbeĢer; 
 
"BeĢer sözünden baĢka değil bu!" (A. Hulusi) 
 
25 - BaĢka değil kavli beĢer».(Elmalı) 
 
 
Ġn hazâ illâ kavlulbeĢer bunu demekle kalmadı; sihirdir ama yine 

de insan iĢidir dedi. Hani orada olağan üstü bir Ģeydir de diyemiyor. Yani 
hinliğe bakınız, yine de insan iĢidir dedi. 

 



Bir tipoloji çiziyor Kur‟an bu ayeti kerimelerde. Bu tipoloji her yerde 
rastlayacağımız tiptir demiĢtim. Sebebi nüzulüne hasredilemez. ġöyle 
bakalım bir insan neresiyle düĢünüyor. Önyargıyla mı düĢünüyor, ön bilgi 
ile mi düĢünüyor ki küfür önyargıdır, iman önbilgidir.  

 
Burada aslında küfür önyargısıyla düĢünen bir tip bu. Eksik kilo ile 

tartıyor, eksik metre ile ölçüyor. Bütün bu ayetlerin verdiği ders bize 
aslında Ģu; Tasavvurda ki yamukluk eğer giderilmezse akla yansır. Akıl 
hüküm verirken yamuk kilo, yamuk metre ile hüküm verir. YanlıĢ tasavvur 
yanlıĢ akıl inĢa eder, yanlıĢ akılda yanlıĢ eylem inĢa eder. Onun için bir 
adamın eylemi davranıĢı, ameli yanlıĢsa, siz o yanlıĢı amelden 
düzeltmeye baĢlayamazsınız. O yanlıĢı düzelteceğiniz yer tasavvurdur. 
Akla sermayesini veren, kavramları veren tasavvur. Doğru ve yanlıĢ 
kavramlarını yanlıĢ kullanıyorsanız, bu doğrudur Ģu yanlıĢtır dediğiniz her 
cümle yanlıĢ olur. Dolayısıyla yaptıklarınız da yanlıĢ olacaktır. ĠĢte 
burada çizilen tipoloji bu. ġimdi bu tipe ne muamele yapılacağı 
söyleniyor ve sure devam ediyor. 

 
 
26-) Seusliyhi Sekar; 
 
Onu Sakar'a (acı ve eziyet veren ateĢe) maruz bırakacağım. (A. 

Hulusi) 
 
26 - Yaslayacağım onu Sekare. (Elmalı) 
 
 
Seusliyhi Sekar günü gelecek onu ben sekar‟a yaslayacağım. 

Nedir sekar; tefsiri kendisi yapmıĢ. 
 
 
27-) Ve ma edrake ma Sekar; 
 
Sakar'ı sana bildiren nedir? (A. Hulusi) 
 
27 – Bilir misin hem ne sekar. (Elmalı) 
 
 
Ve ma edrake ma Sekar Sekar‟ın ne olduğunu sen nereden 

bileceksin. Yani bunu, Sekar‟ı sen dirayetle bilemezsin ey peygamber. 
Ancak rivayetle bilebilirsin. O rivayeti de ben iletiyorum sana. Yani ben 
söyleyince bilebilirsin. NeymiĢ Sekar; 

 



 
28-) Lâ tubkıy ve lâ tezer; 
 
(Sakar) hem aynı hâlde bırakmaz; hem de (kendi hâline) terk 

etmez! (A. Hulusi) 
 
28 - Ne bakiye, kor ne bırakır. (Elmalı) 
 
 
Lâ tubkıy ve lâ tezer öyle bir yer ki orası, öyle bir Ģey ki o ne 

öldürür, ne diriltir. Ne ölebilirsin, ne yaĢayabilirsin, ne kalabilirsin. 
Ölemezsin de kalamazsın da. 

 
 
29-) Levvahatun lilbeĢer; 
 
(O) beĢeri yakıp karartandır! (A. Hulusi) 
 
29 - BeĢere susamıĢ bir susuz. (Elmalı) 
 
 
Levvahatun lilbeĢer o insana kendi özünü gösteren bir levhadır. 

Levha, levvaha aynı kökten. Aslında levvaha çölde ki seraba da denir 
yansıdığı için. Ġnsana kendisini gösteren her Ģeye denir. Suyun 
yansımasına da bu isim verilebilir. Sisli puslu havalarda eğer bir yansıma 
varsa ona da denilir. Parlak yüzeylere, parlak satıhlara levha, levvaha 
denilir. 

 
Burada aslında ekranı çağrıĢtırmıyor mu. O bir ekrandır ki, insanlık 

kendisini onda seyredecek, beĢer kendisini onda seyredecek, insanlığa 
geçememiĢ, beĢerlikte kalmıĢ. Bu düĢünceden dolayı, kötü, sığ 
düĢünceden dolayı beĢerlikte kalmıĢ olan kendisini seyredeceği bir 
ekrana kavuĢmuĢ olacak. Yani cehennem onu öyle bir yakacak ki, 
maskesini yakınca gerçek yüzü ortaya çıkacak. Sekar böyle bir Ģey. 
Sekar; maskesini yakan gerçek yüzünü ekran gibi çıkarıp kendisine 
sunan bir acayip, bir akıl sır ermez bir Ģey. 

 
 
30-) 'Aleyha tis'ate 'aĢer; 
 
Onun üzerinde on dokuz vardır! (A. Hulusi) 
 
30 - Üzerinde on dokuz. (Elmalı) 



 
 
'Aleyha tis'ate 'aĢer onun üzerinde 19 vardır. Bu surenin en kapalı 

ayetlerinden, belki müteĢabih ayetlerden biri. Kur‟an ın müteĢabih 
ayetlerinden biri. Onun üzerinde 19 vardır.  

 
19 melek vardır Ģeklinde anlamıĢtır tüm müfessirlerimiz. Meleki 

meleke olarak ta anlayabiliriz. Bir sonraki ayete dayanarak biz burada ki; 
„aleyha da ki ha zamirinin nereye gittiğini çözmemiz lazım. Ki bir sonraki 
ayete dayanarak biz bu “ha” zamirinin cehenneme gittiğini, yani Sekar a 
gittiğini düĢünebiliriz. Sekar cehennemin sıfatlarından bir sıfat olduğuna 
göre bu “ha” zamiri de Sekar cehennemine gider. Cehennem ile nefse 
delalet de edebilir. Cehennemde yanan nefse delalet edebilir, çünkü 
nefiste manevi müennestir.  

 
19 nedir; birler basamağının en yüksek rakamı olan 9 ile onlar 

basamağının en düĢük rakamı olan 10 un toplamıdır. Tüm sayıları 
kapsar diyen müfessirlerimiz olmuĢ. Arkadan gelen ve ma ya'lemu 
cunûde Rabbike illâ HU Rabbinin ordularını Allah‟tan baĢka kimse 
bilmez. ĠĢte bu ibareden yola çıkarak Rabbinin ordularından bir kısmı 
diyebiliriz ki müĢrikler içerisinden dalga geçerek 10 unu ben hallederim, 9 
u da size yeter. O zaman biz bu iĢi hallederiz diye dalga geçen kimi 
kafirler çıkmıĢlar. Bu 19 un Sekara müvekkel melekler olduğunu 
söyleyenlerin görüĢünü teyit eder, destekler bir ibare. 

 
Aslında bu sayı bir sınavdır, imtihandır. Ġmtihan olduğunu açıkça bu 

ayet söylüyor. Nerede söylüyor? Burada hemen burada. 
 
ve ma ce'alna 'ıddetehüm illâ fitneten lilleziyne keferu biz 

onların sayısını küfürde direnen kimseler için sadece bir fitne kıldık. 
Diyor. Fitne kıldık, imtihan kıldık. Dolayısıyla bu bir imtihan olduğunu 
zaten bu ayetin kendisi söylüyor. 

 
19 nedir deseniz imtihandır. Ne gibi? Tıpkı Ģeceretüz zakkum. 

(Saffat/62) cehennem ağacı gibi. Tıpkı ashabı kehf‟in sayısı gibi. Kur‟an 
da onlarında bir imtihan olduğu vurgulanır. Yine tıpkı Allah resulüne 
gösterilen rü‟yet, Ġsra/60. ayetinin hemen arkasında bunun bir imtihan 
olduğu ifade edilir. Kur‟an da imtihan olduğu ifade edilen Ģeyler arasında 
19 vardır ayeti de vardır. Onun için bu bir imtihandır. 

 
Kur‟an hidayettir, Kur‟an Ģifre kitabı değildir ki biz bunu çözülecek 

bir Ģifre olarak görelim. Kur‟an da 19 örgüsü olabilir, baĢka örgüler de 
olabilir.  Kur‟an mucizi beyandır, mucizedir. Kur‟an ın içerisinde bu güne 



kadar fark edilmemiĢ bir takım örgüler olabilir. Bir takım özel sistemler 
olabilir. Fakat Kur‟an ın maksadı özel sistemler değil, hidayetir. Bu bir 
hidayet kitabıdır. ..hüden lil muttekıyn. (Bakara/2) Evet, beyyinattır, ve 
beyyinâtin minel hüdâ velFurkan. (Bakara/185) hidayet ve furkanın 
beyyinatıdır. Kur‟an kendisi, kendisini açıklıyor. Dolayısıyla gerekçesi 
buradadır 31. ayet, 30. ayetin gerekçesidir baĢka bir Ģey değil. Ve 
burada Kur‟an aslında bir mucize olarak önümüze geliyor ve bir imtihan 
olarak ta arasına bazı hususları yerleĢtiriyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu 
açıklamalardan sonra devam edelim; 

 
31-) Ve ma ce'alna ashabennari illâ melaiketen, ve ma ce'alna 

'ıddetehüm illâ fitneten lilleziyne keferu liyestekınelleziyne 
ûtülKitabe ve yezdâdelleziyne amenû iymanen ve lâ yertabelleziyne 
ûtülKitabe velmu'minûne, ve liyekulelleziyne fiy kulûbihim meredun 
velkafirune mazâ eradAllâhu Bihazâ mesela* kezâlike yudillullahu 
men yeĢa'u ve yehdiy men yeĢa'* ve ma ya'lemu cunûde Rabbike 
illâ HU* ve ma hiye illâ zikra lilbeĢer; 

 
Nâr (ateĢ, tabiat cehennemi; enterik) Ashabı'nı ancak (on dokuz) 

melâike (66.Tahriym: 6) kıldık (ins ve cinn türü değil)... Onların sayısını 
da (sanki on dokuz sayısı önemliymiĢ gibi) kâfir (hakikati inkâr) olanlar 
için ancak bir fitne (sınav objesi) kıldık… Kendilerine kitap (Bilgi) 
verilenler yakînen bilsin (mecazların neye iĢaret ettiğini de görerek Hz. 
Rasûlullâh'ın vahyini tasdik etsinler) ve (Rasûlullâh'ın nübüvvet ve 
risâletine) iman edenler de iman (ilmî yakîn) bakımından imanları artsın; 
(böylece sağlam bilgiye ulaĢan) kendilerine kitap (bilgi) verilmiĢ olanlar 
ve (tahkiki imana ulaĢan) müminler de kuĢkuya düĢmesinler diye!.. 
Kalplerinde hastalık (Ģek - Ģüphe) bulunanlar (sağlıklı düĢünme yetisi 
olmayanlar) ve kâfirler (perdeliler; hakikati ve hakikat bilgisini inkâr 
edenler) de: "Mesel (ibretlik misâl; temsil) itibarıyla Allâh bununla neyi 
murat etti?" desinler diye... ĠĢte böylece Allâh, dilediğini saptırır ve 
dilediğini hidâyet eder. Rabbinin ordularını sadece "HÛ" bilir! Bu (Sakar 
ve bu iĢaretler) beĢer için ancak bir zikra (hatırlatma)dır. (A. Hulusi) 

 
31 - Hem biz o ateĢin muhafızlarını hep Melâike yaptık, sayılarını 

da ancak küfr edenler için bir fitne kıldık ki kitab verilmiĢ olanlar yakîn 
edinsin ve iman edenlere iman artırsın, kitab verilenler ve mü'minler 
Ģüphelenmesin, kalplerinde bir maraz bulunanlarla kâfirler de desin: 
Allah bununla meselâ ne murad etmiĢ? ĠĢte böyle Allah dilediğini ĢaĢırtır, 
dilediğini de yola getirir ve rabbinin ordularını ancak kendisi bilir ve o 
ancak bir öğüttür düĢünmek için beĢer. (Elmalı) 

 



Ve ma ce'alna ashabennari illâ melaiketen zira yalnızca 
melaikeyi ateĢin muhafızı kıldık. ve ma ce'alna 'ıddetehüm illâ fitneten 
lilleziyne keferu ve onların sayısını küfürde direnenler için bir sınav 
yaptık, bir imtihan kıldık. liyestekınelleziyne ûtülKitab ki böylece önceki 
vahyin mensupları gönülden ikna olsunlar. ve yezdâdelleziyne amenû 
iymanen ve ona iman edenlerin de imanı artsın, ziyadeleĢsin. Ġman artar 
mı eksilir mi sualinin cevabı burada aslında. 

 
ve lâ yertabelleziyne ûtülKitabe velmu'minûn hem ehli kitap, 

hem de bu vahye iman edenler bütün kuĢkularından Ģüphelerinden, 
tereddütlerinden arınsınlar. ve liyekulelleziyne fiy kulûbihim meredun 
ve yine kalplerinde hastalık bulunanlar. Kim bunlar? Bunlar 
münafıklardan ayrı bir zümredir. Kur‟an da ki bu ibarenin geçtiği tüm 
ayetleri alt alta dizdiğimizde kalplerinde hastalık bulunanların 
münafıklardan kafirlerden farklı bir kategori olduğunu açıklıkla 
söyleyebilirim. 

 
Velkafirun ayrıca kafirler. Bakınız ayrı olduğunun bir delili de 

burada. Ġnkarda direnenler mazâ eradAllâhu Bihazâ mesela Allah bu 
mesele ile neyi kastetti diye sorsunlar. Demek ki üzerinde 19 vardır 
ayetinin içeriği bir yerde mesel olarak ta anlaĢılabilirmiĢ, bir temsil. 
Temsili eğer hakikate atfettiğimizde iĢte problem orada baĢlar. Mecazı 
hakikate atfeden problemi kendisi çıkarır. 

 
kezâlike yudillullahu men yeĢa'u ve yehdiy men yeĢa' iĢte 

böylece Allah sapmayı dileyeni saptırmayı diler, hidayeti, doğru yolu 
gitmeyi dileyenin de doğru yola gitmesini diler, yönlendirir. ve ma 
ya'lemu cunûde Rabbike illâ HU rabbinin ordularının sayısını O‟ndan 
baĢka kimse bilmez. Yerde gökte, görünen görünmeyen rabbinin ne 
orduları vardır bir bilsen. Dolayısıyla yukarıda ki 19 da O‟nun 
ordularından bir kısmıdır manasına gelmiyor mu. Aslında bu zımni 
vurgulama var. ve ma hiye illâ zikra lilbeĢer iĢte söylediğim Ģey, 19 
üzerine Kur‟anı bina etmek yerine bir takım Ģifreli rakamlar bulmak yerine 
vahyin maksadını bu ayetin kendisi verdi. Bu vahiy Ģifre kitabı değil, bu 
vahiy rakamlarla bulmaca kitabı değil, Bu vahiy Ġlla zikra lil beĢer, 
insanlık için bir öğüt, bir uyarı Allah‟ın bir hatırlatmasıdır. Unutmayın 
uyaran Allah‟tır. Vahiyle uyananlara ne mutlu. Vahiyle ayılanlara ne 
mutlu, vahiyle kurtulanlara ne mutlu. 

 
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
Allah doğru söyledi. Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan 

Allah‟a hamd‟adır. 



Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜDDESSĠR SURESĠ (32-56) (184-A) 
 
 
"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. 
 
Değerli Kur‟an dostları geçen dersimizde Müddessir surei 

celilesinin 31. ayetine kadar iĢlemeye, tefsir etmeye çalıĢmıĢtık. 
Müddessir suresi malumunuz olduğu veçhiyle Müzzemmil suresi ile 
birlikte vahyin; Allah resulünü inĢasını, ve bu inĢada ki temel değerleri 
gösteren çok önemli bir içeriğe sahipti.  

 
Müddessir suresi; Yatan iyi, iyi değildir. Ey yatan iyi, ey pasif iyi 

kalk aktif iyi ol diye baĢlamıĢtı. Ve ondan sonra bir tipi gündeme 
getirmiĢti ki, bu tip sadece Allah resulünün zamanında yaĢamıĢ bir tip 
değil, bu tip tefekkür değil, fikreden bir tip. Tefkir eden bir tip. Tefekkür 
etseydi doğruyu bulurdu tekfir ettiği için, yani sığ düĢündüğü için, ön 
yargıyla düĢündüğü için, doğru düĢünmediği için. Tefekkür doğru 
düĢünmek, Tefkir sığ düĢünmektir. Onun için doğru yolu bulamadı. 
YanlıĢ kilo kullandı tartarken, yanlıĢ metre kullandı ölçerken. YanlıĢ kilo 
ve yanlıĢ metresi hakikati de yanlıĢ ölçmeye kalktı. Aklını yanlıĢ 
kullanınca doğru sonuçlara ulaĢamadı. Yamuk bakınca doğru göremedi. 
Yamukluğu bakıĢında arayacağı yerde, yamukluğu baktığında aradı. 
Onun içinde düzeltmeye kalktı ama düz, hatta dümdüz etti ortalığı. 

 
Onun için bu ayetleri gördük. Özellikle yamuk bakan biri nasıl bakar 

18 – 25. ayetler arasında. Daha sonra buna yapılacak muameleyi 
gördük. ġimdi Müddessir suresinin 32. ayetiyle devam ediyoruz. 

 
 
32-) Kellâ velKameri; 
 
Hayır! Kasem ederim Ay'a, (A. Hulusi) 
 
32 - Hayır hayır o Kamere. (Elmalı) 
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Kellâ velKamerKella; Harfi red derler buna. Öncesiyle sonrası 
arasındaki farkı vurgular bir. Birden çok manası vardır. Özellikle Basra ve 
Kûfe ekolü arasında niza konusu olmuĢtur kella nın manası. Kella kaç 
manaya, hangi manalara gelir. Her ekol, her dil okulu kendine göre bir 
mana biçmiĢtir kella ya. Aslında söylenen bu manaların hemen hepsi de 
bağlama göre kella nın manalar dizgesi içinde yer alır. Mesela öncekini 
reddederken, arkadan geleni tasdik etmeyi ifade eder. Önceden gelenle 
arkadan gelen arasında ki zihni bağı ifade eder. Veya kendisinden 
öncekini nefy eder, kendisinden sonrakini ispat eder. Veya te‟yid için 
gelir. Te‟kit için gelir. PekiĢtirme ve güçlendirme için gelir. Veya 
muhatabını uyarı için, tenbih için gelir. Veya kendisinden sonrakini ısrarlı 
tasdik için gelir. Yani Ģu bir hakikattir ki, Ģu bir gerçektir ki bu gerçeğe 
dikkat etmen gerekir ki gibi bir zımni mana ile gelir. Dediğim gibi 
bağlamına göre vurguları farklı olabilir. Burada ki gerçekten de 
kendisinden önce anlatılan tiple onu nefy eder, kendisinden sonrakini de  
ispat eder bir konumu var gibidir,  

 
Kella, Yoo..! o tipe hayır, sığ düĢünen tipe hayır. Küfür önyargısıyla 

düĢünen tipe hayır. Sakar a yaslanacak tipe hayır. Ölçüp biçen ama 
yanlıĢ metreyle, yanlık kilo ile ölçüp tartan bu tipe hayır. 

 
velKamer ay Ģahit olsun. Niye ay Ģahit olsun? Çünkü Kur‟an da 

yemin edilen hemen her Ģey görünen Ģeylerdir. Yani muksemun bih 
denilir, kendisiyle yemin edilen Ģeylere. Bunlar bilinen, görünen somut 
fiziki varlılardır. Aslında bu yeminlerle muhataplara somuttan soyuta 
doğru zihinlerini intikal ettirmek amaçlanır. Bak görünene, onu inkar 
edebiliyor musun? Edemiyorsun.  

 
Ay Allah‟ın varlığına Ģahittir. Tamam bunu inkar etmiyorsun. Ay 

kimin, ayı kim yarattı diye sorsam ey müĢrik Allah diyeceksin. Kendi 
kendine mi o yörüngeye oturdu. Kendi kendine mi milyarlarca yıldan beri 
bu görevi yapıyor. O ne harikulade bir sistemdir ki, inceliyor, incelikten 
baĢlıyor hilalden, ondan sonra dolunaya, dolunaydan yine hilale dönüyor 
ve bütün bu dönüĢlerde insanla arasında bir irtibat var. Bak güneĢten 
aldığı ıĢığı yansıtıyor. Yani muhteĢem bir ayna vazifesi yapıyor. Görevini 
yapıyor, gecenin ayeti oluyor. Karanlık gecelerde insana yolunu 
gösteriyor. Aynı zamanda geceyi mutlaklaĢtırmıyor. Gece yok 
hükmündedir demeye getiriyor. Aynı zamanda yer yüzünde meyvelere 
renk veriyor. Aynı zamanda med cezir hareketine sebep oluyor. Gecenin 
ay farkından dolayı yer yüzünde bir takım insanlığın yararına iĢler 
görüyor. Allah‟ın ayarlaması sayesinde. 

 



Bu kadar iĢlev ve buna daha bir çok Ģeyi ilave edebilirsiniz. Ġnsanla 
ay arasında koparılamaz iliĢkiler var. Ġnsan hesabını aya göre yapıyor. 
Ġnsanların eline takvim diye bir Ģey geçmiĢse, bu biraz da ay sayesinde 
oluyor. Günleri öyle hesaplıyorlar. Ġnsanlığın kadın cinsinin 
fizyonomisiyle, özellikle kadın cinsinin doğurganlığının devam etme 
hadisesi olan adet haliyle ay arasında gizli bir irtibat bulunuyor. Hatta 
gizli değil açık bir irtibat bulunuyor. Bütün bu faydaları, bütün bu Ģeyleri 
size ayın tesadüf olmadığını göstermiyor mu. Dercesine aya yemin 
ediliyor.  

 
velKamer Nüzul sürecinde ilk “vav” ile yemin burada. Ay Ģahit 

olsun. Önce Allah‟a Ģahit olsun, Allah‟ın düzenine, hiçbir Ģeyi tesadüfen 
yaratmadığına Ģahit olsun. Ġkincisi; Allah‟ın yasalarına Ģahit olsun ki ay 
bir yasaya göre dönüyor. Üçüncüsü insanın yaptıklarına ay Ģahit olsun. 
Ayın altında yapıyoruz yaptıklarımızı. Yani gece yaptıklarımızı Allah‟tan 
gizliyoruz zannediyorsak, Allah ayı Ģahit olarak mahkemeye çağırdığında 
ne olacak durum? Zımnen, hatta tahkikan bunu söyler gibidir. 

 
Kötülük ve iyiliğin yasası adeta bu yeminde dile geliyor. Ay ıĢığı 

iyiyi, karanlık kötüyü temsil ettiğini düĢünelim. Bakınız kötülük olmasaydı 
iyilik olmazdı. Karanlık olmasaydı ay ıĢığının farkına nasıl varacaktık. 
Nihayetin gündüz varmıyoruz, gündüz ay hiç iĢimize yaramıyor ıĢık 
açısından. Ama gece olması lazım ki aydınlığın kıymetini bilelim. Tıpkı 
onun gibi Ģu dünya hayatı gecesinde de vahiy ıĢığının kıymetini bilmemiz 
gerekiyor. 

 
 
33-) Velleyli iz edbere; 
 
Geri döndüğünde geceye, (A. Hulusi) 
 
33 - Ve döndüğü dem o geceye. (Elmalı) 
 
 
Velleyli iz edber geçip giden gece Ģahit olsun. Ġz adeber Ģeklinde 

de okunmuĢ. O zaman gecenin geçip gideceğini düĢün, veya gecenin 
geçip gidiĢine yemin olsun manasına da gelebilir. Zaten “vav” ile 
yeminlerde bizim bildiğimiz uksimu ile baĢlayan ve kasem geçen 
yeminlerden bir farklılık olmalıdır. Kur‟an da “vav” ile nerede, -ki 16 yerde 
yemin edilse gerek yanlıĢ hatırlamıyorsam- bunların hepsinde bu 
yeminler Allah‟a izafe edilirler ve “vav” ile yeminlerde uksimu ile 
yeminlerden farklı olarak bir parça teemmül, emil, fekkir, yani düĢün, 
üzerinde yoğunlaĢ bu irtibatları kur. Zihni intikali sağla, soyut düĢünmeyi 



becer gibi zımni anlamlar vardır. Bizde burada bu anlamı zaten 
görüyoruz. Küfür gecesi vahiy güneĢi ile aydınlandı. 

 
Meselühüm kemeselillezistevkade nâra* felemma edâet ma 

havlehû zehebAllâhu Binûrihim ve terakehüm fiy zulümatin lâ 
yubsırûn. (Bakara/17) hatırlayalım Bakara suresinin baĢında ki o ayeti. 
Onların misali diyor, onların örneği ne gibidir? ġu adam gibidir. Bir ateĢ 
yaktı Ġstevkade nâran felemma edâet ma havleh. Etrafı 
aydınlandığında zehebAllâhu Binûrihim ve terakehüm fiy zulümatin 
lâ yubsırûn. Allah onun bu sefer gözünü aldı, gözünün nurunu aldı. Yani 
etrafı aydınlandı, etrafı aydınlanıncaya kadar kör gibiydi. Çünkü zifiri 
karanlıkta gören göz görmez. Görmek için ıĢık lazım. IĢık yok bahane 
ediyordu o güne kadar. Fakat Allah vahyi indirdi, etrafını aydınlattı bu 
seferde kendisi gözünü kapattı. Vahye gözünü kapattı, dünyayı kendisine 
zindan etti. Allah‟ta onun nûrunu aldı. ve terakehüm fiy zulümatin lâ 
yubsırûn. Onu görmez bir halde zulümat içinde, karanlıklar içinde, 
kalbini kat kat karanlıklar içinde bıraktı.  

 
ĠĢte müthiĢ bir ifade. Ġfadenin gücüne bakın. Yani göz yetmez, 

ıĢıkta lazım. IĢığın göze nispeti neyse, vahyin akla nispeti de odur. Akıl 
yetmez vahy lazım. Akıl göz gibidir, vahiy ıĢık gibi. Ġkisi birleĢirse ancak 
insan hakikati görür. 

 
 
34-) Vessubhı izâ esfere; 
 
Aydınlandığında sabaha. (A. Hulusi) 
 
34 - Ve açtığı sıra o sabaha Kesem olsun ki. (Elmalı) 
 
 
Vessubhı izâ esfer ve ağaracak olan sabah Ģahit olsun. Değil mi? 

Evet. ..hiye hattâ matle'ılfecr. (Kadr/5) Kadr suresinin son ayetini 
hatırlayalım. Ta ki Ģafak sökünceye fecr atıncaya kadar. Bir barıĢ, bir 
selamet, bir kurtuluĢ müjdesidir o. Ne? Vahiy tabii ki. Ġndiği geceyi 1.000 
aya bedel kılan, 1.000 aydan hayırlı kılan vahiy, eğer indiği geceyi 1.000 
aydan hayırlı kılıyorsa, senin üzerine inince sana ne yapmaz ey insan bir 
düĢünsene mesajı vardır. Burada da zımnen o mesaj görülüyor.  

 
Vessubhı izâ esfer ve ağaracak olan sabah Ģahit olsun. ġöyle de 

düĢünebilir miyiz acaba. Dünya hayatı bir gece, ahiret gündüz. Çünkü 
ahiretten yakıyn olarak ta bahsediliyor değil mi? Va'bud Rabbeke hatta 
ye'tiyekel yekıyn. (Hicr/99) Rabbine yakıyn gelinceye kadar. yani 



ahirette, ölüm gelip de ahirete intikal edinceye kadar kulluğunu sürdür. O 
zaman dünya hayatı bir gece, ahiret gündüz oluyor. Çünkü ahirette her 
Ģey ortaya çıkacak. Burada iman ettiklerimizi orada göreceğiz. 
Gördüğümüzde artık iman etmemiĢsek iĢ iĢten geçmiĢ olacak. Görünce 
iman olmaz ki. Onun içinde burada vahiy güneĢi, vahiy ayı daha doğrusu 
dünya hayatı gecesini aydınlattı. Eğer gözünüzü kapatırsanız dünyayı 
kendinize gece kılmıĢ olursunuz. Hayatı kendinize zindan etmiĢ 
olursunuz mesajı var. 

 
 
35-) Ġnneha leıhdelkuber; 
 
Muhakkak ki o, elbette en büyüklerden biridir! (A. Hulusi) 
 
35 - Her halde büyüklerin biridir o Sekar. (Elmalı) 
 
 
Ġnneha leıhdelkuber Ģüphesiz O; en büyüğüdür. En büyüğüdür 

diye mi çevireyim leıhderkuber. Kuber gelmiĢ, onun için öyle 
çevirmeyeyim vahidun minhum manasına gelmez. Onlardan biri 
manasına gelmez kuber geldiği için. Ne manaya gelir? Mütevahhidun 
fiyhim manasına gelir. En önemlisi, en seçkini, en can alıcısı, en 
üzerinde durulması gereken vurgusunu taĢır bu kalıp. Onun için “ha” 
nereye gidiyorsa bu ayette onu söylüyor. “Ha” nın nereye gittiğine dair bir 
Ģey söyleyebilirim; 31. ayette ki HU* ve ma hiye illâ zikra lilbeĢer(31) 
Evet. Yanı ve ma hiye illâ zikra lilbeĢer de ki hiye; sekar‟a gidebilir. 
Ayetlere gidebilir. Sureye gidebilir. Kur‟an ın bütününe gidebilir. 19 a 
gidebilir. Dolayısıyla buradaki de oralara gider. O zaman en dikkat 
çekicisi budur diyor.  

 
Yine bir gaybi durumdan bahsediliyor. Biz Kur‟an ın bize verdiği 

bilgi kadar konuĢabiliriz. Gaybı taĢlayamayız. Ne kadar söylüyorsa onu 
söyleyebiliriz. Çünkü Kur‟an ın haber vermesi dıĢında hiçbir kaynak bize 
ahiret konusunda bilgi sunmuyor. Sunamayacak, sunmayacak. 

 
 
36-) Neziyren lilbeĢer; 
 
BeĢer için bir uyarıcıdır; (A. Hulusi) 
 
36 - Gocundurmak içi beĢeri. (Elmalı) 
 
 



Neziyren lilbeĢer insanlığı uyarmak için, insanlığa öğüt vermek 
için. Bütün bunları rabbimiz Ģefkatinden dolayı bize konuĢuyor. Bütün bu 
ayetlerin bize söylediği Ģey Allah sizi seviyor, sizi cennet için yarattı, siz 
niye kendinizi cehenneme layık görüyorsunuz. Allah sizi cennet için, 
cenneti sizin için yarattı daha doğrusu. Neden siz layıkınız olana değil de 
olmayana gidiyorsunuz, istiyorsunuz. Zımnen naçiz burada bunu 
görüyor.Neziyren lilbeĢer Allah‟ın bu uyarısı Allah‟ın bir Ģefkatidir çünkü. 
Öyle değil mi Eğer sizi biri seviyorsa ateĢe doğru giderken sizi uyarır. 
Sevmiyorsa, dostunuz değilse bırak düĢsün diyecektir. Rabbimiz bırak 
düĢsün demiyor. 

 
 
37-) Limen Ģâe minküm en yetekaddeme ev yeteahhar; 
 
Sizden ileri geçmeyi yahut geri kalmayı dileyen için (uyarıdır). (A. 

Hulusi) 
 
37 - Ġçinizden ileri gitmek veya geri kalmak istiyen kimseleri. 

(Elmalı) 
 
 
Limen Ģâe minküm en yetekaddeme ev yeteahhar içinizden öne 

geçmeyi veya arkada kalmayı dileyen herkes için. Öne geçmeyi dilemek, 
arkada kalmayı dilemek. Dikkat buyurun, bu karĢılıkları bahusus seçtim 
naçizane. Öne geçmeyi dileyen öne geçer. Arkada kalmayı dileyen de 
arkada kalır. Daha doğrusu öne geçmeyi dileyenin öne geçmesini Allah 
diler, arkada kalmayı dileyenin arkada kalmasını da Allah diler. Siz ne 
dilerseniz kendiniz için, Allah‟ta sizin için onu diler. Onu söylüyor zaten. 

 
 
38-) Küllü nefsin Bima kesebet rehiynetun; 
 
Her nefs yaptığının getirisine mahkûmdur! (A. Hulusi) 
 
38 - Her nefis kazancına bağlıdır. (Elmalı) 
 
 
Küllü nefsin Bima kesebet rehiyneh her can yaptığı tarafından 

rehin alınmıĢtır. Bu ayet berceste ayet. Bu ayet mihenk ayet. Bu ayet bu 
surenin kalbi. Her can kendi yaptığı tarafından rehin alınmıĢtır. Kendi 
elleriyle kazandıklarının rehinidir diyor. RehinesiymiĢ, biz rehine imiĢiz. 
Kimin rehinesi? Kendimizin, yaptıklarımızın rehinesi imiĢiz. Peki ne 
yapmıĢız? Kötülük mü, iyilik mi. ĠĢte burada; 



 
 
39-) Ġlla ashâbelyemiyn; 
 
Ashab-ı Yemîn hariç! (A. Hulusi) 
 
39 - Ancak ashabı yemîn. (Elmalı) 
 
 
Ġlla ashâbelyemiyn ancak, belki buradaki istisna edatını ne var ki, 

veya ancak diye müstakil olarak bir baĢlangıçta sayabiliriz. Bir öncesiyle 
birlikte düĢündüğümüzde o zaman Her can yaptığı kötülüklerin rehinidir 
diye rehinesidir diye parantez için bir açıklama koymak durumunda 
kalırız kötülüklerin cinsinden.  

 
Ġlla ashâbelyemiyn ancak sağduyu sahipleri müstesna, akıl 

sahipleri müstesna, vicdan sahipleri müstesna. Ashabelyemiyn den 
vicdanlılar manasını da vermeyi uygun buluyorum, çünkü 
ashabımeĢ‟eme vicdansızlara delalet ediyor bazı yerlerde. 

 
 
40-) Fiy cennatin, yetesâelun; 
 
Cennetlerdedirler, Sorarlar; (A. Hulusi) 
 
40 - Cennetlerdedir, soruĢtururlar. (Elmalı) 
 
 
Fiy cennatin onlar cennettedirler yetesâelun hep bir ağızdan 

soracaklar,  
 
 
41-) 'Anilmücrimiyne; 
 
Mücrimlere: (A. Hulusi) 
 
41 - Mücrimlerden. (Elmalı) 
 
 
„Anil mücrimiyn, kime soracaklar? Mücrimlere, yani günahı hayat 

tarzı haline getirmiĢ olanlara. Bir tek günah iĢleyene mücrim denmese 
gerek. Çünkü mücrim isim olmuĢ, cürüm, günah ona isim olması için 
günahı ahlak haline getirmesi lazım. Bir kimseye mücrim denmesi için 



onun günahı tabiat haline getirmesi lazım. Onun için bu cümleyi, bu ayeti 
Ģöyle çevirmem gerekli; Günahı hayat tarzı haline getirenlere soracaklar 
cennetlikler. 

 
 
42-) Ma selekeküm fiy Sekar; 
 
"Sizi Sakar'a (dev alevli kuĢatan ateĢe) sokan nedir?" (A. Hulusi) 
 
42 - Nedir, diye: sizi sekare sokan? (Elmalı) 
 
 
Ma selekeküm fiy Sekar sizi sekara sokan nedir. Aslında 

selekeküm kelimesine tam mana verecek olursam; sekarın uydusu 
haline getiren nedir demem lazım. Yani sizi sekara bağlayan, kopmaz bir 
bağla bağlayan sekardan bir türlü ayırmayan Ģey nedir? Evet, adeta 
onlar cehennemden kaçsalar cehennem onlara koĢacak, sekar onlara 
koĢacak. Çünkü kendi içlerinde getirdiler. Ġnsan kendisinden kurtulamaz 
ki. AteĢi kendi içinde getirdi.  

 
Cennetini de içinde taĢır, cehennemini de içinde taĢır. Cennetini 

içinde taĢıyanlar gittiği yere onu da götürürler. Cehennemini içinde 
taĢıyanlar da gittiği yere onu götürürler. Burada öyle soracaklar sizi bu iç 
yakan ateĢe kim soktu. 

 
 
43-) Kalu lem nekü minelmusalliyn; 
 
Dediler ki: "Musallîn'den (bilfiil salâtı yaĢayanlardan) değildik!" (A. 

Hulusi) 
 
43 - Derler: biz namaz kılanlardan değildik. (Elmalı) 
 
 
Kalu cevap verecekler lem nekü minelmusalliyn biz namaz 

kılanlardan değildik, olmadık Ģeklinde çevirmem doğru olmasa gerek. 
Daha doğrusu, çok sınırlı bir mana olur. Musalliyn namaz kılanlar 
manasına gelir yalınkat. Ama Kur‟an da salât; 18 ayırıma, manada 
kullanılır. Bunlardan biri de bir sonraki surede kullanılacak olan manadır 
ki gerekten de manidar bir manadır bakınız; Bir sonraki sure Kıyamet 
suresinin 31-32 ayetlerini okuyorum; 

 



Fela saddeka ve lâ sallâ. (Kıyamet/31); o ne tasdik etti hakikati ne 
de namaz kıldı diye çevirmiyorum; 

 
Ve lâkin kezzebe ve tevellâ (Kıyamet/32) fakat ne yaptı yalanladı 

ve sırt döndü. 
 
Saddeka ve sallâ yalanlama ve sırt dönmenin zıddıdır, mukabilidir. 

O zaman sallâ ya ne namaz kıldı manası vermek yerine yüz dönmek, 
Allah‟a yüzünü dönmek manası vermemiz lazım. Çünkü tevella nın 
zıddıdır. Tevella Allah‟a sırtını döndü, sallâ yüzünü döndü. Bu durumda 
aydınlanmıyor mu? Harika bir biçimde açılmıyor mu burada ki ifade; Kalu 
lem nekü minelmusalliyn dediler ki biz Allah‟a yüzümüzü dönmemiĢtik. 
Yüzünü dönmeyen sırtını döner, veya yanını döner. Yani yüzümüz 
Allah‟a dönük değildi. Demek ki namaz kılmak, yüzünü Allah‟a dönmektir. 
Kıbleye dönmek yüzünü Allah‟a dönmektir. Allah (haĢa) kıblede olduğu 
için değil, beytullah ta herhalde rabbimiz oturduğu için değil, değil mi 
Allah‟ın evi diyoruz. O zaman bu bambaĢka bir Ģey. O semboldür, 
sembol üzerinden insanın Allah‟a kulluğu vurgulanır. Teslimiyette budur 
zaten. 

 
 
44-) Ve lem nekü nut'ımul miskiyn; 
 
"Yoksulu doyurmazdık." (A. Hulusi) 
 
44 - Ve fukaraya yemek yedirmezdik. (Elmalı) 
 
 
Ve lem nekü nut'ımul miskiyn ve yine biz hiçbir zaman yoksulu 

gönüllü bir biçimde doyurur değildik, doyurmadık. 
 
 
45-) Ve künna nehudu me'alhâidıyn; 
 
"(Nefsanî zevklere) dalanlarla beraber dalardık!" (A. Hulusi) 
 
45 - Batakçılarla dalar giderdik. (Elmalı) 
 
 
Ve künna nehudu me'alhâidıyn ve biz yine günaha dalanlarla 

birlikte dalanlardandık. Günaha kim dalarsa onunla birlikte olur biz de 
dalardık. 

 



Kur‟an ın neresinde hâid, “ha” da fiili gelmiĢse bir tek yeri hariç 
derler ya, naçizane ben onun da hariç olduğu kanaatinde değilim, Kur‟an 
da ki tüm bu kökten gelen fiiller olumsuz kullanılır. Kim günaha dalarsa 
biz de dalardık. Peki günaha birlikte daldığınıza mı mazeret 
göstereceksiniz. O zaman ve kûnu me'as sadikıyn. (Tevbe/119) ne 
kadar önemli oluyor değil mi? Sadıklarla, doğrularla, dürüstlerle, vahye 
sadakat gösterenlerle, Allah‟a verdiği söze sadık olanlarla, iman sözüne 
sadık olanlarla beraber olun. Sadık olun demiyor bakınız, sadıklarla 
beraber olmadan Allah‟a verdiği söze sadakat gösterenlerle beraber 
olmadan sadıklardan olunmaz çünkü. 

 
 
46-) Ve künna nükezzibu Biyevmiddiyn; 
 
"Din sürecini de (Sünnetulah'ı - yapılanların sonucunun kesinlikle 

yaĢanacağı realitesini) reddederdik!" (A. Hulusi) 
 
46 - Ve ceza gününe yalan derdik. (Elmalı) 
 
 
Ve künna nükezzibu Biyevmiddiyn ve yine biz din gününü 

yalanlardık. Yani hesap gününü, yani ahireti. Aslında tüm sapmaların 
tüm günahların, tüm isyanın, tüm tuğyanın, tüm azgınlıkların temelinde 
ahirete inanmamak yatar. Çünkü ahirete iman adalete imandır. Ahirete 
iman hesaba imandır. Bir gün hesap vereceğine inanmayan kimseyi kim 
tutabilir, ne tutabilir. Eğer yaptıklarının hesabının sorulmayacağına 
inanmıyorsa, sorulacağına inanmıyorsa bunun önüne kim durur Allah 
aĢkına. Ġnsanoğlunun egosunu kim doyurur, kim. 

 
 
47-) Hattâ etânelyakıyn; 
 
"Sonunda yakîn (hakikatle yüzleĢmek) oluĢtu!" (A. Hulusi) 
 
47 - Tâ gelinciye kadar bize o yakîn. (Elmalı) 
 
 
Hattâ etânelyakıyn en sonunda ölüm geldi çattı, ahiret geldi çattı. 

Ahiret gelip çatıncaya kadar biz ahiretin varlığına inanmıyorduk. 4 husus 
cehennemliklerin vasfı olarak sayılıyor dikkat buyurun. Yukarıda ki 4 
husus. Yüzümüz Allah‟a dönük değildi, yoksulu doyurmuyorduk. 
Namazla yoksulu doyurmak arasında ki bağlantı sadece burada mı? Bir 
de maun suresini okuyalım orada daha girift, daha iç içe görürüz bunları. 



 
Yine Bakara suresinin 3 – 5 . ayetlerini okuyalım. Yine Mü‟minun 

suresinin giriĢini okuyalım. Kur‟an ın bir çok yerinde bu irtibat kurulmuĢ. 
Yoksulu doyurmakla Allah‟a ibadet arasındaki yi kopardığınızda Allah‟a 
ibadette etmemiĢ sayılıyorsunuz, sayılıyoruz. Feveylün lil musalliyn. 
(Mâun/4) yazıklar olsun böylesi ibadet edenlere denilenlerden oluyoruz 
Allah korusun, Rabbim böyle etmesin. 

 
 
48-) Fema tenfe'uhüm Ģefa'atüĢĢafi'ıyn; 
 
Artık onlara Ģefaat edicilerin Ģefaati fayda vermez. (A. Hulusi) 
 
48 - Fakat fâide vermez o vakit Ģefaati Ģefaatçilerin. (Elmalı) 
 
 
Fema tenfe'uhüm Ģefa'atüĢĢafi'ıyn iĢte böylelerine hiçbir 

Ģefaatçinin Ģefaati fayda veremez, vermez. 
 
Bu ayetin bir özelliği var. Kur‟an ın nüzul sürecinde Ģefaat 

kelimesinin ilk geçtiği ayettir. Kur‟an da 25 ayet vardır Ģefaatle ilgili, 25 
ayetten biri de bu. Bu 25 ayetin 23 ü olumsuz cümle yapısıyla gelir. menfi 
cümle yapısı. Onun için Ayet el Kürsî de oldu gibi men zelleziy yeĢfe'u 
'ındeHÛ illâ Biiznih. (Bakara/255) KimmiĢ bakayım O‟nun katında 
kayıracak olan, O‟nun izni olmadan, O izin vermeden. 

 
Burada ki illâ Biiznih; iki Ģekilde anlaĢılabilir istisna. O‟nun 

kayırmadığı birini kimmiĢ kayıracak olan. Bakınız bu çok önemli, O‟nun 
kayırmadığı birini. Yani O Ģefaat etmeden Ģefaat edecek olan kimmiĢ 
bakayım. Ġkincisi de O‟nun Ģefaat etmediğine Ģefaat edecek olan kimmiĢ 
bakayım. Kayırmadığını kayıracak olan kimmiĢ bakayım.  

 
Niçin suali cevap için 38. ayet yeter. Bakınız, lütfen bakınız. Niçin 

sualine cevap, surenin içinde 38. ayette. Neden kayıramaz o gün 
Allah‟tan baĢka hiç kimse? 38. ayeti okuyoruz; 

 
Küllü nefsin Bima kesebet rehiyneh (38) çünkü herkes kendi 

yaptıklarının rehinidir de onun için. Yaptıkların Ģefaat etmeyecekse 
kimseden bekleme diyor. Küllü nefsin Bima kesebet rehiyne ayeti, bu 
ayetin beraberinde ıĢığında okunmalı. Onun için iĢte bunlara hiçbir 
Ģefaatçinin Ģefaati fayda vermez. Neden? Çünkü insan yaptıklarının 
rehinesidir diyor, rehinidir diyor. Her can kendi yaptıkları tarafından rehin 
alınmıĢtır. 



 
Yine 37. ayet de böyle, onu da okuyalım; Limen Ģâe minküm en 

yetekaddeme ev yeteahhar (37) içinizden öne geçmeyi veya arkada 
kalmayı isteyen herkes için. Demek ki isteğimize bağlı. Öne geçmek mi 
istiyoruz, arkada kalmak mı istiyoruz. Bu mesele.  

 
Dahası 43 – 47. ayetlerde orayı da okuduk, orayı da gördük. Ne 

diyor; Biz Ģunlardan değildik. Bizim yüzümüz Allah‟a dönük değildi, biz 
yoksulu doyurmuyorduk. Biz dalanlarla birlikte günaha dalıyorduk. 
Demek ki bizim ellerimizle yaptıklarımız yüzünden biz böyle olduk. Onun 
içinde iĢte bunlara hiçbir Ģefaatçinin Ģefaati fayda vermeyecek. Çünkü 
müĢrikler putlarının Ģefaat edeceğine inanırlardı. Onun için 25 ayetten 
23.ü olumsuzlayarak geliyor. Yani müĢriklerin Ģefaat anlayıĢını, kayırma 
anlayıĢını. Ahiret varsa bile bizi birileri kayırır, bizi bu taptıklarımız kayırır 
yaklaĢımını sıfırlamak ve reddetmek için. Bu manada Ģefaat meselesinde 
tüm anlayıĢımızın mihenk taĢı sebe‟/23. ayeti ve Zümer/44. ayeti 
olmalıdır.  

 
Ne diyor sebe‟/23. ayeti Ve lâ tenfa'uĢ Ģefa'atü 'ındeHU illâ limen 

ezine leh. (Sebe‟/23) hiç kimsenin Ģefaati fayda vermez, ancak onun izin 
verdiği, yani onun lehine izin verdiği kimse dıĢında. Allah Allah..! Bu; sen 
kayır denilen kimseye de delalet eder, ben onun kayırıyorum. Yani ben 
ona Ģefaat ettim, sen Ģefaatimi bildir manasına gelir aslen. 

 
Peki Zümer/44. ayeti ne diyor? Kul LillâhiĢ Ģefa'atü 

cemiy'an(Zümer/44) Ģefaatin tamamı, cemiy‟an gelmeseydi istisna var 
derdik. Allah‟a aittir. Peki çeliĢki mi var? ..illâ limenirteda, (Enbiya/28) 
illâ Biiznillah gibi istisna cümlelerine ne yapmalı; Allah‟ın izin verdikleri 
hariç istisna cümleleri? Hayır, asla çeliĢki yok, ama doğru anlarsak. 

 
ġefaat Ģudur dostlar: Allah af etmiĢtir, Allah bağıĢlamıĢtır kulunu ve 

af ödülünü takdir etmiĢtir. Ahirette Kulunu affettiğine dair ödülü; Ey kulum 
sen ver diyor. Ödül tevdiidir Ģefaat. Yani benim Ģu kulumu affettiğime dair 
ödülü, onu bağıĢlamam ve ona cennetimi verdiğime dair haberi sen ver. 
Bu haberi vermekle seni görevlendiriyorum. Bu. 

 
Siz sahnede size ödülünüzü takdim etmek için çağırılan insana 

Ģöyle ödülün sahibi, ödülü veren kiĢi olarak bakarsanız haksızlık olmaz 
mı? Aslında o da onurlandırılmıĢtır, ona da bir ödüldür. Ödülü ver demek 
ona ödüldür. ĠĢte Ģefaati böyle anlayacağız. Allah‟ın verdiği ödülü tevdi 
etmek. Böyle anlarsak doğru anlamıĢ oluruz. 

 
[Ek bilgi; ġEFAAT VE ġĠRK. 
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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"(Nisa/136); âyetindeki uyarı, 
Hz. Muhammed ve Kur`ân „a iman, edip henüz Tanrı anlayıĢından 
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"(Yunus/3) 
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 terk etmek! 

Sen, nefsine sürekli zulmetmektesin; nefsinin, hakikatini 
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 fark edip; 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. 

Bu konuyu etraflı düĢünmek, tartıĢmak ve anlamak, “Ģefâat” 
kapısının açılması demektir, umarım!.(A. Hulusi-ġEFEAT VE ġĠRK) 

Soru; 
-“Ġnsan ve Sırları” kitabınızda bahsettiğiniz ölümden sonraki idrâk 

kapasitesindeki geniĢleme yatay mı, yoksa dikey olarak bir 
geniĢlemeden de söz edilebilir mi? 

Üstad; 
-Ölümden sonra idrakte yatay geniĢleme söz konusudur. Dikey 

geniĢleme sadece Dünya hayatı içinde mümkündür... Ölümle birlikte, 
dikey yolu kapanır. (A. Hulusi- Okyanus ötesinden)] 

 
 
49-) Fema lehüm 'anittezkireti mu'ridıyn; 
 
Onlara ne oluyor ki, hatırlatıcıdan yüz çeviricidirler? (A. Hulusi) 
 
49 - Ya Ģimdi ne mazeretleri var o öğütten yüz çevirirlerken. 

(Elmalı) 
 
 
Fema lehüm 'anittezkireti mu'ridıyn yeni bir pasaja girdik, son 

pasaj. ġu halde o uyarıdan yüz çevirmekle ellerine ne geçecek? Yani bu 
tipler, birilerinin kendisine Ģefaat edeceğini söyleyen bu tiplere kimsenin 
Ģefaati fayda vermez. Peki uyarıdan yüz çevirmekle, vahiyden yüz 
çevirmekle, Allah‟a sırt dönmekle ellerine ne geçecek? 

 
DüĢünebiliyor musunuz falan beni kayıracak diye Allah‟a sırt, hatta 

falan beni kayıracak demesi, Allah‟a sırt dönmesi olarak görülüyor, öyle 
algılanıyor. Bu çok önemli. Rabbim hepimizi her türlü sapmadan 
muhafaza buyursun. Rabbimizin Ģefaatine nail etsin inĢaAllah. 

 
 
50-) Keennehüm humurun müstenfiretun; 
 
Onlar sanki ürküp kaçan yaban eĢekleri gibidirler! (A. Hulusi) 
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50 - Sanki ürkmüĢ yaban eĢekleri. (Elmalı) 
 
 
Keennehüm humurun müstenfirah onlar ürkek yaban eĢeklerine 

benziyorlar. Benzetmeye bakın, benzetmede ki edebi ihtiĢama bakın 
lütfen; Yaban eĢeklerine benziyorlar. 

 
 
51-) Ferret min kasveretin; 
 
Aslandan ürküp kaçarcasına! (A. Hulusi) 
 
51 - Aslandan kaçmaktalar. (Elmalı) 
 
 
Ferret min kasverah amansız avcıdan kaçan eĢeklere. Yaban 

eĢeği; Bir dostu düĢmandan ayıramaz. Onun için kendisine ot vermek 
için yaklaĢandan da kaçar, kendisini yemek için yaklaĢandan da kaçar. 
Bu yaban eĢeği bir tür Zebra, zebra da yaban eĢeğidir. yahsabune külle 
sayhatin 'aleyhim. Münafıkun/4)  onlar her çığlığı kendi aleyhlerine 
zannediyorlar diyordu ya ayeti kerime. ĠĢte tıpkı öyle, yaban eĢeği gibi. 
Her çığlığa kulak kabartır, her çığlığı aleyhine zanneder.  

 
Burada aslında medeniyet düĢmanlığı  yaban eĢeği üzerinden 

veriliyor, yabanilik. Kur‟an adamı medenileĢtirir zımni cümlesi var burada. 
Bedevi bir toplumun içine indi, eĢkıyadan evliya çıkardı. Yesrib‟in acı 
meyveli, acı yemiĢli mekan üzerine indi, ne yaptı Medine yaptı, 
medeniyetin beĢiği yaptı. KararmıĢ bir coğrafyaya indi, orayı aydınlık 
yaptı. O coğrafyanın içinde dün deve çobanı olan insanların arasından 
öyle bir nesil çıkardı ki, bu insanlar gittiler, yer yüzünün iki 
imparatorluğundan biri olan kisranın huzurunda biz iĢgale gelmedik, seni 
ve etrafındakileri Kula kulluktan Allah‟a kulluğa çağırmaya geldik 
diyebildiler. Bu kadar muhteĢem bir akıl kazandırdı olnlara, Ģuur 
kazandırdı. 

 
 
52-) Bel yüriydü küllümriin minhüm en yu'ta suhufen 

muneĢĢereten; 
 
Belki de her biri, kendisine (vahiy inip) açılmıĢ sahifeler verilmesini 

diler! (A. Hulusi) 
 



52 - Yok onlardan her kiĢi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler 
dağıtılmasını istiyor. (Elmalı) 

 
 
Bel yüriydü küllümriin minhüm en yu'ta suhufen muneĢĢerah 

Evet, onların her biri kendilerine açık seçik, yani önlerine açılmıĢ, 
konmuĢ sayfalar isterler. 

 
Talebe bakın, Ģu saçmalığa bakın, hatta azgınlığın verdiği 

saçmalık. Yani sana geldiyse bize de gelsin de inanalım. Vahiy bize de 
gelsin.  

 
Vahiy aslında size geldi. BaĢınıza taĢ değil de vahiy düĢseydi gene 

inanmazdınız. Bu sefer ona da bir bahane bulurdunuz. Mesele bu değil 
ki, sizin sorununuz farklı. Siz tefekkür etmiyorsunuz, sığ 
düĢünüyorsunuz. Fikr ediyorsunuz. Ama tefekkür etmiyorsunuz. Onun 
için de algılayamıyorsunuz. Siz iman ön bilgisiyle bakmıyorsunuz, küfür 
ön yargısıyla bakıyorsunuz. Onun için algılayamıyorsunuz. Yaban 
eĢekleri gibi vahyin sizi ateĢten korumak için çığlığını siz kendi aleyhinize 
çığlık gibi algılıyor ve kaçıyorsunuz. Saadetinizden kaçtığınızı bilmeden, 
cennetinizden kaçtığınızı bilmeden, Allah‟tan kaçılmayacağını bilmeden 
kaçmaya kalkıyorsunuz. 

 
 
53-) Kellâ* bel lâ yehafunel'ahırete; 
 
Hayır! Bilakis, sonsuz gelecek yaĢamdan korkmuyorlar! 
 
53 - Hayır, doğrusu Âhiretten korkmuyorlar. (Elmalı) 
 
 
Kellâ yoo..! Ama bu mümkün değil, bunu beceremezsiniz, bunu 

yapamazsınız bel lâ yehafunel'ahırah sizin asıl sorununuz, onların asıl 
problemi ne biliyor musunuz? Onların ta temelde yatan problemi 
ahiretten korkmuyorlar. Niye? Demek ki iman aslında ahiret korkusunu, 
ahiret sancısını insanın içine yerleĢtirmek içindir. Ahiret sancısı insanın 
içinde olmazsa insanı kim tutar. Eğer devlet görmüyorsa, kolluk güçleri 
görmüyorsa, kimse fark etmiyorsa yap gitsin. Allah görüyor diyenlerle 
Allah görmüyor diyen aynı davranır mı? Bu ikisinin hayatı aynı olurmu? 
Bu ikisinin yaĢantısı aynı olur mu? Gören bir Allah‟a inananla 
inanmayanın hayatı aynı olur mu? Hassasiyetleri aynı olur mu? Ayette 
onu söylüyor.  

 



 
54-) Kellâ innehû tezkiretun; 
 
Hayır! Muhakkak ki o bir hatırlatmadır! (A. Hulusi) 
 
54 - Hayır hayır o muhakkak bir tezkire. (Elmalı) 
 
 
Kellâ yoo! Yine yo..! yine hayır innehû tezkira bütün bu 

okuduklarınız, bu vahiy, bu Kur‟an bir uyarıdır. Yine zımnen üzerinde 19 
vardır ayetine atıf, yani, 30. ayetti değil mi, evet 30. cu ayete bir atıf 
olarak anlarsak; Bu bir Ģifre kitabı, bu bir tılsım kitabı, bu bir bulmaca 
kitabı, bu bir lügaz kitabı falan değil, bu hidayet kitabıdır, öğüt kitabıdır. 
Ġnsana doğru yolu göstermek için Allah‟ın gönderdiği bir öğüttür. 

 
 
55-) Femen Ģâe zekerehu; 
 
Dileyen onu zikreder (hatırlayıp değerlendirir)! (A. Hulusi) 
 
55 - Dileyen onu tezekkür ede. (Elmalı) 
 
 
Femen Ģâe zekerah artık dileyen öğüt alır diyor, dikkat buyurun, 

dikkat kesilin lütfen. ġu iki ayete bakar mısınız? Kur‟an ın kurban 
olduğum üslubuna bir bakar mısınız. Dileyen öğüt alsın, veya dileyen 
öğüt alır dedikten sonra ne diyor bakınız: 

 
 
56-) Ve ma yezkûrune illâ en yeĢâAllâh* HUve ehlütTakva ve 

ehlülMağfireh; 
 
Allâh dilemedikçe onlar zikredemezler (hatırlayıp 

değerlendiremezler)... O, takvanın ehlidir (dilediğinde korunmayı izhar 
eder) ve mağfiretin ehlidir (dilediğinde mağfiretini oluĢturur).(A. Hulusi) 

 
56 - Mamafih Allah dilemeyince düĢünmezler, koruyacak da odur, 

mağfiret edecek de. (Elmalı) 
 
 
Ve ma yezkûrune illâ en yeĢâAllâh Allah dilemedikçe de kimse 

öğüt alamaz. Hani dileyen öğüt alırdı? Bir önceki ayeti bir sonraki ayet 
(HaĢa) yalanlıyor mu? çeliĢki mi var. Binlerce haĢa..! Bir sonraki ayet, bir 



sonraki ayeti açıklıyor. Nasıl açıklıyor? Allah insana dilemesi için irade 
vermiĢtir diyor. Yani insanın dilemesini isteyen de Allah‟tır. Allah insanın 
dilemesini istemeseydi, dilemeyi vermezdi. Demek ki insanın mazereti 
yok, insan dileyecek. Allah‟ın verdiği iradeyi kullanarak dileyecek, doğru 
kullanarak dileyecek. Biz açıkça bunu anlıyoruz buradan. 

 
Burada iradeye hürmet var. Ama Allah dilemedi diyor, yani nedir? 

Allah iradeyi diledi. Allah onun yerine dilemiyor, kulun yerine dilemiyor. 
Kulun yerine dileseydi eğer iradeyi yok saymıĢ olurdu. O zaman insana 
ödül ve ceza gerekmezdi. Yer ve gök gibi olurdu. Otomatiğe bağlanmıĢ 
olurdu. Ama kulun yerine Allah dilemiyor Kul dilesin diye ona iradeyi 
diliyor. Ġnsanın kaderi seçmektir onun için. … lev ĢaAllâhu ma eĢrekna.. 
(En‟am/148) diyorlardı müĢrikler. Eğer Allah isteseydi, dileseydi biz Ģirk 
koĢmazdık. Görüyor musunuz mazereti, bahaneyi? Allah dileseydi biz 
Ģirk koĢmazdık. Yani bizim müĢrik olmamızı Allah diledi öyle mi?  

 
Bundan büyük iftira olur mu? Bu iftira kadar büyük değilse daha 

küçüklerini bizler etrafımızda görmüyor muyuz. Adam aklını kullanmadığı 
için pisliğe mahkum oluyor. Bu ayettir, onun için söylüyorum ve 
yec'alürricse alelleziyne lâ ya'kılun. (Yunus/100) Allah pisliğe mahkum 
eder akletmiyenleri. Pisliğe mahkum oluyor, mahkum olduğu pisliği kader 
olarak sunuyor. Yani kaderimiz pisliğe mahkum olmakmıĢ. Ama Allah 
aklını kullanmayanları pisliğe mahkum eder diyor? ĠĢte bunun gibi. 

 
Ve ma yezkûrune illâ en yeĢâAllâh* HUve ehlütTakva 

sorumluluk duyulmaya en ehil olan Allah‟tır. Yani insanın kendisine karĢı 
sorumluluk duymasına müstahak olan varlık Allah‟tır. Takva ehli bu 
manaya geliyor. ve ehlülMağfireh yine bağıĢlamaya müstahak olan 
varlık Allah‟tır. Dolayısıyla eğer birinden sakınacaksak Allah‟tan, birinden 
korkacaksak Allah‟tan, birine karĢı en büyük sevginin en büyük payını 
ayıracaksak Allah‟a, eğer birinden, bir kiĢiden yardım isteyeceksek 
Allah‟tan yardım isteyeceğiz. Birine kul olacaksak Allah‟a kul olacağız ki 
kurtulalım. 

 
Sadakallahulaziym. Allah en doğrusunu, gerçeği, en gerçeği 

söyledi. 
 
Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn 
 
Allah doğru söyledi. Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan 

Allah‟a hamd‟adır.  
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. KIYAMET SURESĠ (01-40) (184-B) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Yeni suremiz Kıyamet suresi. Kıyamet suresi elimizde ki mushafın 

75. suresi. Fakat tabii nüzul sırasında 75. sıraya gelmiyor. Adını büyük 
kıyam manasında ki, büyük kalkıĢ, küresel kalkıĢ, ne küreseli evrensel 
kıyam manasındaki adını ilk ayetinden ve muhtevasından alıyor. 

 
Zamanı; Suremiz Mekki. Bunda hiç kuĢku yok. Hatta kari‟a, 

mürselat, Beled, Tarık, Tıyn gibi boykot öncesi surelerin hizasına 
yerleĢtirmemiz gerekiyor bizce sureyi. Fakire göre bu sure Kalem‟den 
sonra Necm den önce inmiĢ olmalı. Kalem den önce inmiĢ olamaz. 
Necm suresinden de sonra inmiĢ olamaz. Çünkü Necm de müĢriklerin 
putlarına karĢı açık bir savaĢ ilanı var. Kalem suresinde de henüz o 
savaĢın ilan edilmediğini, yavaĢ yavaĢ muhataplarla aranın açılmaya 
baĢlandığını görüyoruz. Bu sure bu ikisi arasında olmak durumundadır. 

 
Konusu adından da anlaĢılacağı gibi Kıyamettir. Gerçekte bu 

surenin konusu insandır. 5 kez el insan kullanılır surede. Muhatabına 
zımnen sorar öldükten sonra ne olmayı düĢünüyorsun ey insan. Hani bir 
çocuğa sorarız ya; Büyüyünce ne olacaksın yavrum? Bu sure de insana 
soruyor. Ölünce ne olacaksın ey insan. Ölünce ne olacağımızı soruyor. 

 
Eyahsebul'Ġnsanu en yutreke süda. (36)Yoksa insan baĢıboĢ 

bırakılacağını mı zannediyor diyor. Bu surenin berceste ayetinde diyor 
bunu. ĠĢte Ģimdi o ayetin geçtiği muhteĢem sureyi, bu muhteĢem burca 
tırmanabiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Lâ uksimu Bi yevmil kıyameti; 
 
Kıyamet sürecindeki gerçekliğe;(A. Hulusi) 
 
01 - Yo... Kasem ederim o kalkma gününe (yevmi 

kıyamete)(Elmalı) 

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


 
 
Lâ uksimu Bi yevmil kıyameh Lâ aslında olumsuzluk edatı. Yok, 

hayır, değil di. Fakat burada neye gelmiĢ; Uksimu; ben yemin ederim 
ibaresinin baĢında lâ gelmiĢse bu ikisini bir biçimde te‟lif etmek lazım. 
Bunu kadiym müfessirlerimizin kahir ekseriyatı te‟kit olarak görürler. 
Bizce bu görüĢe katılmamız mümkün değil. Çünkü te‟kit edatları Arap 
dilinde çok: Ġnne, enne gibi birçok te‟kit edatı var. Yine fiillerin baĢında 
kad, lekad, vegat, bir çok te‟kit edatı var. Ġsimlerin baĢında da, fiillerin 
baĢında da gelen bir çok te‟kit edatı var. “lâm” Tekit olarak kullanılabilir. 
Ġnne te‟kit olarak kullanılabilir, “vav te‟kit olarak kullanılabilir. “fe” Tekit 
olarak kullanılabilir ve daha bir çok edat var. neden lâ gelsin, hem de 
zahiri manasının aksine. 

 
ġöyle de anlayanlar olmuĢ; Yemin etmem, yemine gerek yok. Biz 

bu manayı da tercih etmiyoruz ve fakirin tercih ettiği mana; bundan ötesi 
yok, iĢte ben yemin ediyorum, Allah olarak ben yemin ediyorum. Allah 
yemin ediyorsa dahası var mı? Bundan öte söz olur mu? ĠĢte ben yemin 
ediyorum, ötesi yok. ĠĢte ben yemin ediyorum Bi yevmil kıyameh 
kıyamet gününe ben yemin ediyorum.  

 
ĠĢte bu. Rabbimiz yemin ediyorsa orada insanın tüyleri diken diken 

olmaz mı? Rabbim sen mi yemin ediyorsun. Ben kim oluyorum ki rabbim 
sana inanmayayım. Bunu istiyor bizden, bunu dememizi istiyor, niye 
bunu deyince rabbimizin nesi artacak? Hiçbir Ģeyi. Peki bizim neyimiz 
artacak? Her Ģeyimiz, bizi,m varlığımız artacak, bizim ruhumuz artacak, 
bizim cennetimiz var olacak bunu dememizle. Çünkü biz o zaman Ģah 
damarımızdan uzaklaĢmayacağız. Kendimizi kaybetmeyeceğiz, rabbimizi 
kaybetmeyeceğiz. 

 
Geldiği 8 yerin hepsinde de Allah‟a isnat edilir. Lâ uksimu. Yemini. 

Yeminle baĢlayan ilk surede budur. Hu yeminle baĢlayan uksimu 
yeminiyle baĢlayan nüzul sürecinde ki ilk sure de budur. 

 
 
2-) Ve lâ uksimu Bin Nefsil Levvameh; 
 
Ve Nefs-i Levvâme'ye (hakikate ters düĢtüğünü fark edip 

piĢmanlığını yaĢayan bilince) kasem ederim! (A. Hulusi) 
 
02 - Yine yo... Kasem ederim o piĢman cana (nefsi levvameye) 

(Elmalı) 
 



 
Ve lâ uksimu Bin Nefsil Levvameh kendini kınayan can, kendini 

kınayan insan Ģahit olsun, veya insana yemin ediyorum, ötesi yok. Söz 
bitti. Yine ben yemin ediyorum ki kendini kınayan insana. Veya ben 
insanın kendini kınayacağına yemin ediyorum. Eğer kıyamet gününe 
inanmazsa, kıyamet gününü hesaba katmazsa, hesap gününü hesaba 
katmazsa, hesap gününe göre yaĢamazsa insanın kendini kınayacağına 
iĢte ben yemin ediyorum, ötesi yok. 

 
Burada ki en Nefsil Levvameh irfan ekolü tarafından sanki müspet 

bir kullanım gibi ele alınıyor. Doğru değil. AĢağıda da geleceği gibi, bu 
aĢağıda açılacak; Kıyamette artık kaybetmiĢ olan, kaybettiği içinde 
kendini kınayan ve mazeret arayan insan tipine tekabül ediyor. Yoksa 
dünyada kınayan değil. Ahirette kınayan insan. Onun için nefsi levvame, 
iyi bir nefis değil, olumlu değil, müspet değil. Ahirette iĢ iĢten geçtikten 
sonra kendini kınayan insan tipidir bu. Ayetleri okuduğumuzda onu 
görüyoruz zaten. 

 
 
3-) Eyahsebul'Ġnsanu ellen necme'a 'ızameh; 
 
Ġnsan, onun kemiklerini asla cem' etmeyeceğimizi mi sanıyor? (A. 

Hulusi) 
 
03 - Ġnsan sanır mı ki derleyemeyiz kemiklerini? (Elmalı) 
 
 
Eyahsebul'Ġnsanu ellen necme'a 'ızameh yoksa insan kemiklerini 

bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor. Parçayı dile getiriyor ki bütünü 
anlayalım diye. Ġnsan kendisini toplayamayacağımızı mı sanıyor. Yoktan 
var eden, vardan var edemez mi? Yoktan yaratan dağılmıĢı toplayamaz 
mı. DağılmıĢ olanı toplayamayacağımızı mı düĢünüyor inkarcı tip. 

 
 
4-) Bela Kadiriyne 'alâ en nüsevviye benaneh; 
 
Evet! Onun parmak uçlarını bile tesviye etmeye (parmak izlerini bile 

aynen oluĢturmaya) kaadirleriz. (A. Hulusi) 
 
04 - Evet derleriz kadir olarak tesviyeye bile parmaklarını. (Elmalı) 
 
 



Bela Kadiriyne 'alâ en nüsevviye benaneh yoo..! aksine biz 
parmak uçlarına varana dek onları yeniden inĢa etmeye kadiriz. Parmak 
uçlarına varana dek;  

 
Aslında bu parmak uçları Benan, bütünün en küçük parçasını 

temsil etse gerektir. Parmak; her Ģeyi tuttuğumuz, yaparken hep 
kullandığımız organ. Aslında iĢ yapmak parmak ucuyla ifade edilir. 
Ellerimizle yaptıklarımızdan bahsetmiĢti ya, iĢte ellerimizle kazandığımız 
her Ģey aslında parmaklarımızla kazandığımızdır.  

 
Bir de parmak ucundan kasıt eğer bu uçsa, Allah‟ın imzası vardır 

orada, özellik oradadır. Allah‟ın imzası gerçi her yerimizdedir. 
Gözümüzün retinasından tutun da kanımızın grubuna varana kadar, 
DNA mıza, RNA mıza varana kadar her yerimizde vardır. Hatta 
yüzlerimizde, simalarımızda. Çünkü hiçbir insan baĢka bir insana tıpkı 
benzemez. Ama özellikle parmak ucuna atılan imzayı görmezden 
gelemeyiz, ilahi imzayı. 6.5 milyar insanın, 6.5 milyar parmak izi var. 
ÖlmüĢleri de sayınız. 6.5 değil 65 milyar olsa 65 milyar parmak izi 
içinden iki tanesi birbirinin aynı değildir. Allah‟ın yaratıĢında ki ihtiĢama 
bakar mısınız. ġu yeryüzünde birbirinin aynı iki ağaç bulamazsınız. ġu 
yer yüzünde birbirinin aynı iki taĢ bulamazsınız. Allahuekber..! Hatta 
toprakta öyle. Alın laboratuarda inceleyin, 3 km. öteden bir toprak alın, 
onun 3 km. berisinden toprak alın götürün, içindeki mineraller aynı mı bir 
bakın. Toprağa bile bir kimlik vermiĢ rabbimiz. Rabbimiz her Ģeye bir 
kimlik vermiĢ, insana da vermiĢte insan kimliğini yırtıp atıyor. ĠĢte onun 
için insana vahiy gelmiĢ. Allah‟ın verdiği kimliğin neresini beğenmedin ey 
insan. Seni yaratan sana kimlik vermeyecek de kim verecek, Aslında bu. 

 
Parmak ucumuz; Ebu Davud da gelen bir hadiste efendimiz 

Ģahadet getirirken parmağını kaldırırmıĢ; EĢhedü en lâ ilahe illallâh. Ne 
demek bu? Allah‟ın birliğine ben Ģahit olurum. Ey insan, sen kim 
oluyorsun da Allah‟ın birliğine Ģahit oluyorsun. Sen Ģahit olmasan Allah 
bir olmayacak mı. Sen Ģahit olmasan Allah var değil mi (HaĢa) Ama Allah 
bana Ģahit ol diyor. ġahide ihtiyaç duyduğu için mi? Asla. Peki niçin? 
Bana onur vermek istiyor, Ģeref vermek istiyor. Ey kul bana Ģahit olur 
musun. Kurban olayım, nasıl olmam ya rabbi. 

 
Bir de olmam diyenleri düĢünün, iĢte aslında parmak ucumuz 

antenimiz gibidir, sanki ötelerle bağlantı kuruyor Ģehadet getirirken. Ben 
idrakini dile getiriyor. Ya rabbi “ben” idrakim yoksa sana Ģahitte olamam 
demeye getiriyor. Çünkü ben diye baĢlıyor; EĢhedü; Ben Ģahit olurum, 
ben Ģahadet ederim. “Ben” diyemeden Allah diyemez. 

 



Eskiler karıĢtırırlardı bencillikle “ben” demeyi. Bencillik ayrı Ģey, 
“ben” idraki ayrı Ģey. Bu ikisini birbirine karıĢtırmayalım. “Ben” idraki 
olmayanın Ģahsiyeti olmaz. 

 
 
{Atlanan ayet; 5-) Bel yüriydul'Ġnsanu liyefcure emameh; 
 
Hayır! Ġnsan, önündekini (ölümle baĢlayan yaĢamı) yalanlarcasına 

azgınlaĢıyor! (A. Hulusi) 
 
05 - Fakat insan ister önünde fücur etmesini, (Elmalı) 
 
 
Bel yüriydul'Ġnsanu liyefcure emameh Bu kısa cümleyle, ahireti 

inkâr edenlerin gerçek hastalıklarının teĢhisi konulmaktadır. Bunlar, 
aslında kıyameti ve ahireti mümkün görmedikleri için inkâr etmiyorlar. 
Asıl sebep, ahirete inanmakla doğacak birtakım ahlâki sorumluluklardan 
hoĢlanmamalarıdır. Tefhimu-l Kur‟an- Mevdudi) 

“Yok eğer burada anlatılan insan mü‟minse, o zaman da mânâ 
Ģöyle olacaktır: Bu insan günahı öne alır da, tevbeyi sona bırakır. 
Önündeki bir kısım günah programlarını da icra edinceye kadar tevbeyi, 
Allah yoluna dönüĢü tehir eder. 

Peki bizler ne yapıyoruz? 30-40 yılı geride bıraktık. GeçmiĢimizi 
biliyoruz. Önceki hayatımızı Allah‟ın istediği biçimde 
değerlendiremediğimizi, yapmamız gereken nice Ģeyleri yapmadığımızı, 
yapmamamız gereken nice Ģeyleri yaptığımızı biliyoruz. Gençliğimizde 
Ģöyleydik, evlendiğimizde böyleydik, geçen sene Ģöyleydik, evvelki sene 
böyleydik, bunu biliyoruz. Öyleyse gelin hem kendi îmanımız kendimizi 
düzeltsin, hem de kendi îmanımız karĢımızdaki Müslüman kardeĢlerimizi  
düzeltsin. Tanıdığımız insanların, çoluk-çocuğumuzun îmanlarını da, 
hayatlarını da düzeltsin. 

Hayır önündeki günlerinde fücûruna devam etmek ister bu insan. 
Böyle yaparken âhireti inkâr ettiğinden, öldükten sonra dirilmeye 
inanmadığından yapmaz. O da bu yapıp ettiklerinin mutlaka bir gün 
hesabı sorulacağını bilir. Bunu onlar da biliyorlar ama hayatlarını, hayat 
programlarını bu îmana bina etmeye, buna göre bir hayat yaĢamaya 
yanaĢmıyorlar. Çünkü o zaman sorumlulukları gündeme gelecek. Çünkü 
o zaman zevkleri ve eğlencelerine bir sınır gelecek, huzurları kaçacak. 
Âhirete îman gündeme gelince elbette iĢtahları kaçacak ve yedikleri 
Ģeyleri yiyemeyecekler, insanlara zulmedemeyecekler. Önlerindeki bir 
kısım günah programlarını icra edemeyecekler. Onun içindir ki, ipleri 
önlerinde olsun, ipleri ellerinde olsun da dilediklerini yapabilmeyi isterler. 
(Besâir-ul Kur‟an. Ali Küçük) 
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[Bel yüriydul'Ġnsanu liyefcure emameh yoo..! hayır. “Bel” ıdrap 
içindir, önceki durumu nefy eder, yeni bir durumu ispat eder. Onun içinde 
Yoo..! öyle değil. Nedir ya? Bilakisyüriydul'Ġnsanu liyefcure emameh 
çıplak bir mana veriyorum önce, gözden kaçan bir mana bu. Çünkü fücur 
u eĢ anlamlılara hamlederek mana veriliyor genelde. Ama ben fücur u 
asli manasıyla bir mana veriyorum Ģimdi. 

Ġnsan ister, bayılır diye mana vereceğim, neden verdiğimi de izah 
edeceğim; liyefcure imameh; Ġnsan emameh, orada ki “hu” yu ba‟se 
atfederek, diriliĢe atfederek, diriliĢin önünde elinden geldiği kadar fücur 
iĢlemeye bayılır. Bu bir manadır. Ġnsan, orada ki “he” zamirini ba‟se 
atfederek yapıyorum yalnız, yoksa hemen hemen tüm müfessirler, tabii 
meallerde onlardan çekerek insana atfederler. O diriliĢin önünde insan 
fücur iĢlemeye, günah iĢlemeye, suç iĢlemeye bayılır. Suç iĢlemeyi ister. 
Yani ölüm gelmeden evvel iĢleyeceğim ne kadar varsa iĢleyeyim. Bu 
kimin? Bu insan tipi genelde insanın inkar edenine, genelde ahireti 
gözetmeyenine, tek dünyalı olanına atfen kullanılır.  

Fücur‟u eğer yalana hamledersek yani kizb e hamledersek o 
zaman ne mana veririz? O “hu” zamirini bilakis insan önündekini 
yalanlamak ister. Önündekini yani ahireti yalanlamak ister. Kıyameti 
yalanlamak ister. Yalanlamaya bayılır, can atar. O bayılır ı “lâm” dan 
dolayı veriyorum, “lâm” burada teksir için. Aslında bu teksir bayılıra yani 
bunu çok yapar manasına geldiği gibi, insanların çoğu önündeki ahireti 
yalanlamaya bayılır. Teksir manası asıl oraya yansır. Onun için el insan ı 
kafir insana dönüĢtürmeye gerek yok iĢte bu manada. Ġnkarcı insana. 
Ġnsan çoğunlukla önündekini yalanlamaya bayılır. Veya 1. mana ile 
diriliĢin önünde, yeniden dirilmeden yani kıyametten önce, yani ölümden 
önce günah iĢlemeye bayılır insanların çoğu. Fücur dediğim gibi inkar 
manasına gelebilir. (Mustafa Ġslamoğlu-tefsir dersleri)]} 

 
 
6-) Yes'elü eyyane yevmul kıyameti; 
 
"Kıyamet süreci (ölüm sürecinde yaĢanacaklar) ne zamanmıĢ?" 

diye sorar. (A. Hulusi) 
 
06 - Sorar: ne zaman diye o Kıyamet günü, (Elmalı) 
 
 
Yes'elü eyyane yevmul kıyameh soracak, kıyamet ne zaman, 

hangi gün? Eyyane, en „anekeza cümlesinin sıkıĢtırılmıĢıdır, zipli halidir. 
en‟aneke. Anı ne zaman? Ne zaman kopacak kıyamet? En‟ane açılımını 
kasıtlı zikrettim, bu çok önemli çünkü. Ne için önemli? Bu hem nefy, hem 
ispat içerir. Bakınız, çok önemli. Onun için ne zaman kopacak kıyamet 

http://www.youtube.com/watch?v=ojKMZ4pCiH0&list=PLnGwlkiRu_2nvHoMYxJQCX9AqGSP-OjNz&index=101


dediğimizde aynı zamanda, kıyamet kesinlikle kopacak demiĢte oluruz 
da biz farkına varmayız. Farkında olmadan tasdik etmiĢ oluruz. Ve 
devam ediyor; 

 
 
7-) Feizâ berikal besar; 
 
Gözünde ĢimĢek çaktığında, (A. Hulusi) 
 
07 - Ne vakit ki o göz ĢimĢek çakar. (Elmalı) 
 
 
Feizâ berikal besar bakın onu gören gözler ĢimĢek ĢimĢek 

çakacak. 
 
 
8-) Ve hasefel Kamer; 
 
Ay tutulduğunda, (A. Hulusi) 
 
08 - Ve Ay tutulur. (Elmalı) 
 
 
Ve hasefel Kamer ve ay sönüp gidecek, ıĢığı gidecek, kendisi 

gidecek, yok olacak. 3 mananın üçüne de gelebilir. 
 
 
9-) Ve cumi'aĢġemsu velKamer; 
 
GüneĢ ve Ay bir araya geldiğinde! (A. Hulusi) 
 
09 - Ve GüneĢ ve Ay toplanır. (Elmalı) 
 
 
Ve cumi'aĢġemsu velKamer güneĢ ve ay bir araya (geri) gelecek. 

Geri dedim onu, çünkü kâneta retkan fefetaknahüma. (Enbiya/30) 
baĢlangıçta ikisi birdi yer ve güneĢ, Allah, onu biz ayırdık diyor. Demek ki 
geri dönüĢ olacak Enbiya/30 da öyle buyuruyor. YaratılıĢı geri saracak 
rabbimiz, sistemi baĢa döndürecek. Yevme natvis Semae ketayyis 
sicilli lilkütüb. (Enbiya/104) O gün semayı çeviririz. Sarık sarar gibi natvi 
odur aslında, düreriz.  

 



Peki sicilli lilkutup, kitap sayfaları gibi. Bizim çağımızda kitaplar 
böyle yapıldığı için her çağda kitabı böyle zannettik oysa bu ayetlerin 
geldiği çağda rulo idi. Onun için çok katlı rolu gibi düreriz. ġöyle çok katlı 
ruloyu açın ondan sonra da Samanyolu‟nun fotoğrafınızı önünüze koyun. 
Spiraller, kuyruklarla, açılmıĢ bir rulo gibi olduğunu görürsünüz. Evet öyle 
yapacağız diyor. MüthiĢ bir haber, Allah‟tan baĢka kimse veremez bu 
haberi bize. 

 
[Ek bilgi; CEHENNEM NEDĠR? Cehennem nedir? Nasıl izah 

ediliyor? 
Cehennemin kıyamet denilen zamanda gelip Dünya'yı kuĢatması 

ve yutması Ģöyle anlatılıyor. Abdullah ibni Mesûd'dan naklolmuĢtur: 
Rasûlullâh Ģöyle buyurdu: 

"O gün cehennem getirilecek!.. Onun yetmiĢ bin bağı olacak ve 
her bağ ile beraber cehennemi çeken yetmiĢ bin melek olacak." 

Evet, böylece gelip Dünya'yı kuĢatan cehennemin ateĢinin yani 
radyasyonunun içinden istisnasız bütün insanlar geçecektir. 

"SĠZDEN CEHENNEM'E UĞRAMAYACAK HĠÇ KĠMSE YOKTUR! 
BU RABBĠNĠN KESĠNLEġMĠġ BĠR HÜKMÜDÜR. SONRA 
KORUNANLARI (korunmanın getirisi, nûrânî kuvve sahiplerini) 
KURTARIRIZ; NEFSĠNE ZULMEDENLERĠ DE DĠZÜSTÜ ORADA 
BIRAKIRIZ." (19.Meryem: 71-72) 

"KESĠNLĠKLE CEHENNEM GÜZERGÂH OLMUġTUR (herkes 
oradan geçer)!" (78.Nebe': 21) 

"(ĠĢte) O SÜREÇTE, CEHENNEM DE GETĠRĠLĠR (Dünya'yı 
kuĢatır)!" (89.Fecr: 23) 

Gelip Dünya'yı kuĢatan ve alevleri içinden istisnasız herkesin 
geçmek zorunda kalacağı bu CEHENNEM ne yapıyor Ģimdi? Kendi 
kendini yiyor! 

Hayır, espri yapmıyorum! Gerçeği anlatıyorum! Buyurun önce bu 
olayı Hz. Rasûl-ü Ekrem'in ağzından mecazî Ģekilde açıklanan ifadesini 
okuyalım. Ebu Hureyre (radıyallâhu anh) anlatıyor. 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) buyurdu: 
"Cehennem Rabbine Ģikâyette bulunarak: "Yâ Rabbi 

kısımlarım birbirini yedi!.." dedi! Bunun üzerine Allâh ona iki nefes 
vermesi için izin verdi. ĠĢte bulduğunuz Ģiddetli soğuk (kıĢın) 
cehennemin ZEMHERĠR'inden; bulduğunuz yakıcı sıcak da onun 
SEMUM'undandır!.." 

Evet, 1400 yıl öncesinin Ģartları içinde ancak bu kadar dile 
getirilebilir böylesine muazzam bir gerçek! 

Cennete girenler cehennemden geçip oradaki gerçeği gördükten 
sonra aralarında konuĢurlarken, cehennem ateĢini Ģöyle tarif ederler: 



"Allâh bize lütfetti ve bizi (cehennem ateĢi) Semum'un (insan 
bedeninin gözeneklerinden geçen zehirleyici dumansız ateĢ; 
mikrodalga radyasyon) azabından korudu!" (52.Tûr: 27) 

ġimdi önce birinci hususu anlamaya çalıĢalım. 
"Cehennem kendi kendini yedi" tâbiri neyi anlatmak istiyor? 
GüneĢ, tümüyle hidrojen gazından ibaret merkeze sahiptir ve 

burada 15 milyon derece civarında bir hararet mevcuttur! Bu hararet 
dolayısıyla sürekli nükleer tepkimeler olmakta ve hidrojen atomları kendi 
kendini yiyerek helyuma dönüĢmektedir. Bu arada yediklerinden artanı(!) 
da dıĢarıya atmaktadır. Bu atıklar ise tâ Dünya'ya, bizlere kadar 
ulaĢmaktadır. 

"GüneĢ'in", pardon, "Cehennemin" yediklerinin artıkları nedir? 
"SEMUM!.." Nedir "nârı SEMUM"? 
Arapçada "SEMUM" kelimesi iki mânâya gelir. Birincisi: 

"Gözeneklere (mesamat) iĢleyen ıĢın". Ġkincisi: "Zehirleyici" ateĢ yani 
radyasyon! 

Termonükleer tepkime içinde olan GÜNEġ'in, bu tepkime sonucu 
yaydığı çeĢitli radyasyonlar, ıĢınlar acaba bundan daha baĢka nasıl 
anlatılabilirdi 1400 küsur yıl önce? 

Evet, Rasûlullâh, tamamıyla bilimsel gerçeklere dayanan din 
olgusunu en mükemmel Ģekilde açıklamıĢtır. Ne var ki, insanlar dine 
ilimle değil, Ģartlanmaların hükmü altındaki ön yargı ile baktıkları için bu 
gerçekleri görmekten mahrum kalmıĢlardır. 

Esasen Dünya'nın ve içindekilerin âkıbeti, son derece açık seçik 
basîret sahiplerinin idrakleri önüne serilmiĢtir! Ancak ne var ki, çeĢitli 
vesilelerle ortaya atılmıĢ bulunan bu gerçekler, yüksek akıl sahipleri 
tarafından derlenip toparlanıp, sayısız mozaiklerden oluĢan ana sistem 
olarak, bir resim gibi gözler önüne serilmemiĢtir! ĠĢte bu mümkün 
olmamıĢtır geçmiĢte, bilimin yeterli düzeyde olmaması sebebiyle. 

Günümüzde ise ilâhî lütuf ve merhamet, bizlerin bu gerçeği 
öğrenmesine yol açmaktadır. Öyle ise aklımızı son zerresine kadar 
değerlendirip, 1400 sene öncesinden iĢaret edilen bu gerçekleri çok iyi 
idrak etmeye çalıĢalım. 

Dünya, tüm üzerindekilerle birlikte, neticede büyüyecek olan 
"GüneĢ'in" yani bir diğer ifade ile "cehennemin" içine girecektir! Ġnsan ise 
"ruh" beden ya da diğer bir ifade ile "holografik dalga" bedeninin elde 
ettiği enerji durumuna göre ya Dünya üzerinden kaçıp sayısız yıldızların 
boyutsal derinliklerindeki üst yaĢam boyutlarına yani cennetlere gidecek; 
ya da Dünya'nın ve hemen sonrasında da GüneĢ'in manyetik çekim 
alanından kendini kurtaramayarak; neticede, ebedî olarak cehennemin 
içinde yani GüneĢ'in içinde kalacaktır! 



Zaten ilk anda kendilerini kurtaramayanların daha sonraki 
devirlerinde GüneĢ'in içinden çıkmaları gittikçe artan yoğunluk sebebiyle 
ebediyen mümkün değildir. 

ĠĢte bu yüzden cehenneme girip de oradan kaçamayanlar ebedî 
olarak orada kalıcıdırlar; cennetlere girenler de ebedî olarak orada 
kalıcıdırlar, denilmiĢtir! (Cehennem Kıyamet - A. Hulusi)] 

 
 
10-) Yekulul'Ġnsanu yevmeizin eynelmeferr; 
 
O süreçte insan: "Nereye kaçabiliriz?" der! (A. Hulusi) 
 
10 - Der o insan o gün: nereye kaçmalı? (eynel'mefer). (Elmalı) 
 
 
Yekulul'Ġnsanu yevmeizin eynelmeferr insan diyecek; nereye 

kaçmalı? 
 
 
11-) Kellâ lâ vezere; 
 
Hayır, (dıĢarıda) sığınak yoktur! (A. Hulusi) 
 
11 - Hayır hayır, yok bir siper. (Elmalı) 
 
 
Kellâ lâ vezer yoo..! kaçacak bir yer yok, sığınak yok, nereye 

kaçacaksın. Bir baĢka ayetten alalım cevabı: Fefirrû ilAllâh. (Zariyat/50) 
Allah‟a kaçın. Allah‟tan kaçılmaz ki. Onun için insanlar ikiye 
ayrılır.sonunda dönüĢün Allah‟a olduğuna iman edenler, Allah‟tan 
kaçacağını zannedenler, ama yine de kaçıp kurtulamayanlar. 

 
 
12-) Ġla Rabbike yevmeizinil müstekarr; 
 
O süreçte (her birimin kendi) karargâhı Rabbinedir! (A. Hulusi) 
 
12 - Rabbinedir ancak o gün karar. (Elmalı) 
 
 
Ġla Rabbike yevmeizinil müstekarr o gün yolların sonu rabbine 

çıkacaktır. Tüm yollar Allah‟a çıkar. 
 



 
13-) Yünebbeül'Ġnsanu yevmeizin Bima kaddeme ve ahhar; 
 
O süreçte insanda, takdim ettiği (önceden gönderdiği) ve tehir ettiği 

(sonraya bıraktığı, yapmadığı) Ģeylerin bilgisi açığa çıkarılır. (A. Hulusi) 
 
13 - Ayıltılır insan o gün, yaptıkları ile mukaddem, müahhar. 

(Elmalı) 
 
 
Yünebbeül'Ġnsanu yevmeizin Bima kaddeme ve ahhar insana o 

gün önünden ne gönderdiği, arkadan ne göndereceği bir bir haber verilir. 
Veya önündeki ve arkasında ki. ġöyle çevirsem olur mu? öncelikleri ve 
sonralıkları. Öncelediği Ģeyler, arkaya attığı Ģeylerin hesabı bir bir 
sorulur.  

 
ġimdi oldu. Bu ayete bu mana tam oldu. Neye öncelik verdi? Neyi 

sonraya bıraktı. Allah‟ın öncelik verdiklerini sonraya atıp, Allah‟ın 
önemsiz diye söylediklerini öne mi koydu. Dünyayı önemliler yerine, 
ahireti önemsizler yerine mi koydu. Dinini arkaya attı, dünyasını önüne 
mi aldı. Ruhunun açlığını hiç düĢünmedi, varlığını, bedenini doyurmak 
için, cesedini doyurmak için mi kullandı. ĠĢte o zaman hesabı sorulacak. 

 
 
14-) Belil'Ġnsanu 'alâ nefsihi basıyretun; 
 
ĠĢte (gerçek Ģu ki) insan, kendi nefsini değerlendiricidir! ("OKU 

yaĢam bilgini {kitabını}! Bilincin bu aĢamada, yaptıklarının sonucunun ne 
olduğunu görmeye yeterlidir." 17.Ġsrâ' Sûresi: 14. âyetini hatırlayalım. 
A.H.) (A. Hulusi) 

 
14 - Doğrusu insan kendine karĢı bir basîrettir. (Elmalı) 
 
 
Belil'Ġnsanu 'alâ nefsihi basıyretun bilakis insan kendi benliğine 

Ģahit olacak. Ġnsan kendi benliğine Ģahit olacak diyor. 
 
 
15-) Ve lev elka me'aziyreh; 
 
Mazeretlerini öne sürse bile (bir Ģey değiĢmez)! (A. Hulusi) 
 
15 - Dökse de ortaya mazeretlerini(Elmalı) 



 
 
Ve lev elka me'aziyreh türlü mazeretler ortaya koymuĢ olsa da. Ne 

mazeret ileri sürerse sürsün insan kendi kendisinin Ģahididir. 
Belil'Ġnsanu 'alâ nefsihi basıyra (14) nefsi üzerine bir basiret. Sanki bir 
çift göz kendi nefsini gözetleyen, kendini gözetleyen. Evet, ne dersiniz? 
Zımnen insan hakikati yalanlasa buna tumturaklı mazeretlerde uydursa, 
yine de hiçbir mazeret onu mazur kılmaz. Tıpkı lev ĢaAllâhu ma 
eĢrekna..(En‟am/148) da olduğu gibi. Eğer Allah dilemeseydi biz Ģirk 
koĢmazdık. Ne buyuruyorsunuz? MüĢrikler Allah‟a iftira etmiĢ olmuyorlar 
mı. Mazeret olur mu bu? Bu mazeretleri kabul edilir mi. Edilmeyeceğini 
biliyoruz. Neden? Çünkü Allah akıl verdi de ondan. Hiçbir Ģey olmasa 
vahiy de gelmese Allah‟ın varlığına ve birliğine seliym akıl kafidir. 

 
 
16-) Lâ tuharrik Bihi lisaneke lita'cele Bih; 
 
Onu dilinle tekrar etme, Onu acele (muhafaza) için. (A. Hulusi) 
 
16 - Depretme ona dilini iyvedinden onu. (Elmalı) 
 
 
Lâ tuharrik Bihi lisaneke lita'cele Bih artık dilini oynatma, acele 

etmek amacıyla dilini oynatma. 
 
 
17-) Ġnne'aleyna cem'ahu ve Kur'âneh; 
 
Muhakkak ki Onu cem' etmek ve Onun okunması bize aittir. (A. 

Hulusi) 
 
17 - Çünkü bize aittir onun cem'i ve Kur'an ı. (Elmalı) 
 
 
Ġnne'aleyna cem'ahu ve Kur'âneh hiç Ģüphe yok ki onu 

toplayacak ve okuyacak olan biziz. Onun toplanması da, okunması da 
dile getirilmesi de bize aittir. 

 
 
18-) Feizâ kare'nahu fettebı' Kur'âneh; 
 
Onu okuduğumuzda, Onun okumasına tâbi ol! (A. Hulusi) 
 



18 - Biz okuduk mu o vakit takip et o Kur'an ı. (Elmalı) 
 
 
Feizâ kare'nahu fettebı' Kur'âneh biz onu sana sunduğumuzda, 

okuduğumuzda, gösterdiğimizde, aktardığımızda, seyrettirdiğimizde; sen 
onun okunuĢunu, gösteriliĢini, seyrediliĢini izle, seyret sadece. Veya oku, 
devam et, takip et.  

 
 
 
 
 
19-) Sümme inne 'aleyna beyaneh; 
 
Sonra, muhakkak ki Onun beyanı (açığa çıkarılması) da bize aittir. 

(A. Hulusi) 
 
19 - Sonra bize aittir yine onun beyanı. (Elmalı) 
 
 
Sümme inne 'aleyna beyaneh sonra onu açıklamak veya onu 

delillendirmek, onun belgelerini getirmek bize düĢer. 
 
Bu ayetler nasıl anlaĢılacak, Bu ayetler tefsir tarihimizde iki Ģekilde 

anlaĢılmıĢ. Biri bağlamdan kopuk cumhurun, çoğunluğun anlayıĢı, biri de 
sadece geçmiĢ tarihlerde ilk otoritelerden Taffale ait olan okuyuĢ. 
Bağlama ait, bağlamla birlikte, bağlamın içinde siyak ve sibak, önü ve 
arkasıyla birlikte alakalı olarak okuyuĢ.  

 
Biz Taffal in bağlamın içindeki okuyuĢunu tercih edersek eğer -ki 

naçizane tercihim o- nasıl anlaĢılır? ġöyle anlaĢılır; ağzını açma siciline 
kayıtlı günahlar için mazeret uydurma. Sicilinde kayıtlı bunlar, hepsini bir 
bir kaydettik, görüntüledik 3.000 boyutlu kamerayla. Off..! dediğinde, 
Ah..! dediğinde kayıtlı. Onun için mazeret uydurmaya kalkma. Amellerini 
toplayıp kaydetmekte, onları aktarıp sana seyrettirmek, göstermekte bize 
düĢer. Sen sadece gösterdiğimizi izle, gerisine karıĢma. Yani öyle dil 
çabukluğuna getirip de, çeneni oynatıp ta öyle günahlarına mazeret 
bulmaya, üstlerini örtmeye, baĢkalarının gözünü kaydırmayı falan 
amaçlama. Kaydettiğimizi belgelemek de bize düĢer. Sümme inne 
'aleyna beyaneh onu belgelemek, onu açıklamak, onu delillendirmek te 
bize düĢer. 

 



Ġkincisi ise çoğunluğun. Bağlamdan kopuk okuyuĢu, zaten onun 
manasını verdim Said Bin Cübeyr‟in, Ġbn. Abbas‟tan rivayetine dayanır 
bu okuyuĢ. Peygamberimiz gelen ayetleri ezberlemek için acele 
ediyormuĢ, bu aceleden dolayı da peygamberimize bu ayetler inerek 
acele etme, dilini oynatma denilmiĢ. Bu rivayetlere dayalı bir okumadır 
çoğunluğun okuyuĢu. Fakat doğrusu baĢtan sona bağlamla birebir, iç içe 
olan okuma Taffal‟in okumasıdır ve gerçekten de Belil'Ġnsanu 'alâ 
nefsihi basıyrah (14) bilakis insan kendi kendini gözetleyen bir varlıktır. 
Ona Ģahide ne gerek var. Kendi kendine Ģahit olarak yeter. Kur‟an da 
öyle demiyor mu? kefa Bi nefsikel yevme aleyke Hasiyba (ġehiyda 
değil)(Ġsra/14) sen bugün sana Ģahit olarak yetersin, baĢkasına gerek 
yok. Evet. 

 
[15. ayete geri dönüldü] 
 
 
15-) Ve lev elka me'aziyreh; 
 
Mazeretlerini öne sürse bile (bir Ģey değiĢmez)! (A. Hulusi) 
 
15 - Dökse de ortaya mazeretlerini(Elmalı) 
 
 
Ve lev elka me'aziyreh isterse mazeretler ileri sürsün kendi 

kendine Ģahit olarak, gözetleyici olarak insan yeter zaten. 
 
 
16-) Lâ tuharrik Bihi lisaneke lita'cele Bih; 
 
Onu dilinle tekrar etme, Onu acele (muhafaza) için. (A. Hulusi) 
 
16 - Depretme ona dilini iyvedinden onu. (Elmalı) 
 
 
Lâ tuharrik Bihi lisaneke lita'cele Bih ey insan yarın Allah‟ın 

huzuruna heba edilmiĢ, Allah‟ın verdiği fırsatları çürütmüĢ, kurutmuĢ ve 
yok etmiĢ bir insan olarak çıkıp ta nefsi levvame, kendini kınayarak çıkıp 
ta dilini oynatarak hesabını aceleye getirerek kurtaracağını sanma 
kendini. Lita‟cele Bih, dilini böyle acele acele oynatıp ta diliyle diĢin 
arasında bir Ģeyler söyleyip yırtacağını sanma. 

 
 
17-) Ġnne'aleyna cem'ahu ve Kur'âneh; 



 
Muhakkak ki Onu cem' etmek ve Onun okunması bize aittir. (A. 

Hulusi) 
 
17 - Çünkü bize aittir onun cem'i ve Kur'an ı. (Elmalı) 
 
 
Ġnne'aleyna cem'ahu ve Kur'âneh “lam”ı tarifli gelmediği yerlerde 

Kur‟aneh ifadesi, bu Kur‟an a delalet etmez. Zaten o da açıktır., orada 
gözüküyor. Ne diyor? O amellerini toplamak ve onu sana okumak, 
okutmak, yani sana seyrettirmek, haydi seyret, amellerini sen oku demek 
bize ait. 

 
 
18-) Feizâ kare'nahu fettebı' Kur'âneh; 
 
Onu okuduğumuzda, Onun okumasına tâbi ol! (A. Hulusi) 
 
18 - Biz okuduk mu o vakit takip et o Kur'an ı. (Elmalı) 
 
 
Feizâ kare'nahu fettebı' Kur'âneh biz onu sana seyrettirirken sen 

onu seyret, izle. BaĢka bir Ģey yapma. 
 
 
19-) Sümme inne 'aleyna beyaneh; 
 
Sonra, muhakkak ki Onun beyanı (açığa çıkarılması) da bize aittir. 

(A. Hulusi) 
 
19 - Sonra bize aittir yine onun beyanı. (Elmalı) 
 
 
Sümme inne 'aleyna beyaneh sonra biz onun belgelerini 

getireceğiz. Elin Ģahitlik yapacak, ayakların Ģahitlik yapacak, gözün 
Ģahitlik yapacak, ay Ģahit olacak, güneĢ Ģahit olacak, yer Ģahit olacak. 
Dolayısıyla Ģahit bol, delillendiririz biz onu. 

 
 
20-) Kellâ bel tuhıbbûnel'acilete; 
 
Hayır! Bilakis siz aceleyi (peĢin olanı, dünyayı) seversiniz; (A. 

Hulusi) 



 
20 - Hayır hayır siz piĢîni seviyorsunuz. (Elmalı) 
 
 
Kellâ yo..! böyle yapma ey insan, böyle yapma. bel 

tuhıbbûnel'acileh senin problemin ne biliyor musun ey insanoğlu, sen 
peĢin olanı seviyorsun. Sen peĢin olsun da teneke olsun, veresi altın 
olacağına diyen bir yapıdasın. Oysa Allah vaad ediyor. Onun için sen 
Ģimdi olsun, cehennem olsun. yarın cennet olmaktansa mantığıyla 
yaklaĢırsan eğer, iĢte olacağı budur. Problemin budur ey insan. Allah‟ın 
vaadine güvenmemek, Allah‟ın sana olan sözüne inanmamak, itimat 
etmemek. Zaten imanın ahlaki manası güvendir ey insan. 

 
Kellâ bel tuhıbbûnel'acile acil olanı seviyorsunuz hemen Ģimdi ve 

burada olanı çok seviyorsunuz. 
 
 
21-) Ve tezerunel'ahırete; 
 
Sonsuz gelecek yaĢamı bırakırsınız! (A. Hulusi) 
 
21 - Ve Âhireti bırakıyorsunuz. (Elmalı) 
 
 
Ve tezerunel'ahırah ahireti de göz ardı ediyorsunuz, sonra olanı 

göz ardı ediyorsunuz. Daha sonra vaad edileni göz ardı ediyorsunuz. 
Ters dönmüĢ bilince dikkat çekiyor. Öncelik sırasını ĢaĢırmıĢ bir bilinç bu. 
Amuda kalkmıĢ bir bilinç. DünyevileĢmenin tarifi burada. 

 
 
22-) Vucûhun yevmeizin nadıretun; 
 
O süreçte yüzler ıĢıl ıĢıl parlar. (A. Hulusi) 
 
22 - Nice yüzler o gün ıĢılar parlar. (Elmalı) 
 
 
Vucûhun yevmeizin nadırah o gün öyle yüzler vardır ki ıĢıl ıĢıl 

parlayacak. 
 
 
23-) Ġla Rabbiha nazıreh; 
 



Rablerine nazırdırlar! (A. Hulusi) 
 
23 - Rabbine nâzır. (Elmalı) 
 
 
Ġla Rabbiha nazıreh tarifsiz bir biçimde rablerine bakacaklar, nazar 

edecekler. 
 
Bu nazırah‟ı intizar olarak anlamıĢ mu‟tezile mezhebine mensup 

olan alimlerimiz. Fakat ne gerek var, Yani intizar, beklemek demek. 
Cennet bekleme yeri değil ki, bulma yeri. Cennette de bekleyecekse 
nerede bulacak. Dolayısıyla böyle bir yoruma gerek yok. Allah‟ın 
görülmeyeceğini söyleyen ayetler, bu dünyada bu gözle 
görülmeyeceğine kesin delalet ederler ki, doğrudur. Fakat ukba, ahiret 
farklı bir düzlemdir. Zaten o düzlemde iman ettiklerimizi göreceğimiz, 
Kur‟an ın genelinden çıkarılan bir sonuçtur. Çünkü gayb orada 
müĢahede olacak, Ģahadet olacak. 

 
 
24-) Ve vucûhun yevmeizin basiretun; 
 
O süreçte nice yüzler de asıktır! (A. Hulusi) 
 
24 - Nice yüzler de o gün ekĢir pusarır. (Elmalı) 
 
 
Ve vucûhun yevmeizin basirah bazı yüzlerde vardır o gün, 

umutsuzca donup kalacak, donakalacak. 
 
 
25-) Tezunnu en yuf'ale Biha fakıreh; 
 
(O asık yüzlüler) bellerinin kırılacağını hissederler! (A. Hulusi) 
 
25 - Anlar ki kendilerine bel kıran yapılır. (Elmalı) 
 
 
Tezunnu en yuf'ale Biha fakırah baĢlarına dehĢet bir felaketin 

geldiğine artık akılları iyice kesecek. Tezunnü; akılları kesecek. 
Zannedecekler diye çevirmiyorum, çünkü zan yakıyn in bir aĢağısıdır ve 
Kur‟an ın bir çok yerinde inanacak anlamına gelir, inanma anlamına gelir. 
Burada iyice akılları kesecek. 

 



 
26-) Kellâ izâ beleğatitterakıye; 
 
Hayır! (Can) köprücük kemiklerine ulaĢtığında; (A. Hulusi) 
 
26 - Hayır hayır ne zaman ki o can köprücüklere dayanır. (Elmalı) 
 
 
Kellâ izâ beleğatitterakıy evet..! Kella nın burada manası evet. 

Yani Ferra nın dediği gibi. Evet, kesinlikle evet. Can boğaza gelip 
dayandığı zaman.  

 
KiĢinin ölümü kendi kıyametidir, can boğaza gelmesi kıyamet isimli 

surenin ayetlerinin arasında ne geziyor derseniz; Küçük kıyamettir 
insanın ölümü de ondandır. Derim Efendimizden gelen böyle bir de 
rivayet var. 

 
[Ek bilgi: Beynin çalıĢması 
…Esasen din dediğimiz olgunun temeli de beynin yeni bölümlerinin 

devreye girmesi ve bu bölümlerin çalıĢması suretiyle elde edilecek yeni 
güçler gerçeğine dayanır.  

Beyinde ki tüm fonksiyonlar beyin hücreleri arasında ki bir bio 
elektrik faaliyetten baĢka bir Ģey değildir. 

Ruh‟ta oluĢtuğu iddia edilen tüm haller aslında ruhta değil beyinde 
oluĢmakta. Ruh ise beynin tüm hasılatını her an yüklemekte olduğu 
halogramik yapılı, bir tür hologramik ıĢınsal beden.  

Zikir dediğimiz zaman yani Allah‟a ait olarak bilinen bir manayı 
tekrar ettiğimiz zaman; Beyinde ilgili hücre grubunda bir bio eletrik akım 
meydana geliyor. Ve bu bir tür enerji Ģeklinde bir tür hologramik ıĢınsal 
bedene yükleniyor. Aynı zamanda siz bu manayı tekrara devam 
ederseniz, yani bu kelimeyi tekrara devam ederseniz bu defa bu 
kelimenin tekrarından oluĢan bio elektrik enerji daha güçlenerek yeni 
hücre birimlerini devreye sokuyor. Bu tekrara daha uzun süre devam 
ettiğinizde ise devreye giren yeni  hücre grupları dolayısıyla beyninizde 
yeni manalar oluĢmaya baĢlıyor. ĠĢaret ettiği yeni mana istikametinde 
yeni anlamlar beyninizde açığa çıkmaya baĢlıyor. 

Ayrıca bu tekrarlardan oluĢan hem mana hem de enerji bir tür 
hologramik ıĢınsal bedenimize yüklendiği için fizik beden ötesi 
yaĢamımız daha farklı bir düzeye eriĢiyor. 

Dünyada ama olan ahirette de amadır (Ġsra/72 ayetinde iĢaret 
edilen gerçek, anladığımız kadarıyla bu noktayı bize fark ettirmeye 
çalıĢmaktadır. 



Zira beyin ne düzeyde çalıĢır ne düzeyde gerçekleri görmeye 
geçerse; O açılımı aynen bir tür hologramik ıĢınsal bedene, yani ruha 
yükleneceği için Ve ruh da beynini yitirdikten sonra asla yeni bir kaqyıt 
alamayacağı için Dünyada açılmayan beyinlerin meydana getirdiği ruhlar 
için ölüm ötesi yaĢamda asla açılma imkanı yoktur. denilmek 
istenmiĢtir.(Ġnsan ve sırları bölümler. C/1 – Ahmed Hulusi)]  

 
 
27-) Ve kıyle men rak; 
 
"Kimdir ölümden kurtaracak?" (A. Hulusi) 
 
27 - Ve denilir: kim var bir okuyacak? (Elmalı) 
 
 
Ve kıyle men rakorada sekte var okunuĢta. Küçük bir durulur. 

Denilecek ki Ģifacı nerede, kim Ģifacı. Rak; Aslında rukye oradan gelir, 
Ģifa duası talebidir rukye aslında, doğru rükye, Ģifa duası talebi, hastayım 
dua eder misin. Bu dua talebine rukye denir. yoksa garip garip Ģekillerde, 
Ġslam‟ın izin vermediği bir biçimde Allah dıĢında, Allah‟ı yok sayarak bir 
takım nesneler üzerinden Ģifa istismarı yapmak değil tabii ki. Tedavi 
olmak.  

 
Ne diyordu? Ya Resulallah tedavi oluyoruz, ilaç kullanıyoruz, otları 

kullanıyoruz. Peki Allah‟ın kaderine karĢı mı geliyoruz.? Efendimiz de; 
 
Tedavi olmakta Allah‟ın kaderidir buyurmuĢtu.Hz. Ömer de öyle 

demiyor muydu. Ordugâhı ziyaret etmiĢti Kûfe de, veba salgını vardı, 
bileğinden aĢağı inmedi; Ordu komutanı; Ne o? Allah‟ın kaderinden mi 
kaçıyorsun deyince; Evet dedi. Allah‟ın kaderinden, Allah‟ın kaderine 
kaçıyorum. 

 
 
28-) Ve zanne ennehulfirak; 
 
BilmiĢtir ki, yaĢanacak o malûm ayrılık! (A. Hulusi) 
 
28 - Ve sezer o dem temamelfirak. (Elmalı) 
 
 
Ve zanne ennehulfirak ayrılık vaktinin gelip çattığına aklı iyice 

kesmiĢtir. Yukarıda ki zanne yine geldi. Aklı yatmıĢtır. 
 



 
29-) Velteffetissaku Bissak; 
 
Ayaklar dolanmıĢtır! (A. Hulusi) 
 
29 - Ve dolaĢır el ayak: bacağa bacak. (Elmalı) 
 
 
Velteffetissaku Bissak ayaklar birbirine karıĢmıĢtır. Dizinde 

derman kalmamıĢ artık bitmiĢtir bitmiĢ. Yürüyecek dermanı kalmamıĢ, 
ayakları birbirine dolaĢmıĢtır. 

 
 
30-) Ġla Rabbike yevmeizinilmesâk; 
 
O süreçte sevk rabbinedir! (A. Hulusi) 
 
30 - Rabbinedir o gün yalnız mesak. (Elmalı) 
 
 
Ġla Rabbike yevmeizinilmesâk sürüklenip rabbine doğru o gün 

insan götürülecektir. Ayağında derman kalmasa da onu sürükleyip 
götürecek birileri mutlaka olacaktır.  

 
Evet, Buhari de nakledilen efendimizin bir hadisi var. Kim Allah‟a 

kavuĢmayı severse, Allah‟ta ona kavuĢmayı sever. Kim Allah‟a 
kavuĢmayı sevmezse, Allah‟ta onunla buluĢmayı sevmez. Gerçekten 
müthiĢ. 

 
 
31-) Fela saddeka ve lâ sallâ; 
 
Ne tasdik etti, ne salât eyledi (yöneldi Rabbine). (A. Hulusi). 
 
31 - Fakat o ne sadaka verdi ne namaz kıldı. (Elmalı) 
 
 
Fela saddeka ve lâ sallâ fakat o insan hakikati tasdik etmedi ve 

Allah‟a yüzünü dönmedi ve lâ sallâ geldi bakınız? Namaz kınladı diye 
çevirmiyorum, çevirmemem daha doğru. Çünkü namazın, salât ın Kur‟an 
da görüldüğü her yerde namaz karĢılığının verilmesi, üstün körü bir 
anlayıĢ. Çünkü salât çok manalı bir kelime, Kur‟an da da çok manalı 
olarak kullanılır. Onun için tipik bir örneği burada geldi. 



 
 
32-) Ve lâkin kezzebe ve tevellâ; 
 
Fakat yalanladı ve yüz çevirdi! (A. Hulusi) 
 
32 - Ve lâkin yalan dedi ve döndü. (Elmalı) 
 
 
Ve lâkin kezzebe ve tevellâ .kezzebe vetevella nın zıddı, 

mukabili sadaka ve sallâ dır. sadaka kezzebenin zıddıdır. Nedir? Tasdik 
etti, yalanladı. Sallâ da tevellâ nın zıddırdır. Tevella sırtını döndü, sallâ 
Allah‟a yüzünü döndü. Onun için Allah‟a yüzünü dönmedi ve imanı, 
hakikati tasdik etmedi. Ne oldu? yalanladı ve Allah‟a sırtını döndü. 

 
 
33-) Sümme zehebe ila ehlihi yetemetta; 
 
Sonra da (benlikle) gerine gerine ehline gitti. (A. Hulusi) 
 
33 - Sonra da genneĢe genneĢe ehline gitti. (Elmalı) 
 
 
Sümme zehebe ila ehlihi yetemetta sonra çalım satarak aĢiretine 

sığındı, benim kabilem var dedi, kavmim var dedi. 
 
 
34-) Evlâ leke feevlâ; 
 
Gereklidir sana, gerekli! (A. Hulusi) 
 
34 - Gerektir sana o belâ gerek. (Elmalı) 
 
 
Evlâ leke feevlâ yazıklar olsun sana ey insan, yazıklar olsun. Öyle 

ha? Allah‟tan kaçacağını sanıyorsun öyle mi? Kabilene, kavmine, 
aĢiretine, taraftarlarına, hizbine, gücüne, silahına, parana, malına, 
evladına, ideolojine güveniyorsun öyle mi?  

 
 
35-) Sümme evlâ leke feevlâ; 
 
Evet, kesinlikle gereklidir sana gerekli! (A. Hulusi) 



 
35 - Evet, gerektir sana o belâ gerek. (Elmalı) 
 
Sümme evlâ leke feevlâ sonra bir daha yazıklar olsun sana ey 

insan, bir daha yazıklar olsun.  
 
 
36-) Eyahsebul'Ġnsanu en yutreke süda; 
 
Ġnsan, baĢıboĢ olarak bırakılacağını mı sanır? (A. Hulusi) 
 
36 - Sanır mı insan muhmel bırakıla. (Elmalı) 
 
 
Eyahsebul'Ġnsanu en yutreke süda ne yani Ģimdi insan baĢıboĢ 

bırakılacağını mı sanıyor. Allah‟ın ipini baĢına dolayıp ta saldım çayıra 
diyeceğini mi zannediyor. Allah bir Ģah eser yaratsın da çayıra salsın 
öyle mi? Siz bir Ģah eser yapsanız götürür de çöpe mi atarsınız ki Allah 
atsın. Nasıl diyorsunuz bunu. Kendinize hakaret olmuyor mu, çeliĢki 
olmuyor mu? Ġnsan Allah‟ın Ģah eseri, ahseni takvim. Ey insan baĢıboĢ 
bırakılmayacaksın, anlamlılık ve amaçlılığın yasası, yer çekimi 
yasasından önce vardı. Varlığın ilk yasası anlamlılık ve amaçlılık 
yasasıdır. ġu varlık içinde anlamsız ve amaçsız hiçbir Ģey yoktur. Yoksa 
sizi amaçsız yarattığımızı mı zannediyorsunuz buyuruyordu ya Kur‟an. 
Hayır. Anlamsız yaratılmadı. Onun için anlamınız var ey insan, sizin 
anlamınız var, yaratılıĢ amacınız var diyor. 

 
 
37-) Elem yekü nutfeten min meniyyin yümna; 
 
Dökülen meniden bir sperm değil miydi? (A. Hulusi) 
 
37 – Değil miydi bir nutfe dökülen menîden? (Elmalı) 
 
 
Elem yekü nutfeten min meniyyin yümna o insan bir zamanlar 

akıtılan bir damlacık sıvı değil miydi? 
 
 
38-) Sümme kâne 'alekaten fehaleka fesevva; 
 
Sonra katılaĢmıĢ kanda genetik yapı oldu da; yarattı, tesviye etti 

(amacına göre programladı). (A. Hulusi) 



 
38 - Sonra bir aleka, oldu derken biçimine koydu, derken tesviye 

etti de. (Elmalı) 
 
 
Sümme kâne 'alekaten fehaleka fesevva sonra bir parçacık pıhtı 

olmuĢ ve Allah Ģekil vermiĢti. 
 
 
39-) Fece'ale minhüzzevceynizzekere vel'ünsâ; 
 
Ondan iki eĢi; erkek (bilinç - aktif yapı) ve diĢiyi (beden - pasif - 

edilgen) (bilinç - beden) oluĢturdu. (A. Hulusi) 
 
39 - Yaptı ondan da iki eĢi: erkek ve diĢi. (Elmalı) 
 
 
Fece'ale minhüzzevceynizzekere vel'ünsâ nihayet ondan erkek 

ve diĢi eĢler var etmiĢtir Allah. Yani basit bir sıvıdan baĢlayan süreç, öyle 
bir noktaya geldi ki, önce her canlı sudan yaratıldı ve ce'alna minelMai 
külle Ģey'in hayy. (Enbiya/30)sudan yaratılan canlılar içerisinde Kur‟an 
ın baĢka bir ayetinde ifade buyrulduğu gibi 4 ayaklısı var, iki ayaklısı var, 
karnı üzerinde sürüneni var. Yani beĢer de bunlar içinden biriydi. Bu 
canlı kategorilerinden birinin de adı beĢerdi. Henüz ruh üflenmemiĢ ama 
can verilmiĢti. Can verilmeden önce beĢerdi. Fakat can verilince melekler 
emrine amade oldu. ĠĢte o can sayesinde öğrendi yani ruh üflenince 
öğrenme kabiliyeti kazandı. Ġrade kabiliyeti kazandı. Seçme kabiliyeti 
kazandı. Artık Allah‟ın muhatabıydı. Artık vahyin muhatabıydı. Çünkü 
artık düĢünebilen bir varlık oldu, iĢte o sayede beĢer insan oldu. Onun 
için insan beĢer doğar fakat insan olur. Olursa tabii. Olmazsa olmaz. 
Olmazsa insanlığı niye zayi ettin diye insanlığın hesabı sorulur ondan. 
Seni Allah insan görmek istedi, ama sen kendin beĢer olmakta direndin. 
Neden? Denilir. 

 
 
40-) Eleyse zâlike BiKadirin 'alâ en yuhyiyel mevta; 
 
ĠĢte O (bunları yapan Allâh sistemi ve düzeni),ölüleri diriltmeye 

Kaadir değil midir? (A. Hulusi) 
 
40 - O, ölüleri diriltmeye kadir değil mi? (Elmalı) 
 
 



Eleyse zâlike BiKadirin 'alâ en yuhyiyel mevta  Ģu halde aynı 
Allah bir önceki ayetle beraber çevireyim. Ölüye hayat vermeye kadir 
değil midir? Ölüye de hayat vermeye de kadirdir. Dolayısıyla böyle bir 
Allah‟ınız var, böyle bir Allah size vahiyle hayat veriyor, ölü canlara 
vahiyle hayat veriyor, ölü kalbi, ölü aklı vahiyle diriltiyor, diriltmek istiyor. 
Neden O‟na teslim olmuyorsunuz. Rabbim vahiy ile dirilenlerden kılsın. 

 
 
“Ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
(Ġnsan suresine giriĢ) 
 
 
Derken yeni bir surenin en azından giriĢini yapmak istiyorum. 

Çünkü bundan sonra ki tüm derslerimizde zaman çok önemli. Çünkü 10 
yılını doldurmuĢ olan bu proje Ģu anda 200 derste Kur‟an ın tamamının 
tefsirini bitirmek üzerine kurulmuĢ bir proje. Onun için tefsir dersimizin 
buradan müdavimi olan Kur‟an dostlarımız bizim neden zaman problemi 
yaĢadığımızı sanırım böylece, bu açıklama sayesinde anlamıĢ olurlar. 

 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
Ġnsan suresi, Kur‟an ın, Mushaf‟ın 76. suresi. Adı mahlukat 

ağacının tohumu, hem de meyvesi olan Ġnsan. Kur‟an da insan diye bir 
surenin olması harika değil mi? Ġnsan. Allah bir sureyi insana ithaf etmiĢ. 
Ne muhteĢem. Buhari de ki rivayet ilk ayetinin tamamıyla anıldığını 
gösteriyor surenin. Hel eta alel'Ġnsani hıyn (1) EmĢac, dehr, Ğafaci, 
ebrar diye de anılmıĢ suremiz. 

 
Suremizin zamanı Mekki mi, Medeni mi olduğu konusunda ihtilaf 

edilmiĢ. Ġbn. Abbas, Ġbn. Ebi Talha, Katade, Mukatil Bin Süleyman Mekki 
dir demiĢler. Mücahit ve diğerleri ise Medeni dir, Medine de nazil oldu 
demiĢler. Delilleri ne peki Medine diyenlerin? 8. ayet. O ayette esiyran 
geçiyor. Esiyr. Bunu savaĢ esiri olarak almıĢlar savaĢ ta Medine de 
yapıldığına göre bu sure de Medenidir demiĢler ki, bizce asla isabetli bir 
görüĢ değil. Orada ki esiyr sadece savaĢ esiri diye niye alınsın, kaldı ki 
savaĢlar sadece Medine de yapılmadı. Mü‟minlerle kafirler arasında 
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Mekke de bir savaĢ olmadı ama savaĢ öteden bir var, Mekke de öteden 
beri esiyr olarak ele alınıp köle edilmiĢ bir yığın insan var. Bunlar içinde 
sahabe de var. Dolayısıyla esiyr i Medine‟ye hasretmenin hiçbir tutarlılığı 
yok. Onun için sure Mekki dir Üslubu bunu ele veriyor zaten. Zira 
peygamber Kıyame suresiyle insan suresini birlikte okuyor namazda. 
Demek ki bir arada gelmiĢ olmalılar ki Allah resulü bu iki sureyi birbirine 
arkadaĢ kılıyor. 

 
Suremizin konusu insan. Adından da belli zaten. Ġnsan iradesinin 

belirleyiciliğini ele veriyor. Daha doğrusu bu surenin konusu, insanın 
iradeli bir varlık oluĢu. Ġradesini kullanınca insanın insan oluĢu. BeĢer 
olmaktan insan olmaya terfi etmek için iradeyi kullanmanın Ģart oluĢunu 
iĢliyor bu sure. Ne diyor? 

 
Ġnna hedeynahussebiyle imma Ģakiren ve imma kefura. (3) biz 

onu, insanı yola soktuk, yönelttik. Ġsterse Ģükreder, isterse küfreder. Yani 
isterse iman eder, isterse küfreder. Buradan da iradeye vurguyu 
anlıyoruz.  

 
[Ek bilgi; SURENĠN KONUSU. 
Sûrede insana kendisi tanıtılır, kendi değeri anlatılır. Ġnsan nedir, 

kim tarafından var kılınmıĢtır, ne için var kılınmıĢtır, niçin bu dünyada 
bulunmaktadır, varlık sebebi nedir, değeri nedir konusu ortaya konur. 
Eğer insan kendisini tanır, varlık sebebini bilir ve var edicisine karĢı 
görevlerini yerine getirerek bir hayat yaĢarsa, var edicisine Ģükre, kulluğa 
yönelirse âkıbetinin nasıl olacağı, aksine hareket ederse, yaratıcısına 
karĢı nankörce bir tavır sergilerse sonunda neleri kaybedeceği ortaya 
konur. (Besâiru-l Kur‟an – Ali Küçük)] 

 
ResulAllah‟ı inĢa eden bir sure. 23 – 28. ayetler arası bunu 

gösteriyor. Yine iradeye atıfla baĢlayan sure aynı iradeye atıfla bitiyor. Ve 
ma teĢâune illâ en yeĢâAllâhu Rabbül'alemiyn (Tekviyr/29) Allah 
dilemedikçe siz dileyemezsiniz ayetinin ne manaya geldiğini bir önceki 
surede izah etmiĢtim. Allah sizin dilemenizi dilemiĢtir manasına. 

 
Bu girizgâhtan sonra BismillahirRahmanirRahıym diyerek insan 

suresine giremiyoruz zira dersimizin vakti burada doldu. ĠnĢaAllah bir 
sonraki derste girizgâh olmaksızın insan suresinin tefsirine gireceğiz. 
Allah ömür verir, nefesimiz yeterse. 

 
Rabbim Hitamuhu misk buyurduğu gibi sonunu misk etsin ve 

inĢaAllah 10 yıldan beri süren bu mübarek projenin Kul e'ûzü 
BirabbinNâs (Nas/1) ile sonuçlandığı günü bizlere göstersin. 

javascript:void(0);


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