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Meal-i Şerifi 

100. ttte bu helik ohnuş meinleketlerin önemli haberlerindendir. Sana 
onu kıNıa oharak nnlutayoruz. Onlardan yerinde duranlar da var, hiçilenler 
(yok olup aldınler) de. 

101. Diz onlara zulnıetmedik, onlar kendi kendilerine zuhnettiler. Al

hıh'ı lnrakıp du taptıkları tanrılar, Rabbinin emri gelince kendilerine 
hiçbir raydu suAlayamadılar. Hasarlarını arttırnıaktan başka bir şeye yara-
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nlachlar. 
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102. İşte Rabbin, zalim memleketleri cezalandırdığı zaman böyle ceza .. 
landırır. Çünkü O'nun cezası çok acı, çok çetindir. 

103. Ahiret azabından korkanlar için bunda muhakkak ki, bir ibret 
vardır. O, öyle bir gündür ki, bütün insanlar onun için toplanacaktır ve p, 
üyle bir gündür ki, mutlaka görülecektir. 

104. Biz onu sadece belli bir süreye kadar geciktiriyoruz. 
105. O gün gelince Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. On

ların kimi bedbaht, kimi de mutludur. 
106. Bedbaht olanlar ateştedirler. Onlar orada başka türlü soluyacak, 

başka türlü haykıracaklar. 
107. Onlar orada gökler ve yer durdukça duracaklar. Ancak Rabb'inin 

diledikleri başka. Çünkü Rabbin dilediğini yapandır. 
108. Mutlu olanlar ise cennettedirler. Orada gökler ve yer durdukça 

duracaklar, ancak Rabbinin diledikleri başka. (Bu) ardı arası kesilıneyen 
bir ihsan olacak. 

109. O halde sakın şunların ibadet edişlerinden şüpheye düşme. Dahu 
önce atalan nasıl ibadet ediyor idiyseler bunlar da öyle ibadet ediyorlar. 
Biz de kendilerine nasiplerini elbette eksiksiz olarak öderiz. 

�!lH İşte bunlar, yani ta baştan beri anlatılanlar, l.S)Jı � Çl::,.. O sitelerin ha .. 
berlerinden önemli kısımlardır ki, �(� � onu san� kıs�a (öykü) olarak 
anlatıyoruz. Yani ayrıntılara girmeden, sözü uzatmadan, yalnızca ibret nokta
larını özetleyerek dillere destan olacak şekilde açıklıyor ve hikaye ediyoruz. � �j �lj Onlardan, (yani o şehir medeniyetlerinden) bir kısnıı ayaktadır, 

kalıntıları durmaktadır bir kısmı da hasad edilmiş ekin gibidir. Silinip git
mi§, yıkı l ıp, yok olup gitmiştir. �G:.ll; C.j Ve Biz onlara, (o helak olan kavim
lere) zulmetmedik. �ı ı.,:ıı; �� Lakin onlar kendi kendilerine zulmettiler. 
� �1: � LJ .� � �I �J�� ��_;:it_' ı.rll ;.4�4!1 r4�� :- :-,1 W Allah 'ı bırakıp, yal vuru 
geldikleri o sürü sürü tanrılara, Rabbinin en1ri geldiği vakit onlara hiçbir ��yda vermedi. Allah'm emrinden zerrece birşeyi önleyemedi. ,·. -;·-� ;;ı: �-�ı; l:.j 
Ustelik onların helak ve hüsranlarını arttırmaktan başka bir şeye yuru· 
madı. 

� �1 �..iSJ Ve Rabbinin yakalaması işte böyledir. t.;U; �) \S)lı :U.1 ril O 
memleketleri zulme dalmış gitn1iş bir halde yakaladığı v�kit · �� �1 �Jll �t 
gerçekten O'nun yakalaması acı ve çetin bir yakalama olur. �l..) tı Mu� 

hakkak ki onda, yani o yakalamada veya anlat ı lan her kıssada yÖ,i. �u.·::_;., �')' 
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' ı). Yı ahiret azabından korkan herkes için elbette birer ayet vardır. Yani 
ihrct alacak, ders alacak açık seçik noktalar vardır. Adam sen de, ben bugünümü 
geçireyim de sonra ne olursa olsun diye, ilerisini düşünmeyen, ahireti hatırına 
getirmeyen saygısızlar, bu gibi olayları kulların işlediği günahlarla ilişkili 
görmezler, tes.adüflere ve tabiata yükleyip geçerlerse de cidden aklı ve izanı 
olan ve ahiret korkusu bulunan kimseler bunda ahirete bir delil bulacaklar ve QU 
dünyada yapılan zulüm ve haksızlıkların oradaki sonucunun korkunç olduğunu 
anlayacaklar/işte bu düşüncelerle Allah Teata'nın azgınlara hazırladığı ahiret 
azabının ne �adar çetin, ne kadar korkunç olabileceğini tahmin edeceklerdir. :' 

Ayrıcaı peygamberlerin, dünya azabına ve helakine ilişkin olarak verdikleri 
haberlerin gerçekleşmesinden, peygamberliğin Allah'ın emriyle olmuş bir iş 
olduğunu daha iyi anlayacak ve onların ahiretle ilgili haberlerine . de akıl ve 
mantık yorup yakin hasıl edecektir. Gerçekten de dünyaya ait cezalardan anlaşı
lır ki, bunlan önceden haber veren peygamberler doğru, peygamberlik ise emri 
vakidir. Ve bundan dolayı peygamberlere haksızlık edip bildirdiklerine inanma
manın ve ahiret azabından korkmamanın akıbeti, Nuh kavminin, Ad ve Semud 
kavimlerinin, Lut kavminin, Medyen halkının, Firavun ile adamlarının akıbet-

" 

leri gibi çok acı, çok korkunç bir akıbettir. 

�� İşte o, ahiret azabının olacağı kıyamet günü, �ı1lı 41 � (";.. Öyle bir 
gün ki, bütün insanlar onda toplanacak, ha§r olacak. �J;· .. '. r:;. �i� Ve o top
lanış günü, öyle bir gün ki, muhakkak görülecek. Yani olmamak ihtimali 
yoktur, mutlaka olacak ve herkes toplanıp onu gözüyle görecek, müşahede ede
cektir. Yahud o günde her şeye şehadet edilerek, çok şahit bulunacak. Çünkü 
bütün canlılar, bütün varlıklar, yerde ve göklerde bulunanlar orada şahit olacak. 
Bütün diller, eller ve ayaklar kendi yaptıklarına şahitlik edecektir. Bu ikinci 
manaya göre "meşhud" meşhudun fihin muhaffefidir ki, birçok müfessir, bunu 
tercih etmişlerdir. -

l.J� �� �ı ::;.:;,; (.� Ve biz onu ancak sayılı ve belti bir süreye kadar te-- ,, ,,. , , ' 
hir ediyoruz. Yani sonsuza dek tahir edip geciktirmiyoruz. Ancak sayısı belfi 
olan bir süreye kadar erteleyip geciktiriyoruz. Dünyanın ömrü sonsuz ve sınırsız 
olarak devam edip gitmeyecektir. O, haddi zatında sayılı, sınırlı az bir süreden 

ibarettir. Bir gün olup son bulacak ve o vakit ahiret gelip çatacaktır. Onun için o 
kıyamet günü az bir süre sonra mutlaka görülecek, yani meşbud olacaktır? son
suza kadar gecikmeyecektir. 

ı.:.ı� r'.:t O gün gelir ki, � � ':/ kimse söz söyleyemez. ...;·�� �I Ancak , , , ,, , 
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()'nun izni olursa, (yani Allah'm izniyle) konuşacaklar müstesnadır. �ı� � 
:;.;.)ı � �il ::;. �I "Rahman 'uı izin verdiklerinden başka hiç kimse konuşmayacak." 

, , 

(Nebe', 78/38). Bununla beraber bu izin de herkese ve her yere ait bir izin değil-
dir. �J�_C.) ;..fl �-.(� "I� � "I r� O. "Bu gün, konuşamayacakları ve özür dilemek 

iizere kendilerine izin de verilmeyeceği bir gündür." (Mürselat, 77/35, 36) bUY,U
rulduğu üzere, bu günün öyle yerleri de vardır ki, bütün insanların nutku tutulur, 
bir özür dilemek için izin verilmez. �� � r;�.i işte o gün kimi bedbaht, 

, , , 

kimi mutludur. Bir kısmı şaki, bir kısmı saiddir. Hiç konuşturulmayanlar bed-
baht, sefil ve perişandırlar; konuşmasına izin verilenler de mutlu ve bahti
yardırlar. 

ı� �.131 �U O şaki olanlara gelince, Jwı uAl işte onlar ateştedirler. � 
j_4•; �j ı�_e Orada onlara düşen şey zefir ve

, 
şahiktir. Tıp dilinde "zefir" 

, , , 

nefes almak, "şehik" de nefes vermektir. Fakat asıl lügatta zefir, soluğu uzun 
uzadıya içeri çektikten sonra dışarı vermektir. Dertli ve sıkıntılı olanın halidir 
ki, iç çekmek, göğüs geçirmek deyimleri ile ifade edilen haldir. Şehik de ağlar
ken hıçkırmaktır ki, bu da fazla acıdan kaynaklanır. Ve çocukların ağlaması 
hıçkıra hıçkıra olur. Bundan başka bir de eşeğin anırmasmın evveline zefir, so
nuna şehik denilir ki, biri !çeri doğru çekilerek, diğeri dışarı doğru verilerek ses 
çıkarmaktır. Hasılı lügat açısından zefir ve şehik normal nefes_ al ıp· verme 
değildir, ıstıraplı, acılı bir nefes alıp vermedir. Ayrıca zefir ve şehikteki tenvin
ler tenkir ve tehvil içindir ki, o zaman mana şu demek olur: Bambaşka ve fec i  
bir soluk allp vermeleri, solurken göğüs geçirip hıçkırmalan vardır. Görülmemiş 
şekilde nefes alıp vereceklerdir. Hasen'den nakledilen bir manaya göre, zefir 
cehennem alevinin yükselmesidir. Cehennem alevleri kabarıp yükselecek ve 
içindekiler, fırlatılıp atılacak gibi tam cehennemin en yüksek tabakasına varıp 
çıkmak ümidine düştükieri vakit, melekler öyle bir çarpacaklar ki, derhal gerisin 

- ... 

geri en derinlere ve diplere doğru yutuluveritecekler ve bu mana �ı 1.,,'lGl '-ll' 
� l.J�1 l4.:. ı;.� "Ondan her çıkmak istedikleri zaman geriye di;ndütülürler" 

, , , 

(Secde, 32/20) ayetinde bildirilen bir husustur. Şu halde cehennem �levlerinin 
köpürüp kabarması zefir, geriye bükülüp dibe doğru kıvrılma,sı şehikdir. 

Ateş içinde işte böyle bir yukarı, bir aşağı inip çıkacaklar, � �.UU. hepıd 
orada muhalled olarak kalacaklar. ���i� ��ı �(.,(. gökler ;,eyer daim 

. , . 

olup durdukça, onlar da orda duracaklar. Bu ifadede b�r vakit · tayini y:.ık 
mudur, şu halde bu söz çliğer ayetlerdeki ebedi kaydına aykırı değil midir'! gibi
sinden bazı münakaşalar vardır: Ancak bu "gökler ve yer durdukça" deyiminin 
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Arapçada "yıldız ışıdıkça", "gece gündüz karşı lıklt sürüp gittikçe", "denizde su 
oldukça" ve bizim dilimizde "dünya durdukça" gibi deyimler ebediyetten kinaye 
olarak kullamltr, şeklinde cevaplar da verilmiştir. Lakin bu suretle ebediyyet an
lamına olduğu, ve dil geleneğinde bunun ebediyyet demek olduğu yolundaki 
cevaplar, ifadenin lügat anlamına da alınabileceği ihtimalini tamamen ortadan 
kaldırmadığı için, bunun bu yoldaki münakaşayı sona erdireceği hay] i su 
götürür bir meseledir. Halbuki bu ayetlerde söz konusu "ecel-i ma'dud" un, yani 
belli sonun gelmesinden sonra gelecek olan kıyamet gününden ve bunu takip . 
edecek olan ahiret hallerinden sözedilmektedir. Bundan dolayı buradaki gökler 
ve yerden murad bu dünya ve bu gökler deği l. ... ı/"� '1°1-;,;;. �� 'J) 04 (.';. "O gün 
yeryüzü, başka yeryüzüne çevrilir, gökler de başkalaşır" (İbrahim, 14/48) 
ayetiyle haber verilen yer ve göklerdir. Ahiret hayatının da kendine göre 
gökleri ve yeri olacağı açıkça bellidir. Onun ise bu dünyadaki gibi sayılı bir ece
li olmayıp, devamı da ahiret hayatının devamı gibi sonsuz olduğundan, binaena
leyh bu kaydın örfi ve mecazi anlamda bir ebediyyet değil, gerçek anlamda bir 
ebediyyet ifade ettiğinde şüphe yoktur. Nitekim bundan sonraki ayette kesinti
siz ihsan olarak l.J:;,,;.. -;,;;. : � "Öyle bir ihsan ki kesilmesiz " buyurulduğuna 

• 

göre, bu sürek! iliğin kesintisiz olacağı da açıkça ortaya konulmuştur. Bir de Ab-
dullah b. Abbas hazretlerinden nakledilmiştir ki, "Gökler ve yer ahirette kaynak
ları olan nura dönüşeceklerdir" .  Binaenaleyh arşın nurunda ebedi olacaklar de
mektir. 

Fakat bu sonsuza dek sürecek olan devam ve huludun, Allah'ın zatına mah
sus olan ebediliğe benzer bir ebediyyet şeklinde düşünülmemesi ve öyle vehme
dilmcmesi için buyuruluyor ki : 

�_:, :� C. \ıı Ancak Rabbin dilediği vakit nıüstesnadır. ·Yahut Rahbinin 
-

dilediğinden başka. Şayet dilerse devam etmeyenler, muhalled olmayanlar, 
ateşte kalmayanlar veya daha başka şekilde azaplara çarptırılacak olanlar bulu-

,. 

nabilir. �_; W �LJ �.:, �ı Muhakkak ki, Rabb' in dilediğini yapandır. Ne dilerse 
- - -

onu yapar. O dilerse huludun devamını engeller veya zefir ve şehiki keser, di
krsc cehennemin aynı tabakasında tutmaz da ba�ka ba�ka tabakaların� veya 
atc�ten alıp zemherire nakle<ler ve daha başka yollarla azap eder veya dilediğini 
cehennemden ç ıkarır cennete koyar, bedbahtlıktan kurtarıp mutluluğa erdirir. 
Diler mi, dilemez mi? İşin o tarafı başka. Onu yalnızca kendisi bilir, ancak dile
diği takdirde O'na engel olabilecek bir güç yoktur. Ancak genellikle bildiriyor 
ki, nhirct fılcminin ebedi olarak devamını ve o devam süresince <le azgınların 
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atc�h! ebedi kalmalarını dilemiştir. Ve bu arada baztları hakkında istisnai olarak 
birtakım meşiyyetleri ve özel muameleleri de olabilecektir ki, bu da kiminin le
hine, kiminin aleyhine olabilir. Yine bir hadisi şerifte varid olduğuna göre, ce
hennemin günahkar müminlere mahsus olan bir tabakası bir zaman ge l ip 
boşalacaktır. 

ı_,� �.ılı L..t Mesud olanlara gelince ...Wı � işte onlar da cennettedir
ler. Öyle ki: ���t �Ç.Jı �(.)(.. � �JJ� gÖkler 've yer daim oldukça, (yani, 

, , , , 

yerinde durdukça, yani sonsuza kadar,) hepsi orada muhalled olarak kalacak-
lar. � : � (.. \ıı Ancak Rabb'inin dilediği başka. Yani cennetin devamı ve 

, 

ebediliği, Allah'ın vücub-i zatisi gibi kendinden değildir, Allah'm dilemesine 
bağladır. Allah dilerse böyle olmayabilir. Nitekim cehenneme giren herkes orada 
ebedi kalmayacaktır, günahkar müminler bir müddet cehennemde kaldıktan 
sonra cennete girecekler ve saadete erecekler. Veya Allah katında burada sözü 
edilen cennet saadetinden daha büyük saadetler de olabilecektir. Nitekim bir 

1 

kısım bahtiyarlar cennetten daha ileri mertebelere yükselecek, � JJI � �ı;.;:, 
''Allah 'dan gelen Rıdvan en büyüktür. " (Tevbe, 9/72) ve i).u �.:, Jı i�u i::.';, :;.� 

, ; , , # ,  

"Ve nice yüzler de o gün ışıl ışıl ışıldar ve Ra/Jhine bakakalır." (Kıyamet, 75/ 
22,23) ayetlerinin sırrına mazhar olacaklardır. Fakat bu gibi istisnalarla cenne
tin genel gidişinde bir son veya bir kesinti olacakmış vehmine düşülmesin. : � 
5-J'i;.. ;;ı. "Öyle bir ata ve ihsan olacak ki, kesilmesiz." Dünyadaki gibi belli bir 

• 

süre ile sınırlı ve sonlu değil, kesintisiz sürüp giden bir ata ve ihsan, sonsuz bir 
Allah vergisidir. 

Bu kayıt, ya � ��li. �ı � cümlesinden hal veya � � l::. (.. cümlesinden 
temyizdir. Cennetin hali olduğu takdirde, cennet nimetlerinin kesintisiz olduğu
nu açıkça belli eder: Nitekim �� �� 4J.S1 "Yiyecekleri de, giUgesi ele siirekli
dir. " (Ra'd, 13/35) ayeti de bunu destekler. Temyiz olduğu takdirde cennetin 
üstünde ve müstesna bir surette ilahi meşiyetle ilgili olan ndvan nimetinin ke
sintisiz olduğunu açıklar, aynı zamanda cennetin sonsuz olduğuna da işaret 
eder. Zira bundan anlaşılır ki, ahiret hayatında böyle sürekli ve kesintisiz bir ih

san vardır. O halde buna karşılık bazı kesintili kişiler olsa bile, kesintisiz bir ih

sanın gerçekleşebilmesi için dahi, ahiretin sonsuz ve ebedi olması gerekir. Bu 
ise cenneti kaplayan ahiret göklerinin ve yerinin sonsuza dek devamlı olmasını 
gerektirir. Şu halde .iJ .. � ';) : ÜU "kesintisiz ihsan" işaretiyle :;,� �°r.J �ı:,:.:..,ı �r,,'9 . . 
"gôkler ve yer durdukça " ifadesindeki ebediliği de tefsir etmiş, açıklamış olur. 
o halde ayetteki ��t.ıt �c,:.:.Jı �r.,c. '"'g6kler ve yer durdukça " kaydının da , 
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sonsuza dek demek olduğu kendil iğihden anlaşılır ki, genellikle ayetlerde "ebe
dtn" kayıtları da bunda açıktır. Şu halde "kesintisizlik" kaydının cehennemle il
gili ayette değil de cennetle ilgili olan ikinci ayette vurgulanmasmdan dolayı, 
bazı kimselerin "cennet sevabı ebedidir, fakat cehennem azabı genellikle bir 
yerden sonra bitece.ktir, kesilecektir" şeklinde zannetmeleri doğru değildir. 

Velhasıl yukarıdan beri anlatılagelen kıssalar iyice düşünülünce anlaşılır ki, , 
surenin baş tarafında geçtiği üzere, 14::u� Q�f.;.;.Jı �_; ��::,;.."Bu dünya hayatını , . 
ve nimetlerini isteyenler." (11 /15) sayıh ve belli bir eceli bulunan bu dünya 
hayatında nasipleri ne ise onu tamamiyle alırlar. Sonra da ��I �! !� '..ı1 � r.fJ � 
''Ahirette kendilerine ateşten başka birşey kalmaz" (Hud, 1 1/16). Böyle ebedi 
bedbahtlardan olurlar. Bunlara karşılık . . .  ��t:.Jı I�� ı,t.İ �JJı �ı "iman edip , , , ,, , 
salih ameller işleyenler ve Rab/erine karşı terbiyeli" kimselerden olanlar da �_,�� 14_! � �I y�l "Cennet ehlidirler, orada ebedt kalırlar." (Hud, 1 1/23). 
Böylece ebedi mutluluğa ererler. İşte iki grup arasındaki fark bu kadar büyüktür. 
Bir de şaki olan bedbahtlar grubunun Firavunları ve elebaşıları gibi, said olan 
bahtiyarlar grubunun da peygamberleri, sıddıkları ve önde gelenleri vardır. Her 
iki grubun ileri gelenleri vardır ki, bunların azap ve sevapları da belli ölçüde 
öbürlerinden farkhdır. Azgınların elebaşılarına cehennem ehli içinde ötekilerden 
farklı olarak Allah Teata'nın dilediği öyle müthiş bir azap vardır ki, bunun ne 
kadar korkunç olduğu hayal dahi edilemez. Şu halde bunlar sıradan bedbahtlar
dan daha bedbaht bir durumdadırlar. Mesutların önde gelenlerine de Allah 
TeaHi'nın, cennet ehli içinde özel olarak hazırlamış olduğu öyle saadetler vardır 
ki ,  � � Js. p. "i� � s·�1 "i� C,1� w "J(. "Hiçbir gözün görmediği, hiçbir 
kul�ğın.işitmediği, beşe/cinsinden hiçbir kalbin hissetmediği." (l) nimetlerdir ki, 
bunları tarif etmek için cennet tabiri bile az gelir. Bu  artık bütün nimetlerin ve 
istihkak edilmiş bütün mükafatların üstünde sırf Allah'ın fazlı ve keremi ile olan 
rabbani ihsanlar, kesintisiz ihsanlardır. Şu halde buna nail olacak olanlar da bah
tiyarlar bahtiyarıdırlar. 

Şimdi geçmişteki o kıssalar, gelecekteki bu akıbetler sana bildirilmekle ey - ... 
Muhammed! • �j;. ',:·-! � 0 � � ')lJ Artık şunların, şu yukarıdan beri an-, , , , , 
latılan müşriklerin tanrı diye taptıkları şeylerden hiçbir şüphen olmasın, 
hepsi boştur. � � ��j 't-! W' �! �_,',�-! (. Bundan önce ataları nasıl tapıyor 
idiyseler bunlar da başka değil, aynen öyle tapıyorlar. Yani boşu boşuna tap
maya devam ediyorlar. Yukarıda beyan olunduğu üzere � �;.J; �I ;.��!'ı :-.:·c.ı l:.i 
(1) Darimi, Rikak, 98, 105; Ahmed b. Hanhcl, il, 313, 370, 407, 416, 438, 462, 495, 506. 
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I j;:. � �I İ!·;' ''Allah 'ı bırakıp da taptıkları o şeyler kendilerine zerre kadar f aytla 
saRlamadı." (Hud, 1 1/1 Ol) ayetinde bildirildiği şekilde, bunların atalan putlara 
tapmakla nasıl zarardan başka birşey görmedilerse, bunlar da tıpkı öyle olacak
tır. ı:J#)�'. ;;ı, rl:. 0; �);J �G Ve elb�tte biz, bunların nasiplerini eksiksiz ola-

- . , 

rak kendilerine ödeyeceğiz. Yani ecelleri g�linceye kadar dünya hayatmda�i 
kısmetlerini ·kesmeyeceğiz, sonra da ahirette hak ettikleri cezalarını da ve
receğiz. 

Meal-i Şerifi 
110. An dolsun ki, Musa 'ya kitabı verdik, yine de onda ihtilafa düşüldü. 

Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir karar olmasa idi, elbette hak· 
. . 

larında hüküm verilmiş bitmişti. Muhakkak ki onlar, bundan kuşkulu bir 
şüphe içindedirler. 

111. Gerçekten de onların her biri öyle kimselerdir _ki, yaptıklarının 
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karşılığını Rabbin kendilerine hakkiyle ödeyecektir. Çünkü O, onların 
yaptıkları her şeyden haberdardır. 

112. İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol! Beraberindeki 
tevbe edenler de (doğru olsunlar). Aşırı gitmeyin! Muhakkak ki O, bütün 
yaptıklarınızı görüp durmaktadır. 

1 13. Ve zulüm yapanlara yakınlık gösternıeyin ki, size de ateş dokun
masın. Allah'dan başka yardımcılaranız da yoktur. So�ra yardım da 
göremezsiniz. 

114. Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında (gündüze 
yakın olan saatlerinde) namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. 
Bu ise, düşünebilenlere bir öğüttür. 

115. Ve sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını yitirnıez. 

y � ;ı�;.ı; yGS'JI ..;,;. Qi � Andolsun ki, Musa'ya da kitap verdik de çok , , , .,. 
geçmeden üzerinde ihtilaf edildi. Yani merak etme ya Muhammed! Yalnızca 
sana ve sana verilen kitaba karşı anlaşmazlık çıkarılmıyor. Yukarıda da bildiril
diği üzere Firavun'a galebe çalan, üstünlük sağlayan Musa'ya da kitap verildiği 
zaman ümmeti olan İsrailoğulları tarafından ihtilaf çıkarıldı. Oysa Musa'ya ki
tabın verilmesi, Tevrat'ın inzal olunması, onun, Firavun ile adamlarına üstün 
gelmesinden, hatta onların suda boğulmasından ve İ_srailoğulları'nın kurtarılma
sından sonra olmuştu. Böylece İsrai)oğulları Tevrat gelmeden önce bütün bun
ları gözleriyle görmüş ve Musa'nm peygamberliğini kabul etmişlerdir. Böyle ol
masına rağmen Tevrat nazil olunca hepsi birden hemen iman etmediler de onun 
Allah'dan olup olmadığında ihtilaf ettiler. Bir kısmı iman etti, bir kısmı da iman 
etmedi, direndi. (Bakara, 2/40-150 ve A'raf, 7/100-188 arasındaki ayetlere bkz.). 
Sana gelince ya Muhammed, önce kitap nazil oluyor, şu halde sana gönderdi
ğimiz kitap hakkmda kavminden bazılarının "ona bir hazine indirilse yatı veya 
"onunla beraber bir melek dolaşsa" veyahut "onu sen uyduruyorsun" diyerek 
inkar edenlere, Allah kelamı olduğunu inkar ederek ihtilaf çıkarmalarına önem 

Jl 

verme! �� � ; � ·c. t.ls" \J".,& Eğer Rab binden bir keliıne sebket111iş olmasa idi, 
yani hikrri°et gereği �)arak bir ecel takdir edilmemiş olsa idi, ;.4:·-� �-'2il derhal 

. haklarında hüküm icra edilirdi. Yani, kavminden ihtilaf çıkaranların hepsi 
için hemen şimdi aleyhlerinde hüküm verilir ve icra edilirdi, hiç beklemeden 
işleri bitirilirdi .• ":*;����� Ve şüphe yok ki, onlar bundan dolayı kuşku 
dolu bir şüphe içindedirler. Yani bu surenin baş tarafında geçtiği üzere, 
''Kur'an'ı Muhammed'in kendisi uydurdu" diye inkar eden iftiracılar, yaptıkları 
bu iftiraya kendileri bi

.
Je inanmıyorlar. Kur'an'dan dolayı onlar öylesine derin bir 
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�üphe içindedirler ki, bu şüpheleri kendi içlerini yiyip bitirmekte, yüreklerini 
kemirmektedir. ·� �G Ve hiç şüphe yok ki, onlardan her biri LJ (l) o takun

dandır ki, �wl � ;.4�J;.1 Rabbin amellerinin karşılığını kendilerine ke
sinkes ödeyecektir. İşlerfni bitirecek, yaptıklarını kafalarına çalacaktır. Yani 
hunların hepsi, surenin baş tarafında bildirildiği üzere 14:: u� Q�I i�I :W_;. �15':;. 

' • 1 • :· ı:.. la,.;.' • l:J ı)ı 1 .- .'"jj . • ·.1 , • 1 -. .i.1 ı � 1 : • � • • 'J ı'. • ; • , ı'. • • ·.1w1 ; : , , ·�i � � � • .J .) � ,..; !""" � � .J "'� � � .J � (""" r"9':"' " 0� ı)l.S' ı:.. Ji,l::, "He�-kim dünya hay�tını,ve ziynetini dilerse, h,iz 011/ar<; h�ıra· 
, da amellerinin karşılığını tamamen öderiz. Bu hususta lıiçhir haksızlığa uğraıı/-

mazlar. " (11/15), "Fakat onlar öyle kimselerdir ki, ahirette onlara ateşten ba�ka 
hirşey yoktur. İşledikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yaptıkları ba
tıldır" (11/16) ayetleri ile durumları ve akıbetleri açıkça ortaya konulan ve yal
nızca dünya hayatı ve lüksü peşinde koşan körler kısmındandırlar. Gerçekler 
hakkındaki şek ve şüpheleri hep dünya çıkarları yüzündendir. İşte bu şüphe ve 
tereddüt içinde sürüp gidecek, dünya hayatlarında ne yapacaklarsa yapacaklar, 
dünyadan ne zevk alacaklarsa alacaklar ve sonra bütün yaptıklarının cezasını 
çekecekler. � �� c..ı �I Çünkü n1uhakkak ki O, (yani Ralıbin) her ne , , -
yapıyorlarsa hepsinden haberdardır. Yaptıklarının hiç birini karşılıksız hır<ık
maz. 

İşte bundan dolayı ��1 W- ;._;-:.· .G sen en1rolunduğun gibi dosdoğru ol! 
Hakkiyle doğru ve dürüst ol ! Bu emrin "fa" harfiyle öncesine bağlanması �u an
lamı ifade eder: Sen her hususta doğruluk ile emrolunmuş bulunuyorsun. Ve se
nin, her işte Kur'an'da emrolunduğun gibi, sıratı müstakim üzere tam bir 
doğrulukla hareket etmen ve her hususta aldığın vahye uyman, Kur'an ahlfıkı Vt! 
ahkamı uyarınca hareket edip bilfiil canlı bir doğruluk örneği olman gerekmek
tedir ki, hakkında hiçbir şüpheye ve tereddüde yer kalmayacaktır. Doğruluğun 
ve dürüstlüğün senin peygamberliğine ve başarılı olmana en büyük del i l  ve 
belge olacaktar. Bundan dolayı sen sana karşı çıkanlarm laflarına bakma, onlara 
J\llah'a havale et de gerek müminlerle müşterek olan inanç ve amele ili�kin 
genel görev lerinde, gerek özel l ikle peygamberl ik görevleriyle ilgili olarnk 
yalnızca sana ait olan özel görevlerinde tam emrolunduğun gibi, hakkiyle doğru 
ol, doğruluktan ayrılma! Şu halde surenin baş tarafında ;.(lı J> ;_ ı:.. � :V.ılS � 
'd_;J:, "-ı j;�� "Belki sen, sana yapılan ithamlardan dolayı, .... ;111a valtyolım;111lttrm 
hazısmı terkedecek olursun ve hundan da üzüntii duyarslll '' ( 1 1/ 1 2) geçtiği üzere 
vahyolunan emrin yerine getirilmesi ne kadar ağır olursa olsun; ne o emrin tch-

(1) Burada « ı:J. edatı • L. :;.ı .. anlamınadır. Nitekim tahrir ik « t:lıı kı raeıi de hunu güstcrir. 
(Mücllil) 
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liğinde, ne de icra ve uygulamasında hiçhir engelden yılmayarak cınrolunduğun 
gibi dosdoğru olmaya devam et. 

Abdullah b. Abbas demiştir ki. Bütün Kur'an içinde Resulullah'a bu ayetten 
daha ağır ve daha çetin bir ayet nazil olmamıştır: Ve bunun içindir ki, Peygam
ber Efendimiz (s.a.v.) 4il).t �; ,_,:-::··. "Hud Suresi ve benzerleri beni ihtiyar
lattı"(l) ve bazı rivayette :J; i:U:. ·�..:-::-� "Beni Hud Süresi ihtiyarlattı. " buyur-

• , 

muştur. 

Demek ki, Hakk'a vasıl olmak için istikametten başka yol olmadığı gibi, 
her hususta istikamet kadar yüksek bir makam ve onun kadar zor hiçbir emi� 
yoktur. Herhangi iş olursa olsun, herhangi hedef olursa olsun ona ulaşmanın en  
kısa yolu doğruluktur. Böyle olmakla beraber her şeyden önce, bir işte doğrunun 
hangi çizgide olduğunu tayin ve tespit etmek çok zordur; ayrıca onunla ilgili 
çeşitli noktalardan ilişkisini kesip, sarstlmadan dosdoğru olan o çizgi üzerinde 
yürüyebilmek daha zordur. Ve yine istenilen hedefe ulaştıktan sonra aynı 
şekilde o doğruluk üzere, hiç eğilmeden devam ve sebat edebilmek büsbütün 
zordur. Bununla beraber şu kadarını hatırlatmalıyız ki, bu ayette Resulullah'a 
"beni ihtiyarlattı" dedirtecek kadar zor gelen nokta, istikamet emrinin asli kendi
siyle ilgili olan kısmmdan ziyade, ümmetiyle ilgili olan kısmı olsa gerektir. Zira 
buyuruluyor ki : �ı';. yli :;.� Seninle beraber tevbe edenler de. Yani şirkten 
tevbe edip de imanda seninle beraber bulunan, müslüman olan herkes de tıpkı 
senin gibi dosdoğru olsun. (,i.la; �� Ve azmayın, yani Allah'm tayin ettiği sınırı 
aşıp da onun dışına çıkmayın, doğruluktan ayrılıp da ifrat veya tefrite sapmayın, 
aşın gitmeyin ey müslümanlar � �_,t..:.J L..ı :Jı Çünkü muhakkak ki O, (yani 

, 

Rabb'in) bütün yapacağınızı görür. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Görür v_,
e ona 

göre karşılığını verir; ceza veya mükafat, karşılıksız bırakmaz. �Jlı Jı ı;s') �) ı;.,Iı; Ve zulüm yapmış olanlara rükun etnıeyin, yani, zulüm ve haks;zlık ya
panlara herhangi bir şekilde destek vermek, yakınlık gösterip yaltaklanmak 
şöyle dursun, meyil bile etmeyin, yüz vermeyin, ilgi göstermeyin ki �81 p 
sonra size ateş dokunur. .. Çı�ı ::,.. .hı i.u·:J ::,.. ;J:.ı C.� Ve sizin Allah' dan başka 
dostlarınız yoktur, �J:-;�;, � � �o�ra inansur da olmazsınız, Allah'ın 
yardımına nail olamazsınız. Size dokunacak olan ateşten kendinizi kurtara.maz, 
kurtarıcı da bulamazsınız. 

iµı ,r:t1� Ve namazı kıl, ve kıldır, p.ı � (il;) !�ı ;'> gündüzün her iki 
tarafında ve gecenin zülfelerinde yani gündüzün başlıca değişme saatlerinin 

( 1) Tirmizi, Tcfsiru Sureti 56/6. 
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ikisin<lc ve gecenin zülfeleri, saçakları demek olan eteklerinde, gündüze yakın 
olan saatlerinde. 

Zülef: Zülfe'nin çoğuludur ve Arapça'da çoğul en az üç sayıdan olu�luğu 
i..;in bu ayetteki ifadeden anlaşılan sonuç, ikisi gündüzün taraflannda, üçü de 

µ,ecenin eteklerinde olmak üzere tam beş vakit namaz emredilmiş olduğu a�ık�a 
bellidir. Gündüz namazlarının kıraetinde cehir (sesli okuma) meselesinde sabah 
namazı gece namazlanndan sayıldığı için "tarafeyi'n-nehar" dan murad öğle ve 
ikindi vakitleri, "zülefen mine'l-Ieyl"den maksat da akşam, yatsı ve sabah na
mazları �lmak lazımgelir ki, İsra Suresi'nde de pı .j. } J} �ı :-ı)� i.;laıı �1 
. . . ;Jlı �()� "Güneşin öğle vakti zevalinden, gecenin karanlığına kadar namaz 
kt!. Bir de sabah namazmı kıl. Çünkü sabah namazı gerçekten de şaltitlidir. " 
(isra, 1 7/78) diye buyurulmuştur. Böylece öğle ile ikindiye tarafey i'n-nehar de
nilmesinin sebebi şudur: Sabah gündüzün kökü, güneşin doğuşundan öğleye ka
dar geçen vakit ise gövdesidir. Zevalden sonra öğle ile ikindi de, ta batıncaya 
kadar olan kısım da taraflarıdır. Şer'an de gündüz vaktinin sabah, öğle ve ikindi 
olmak üzere başlıca, üç bölümü, üç tarafı vardır. Nitekim bir başka ayette Jl).1 
;�I "Gündüzün tarafları" (Taha, 20/130) diye gündüzün üç tarafından söz edil
miştir. Sabah namazı güneş doğmadan önce olduğu için, sabah ve akşam na
mazları "zülefen mine'l-leyl" in kapsamı içinde kalmış olurlar. Böylece gündüz 
namazma iki taraf kalmış olur. Bununla beraber mutlak anlamda "gündüzün iki 
tarafı" tabiri gündüzün iki ucu veya ortasının iki yariı manasına geldiğinden, 
şer'i anlamda gündüz de fecir vaktinden geçerli olduğundan birçok alim, bunun �J) :,Q� �I � J;j �:, -� e� i "Güneş doğmadan ônce ve batmadan ihıce 
Rabhini hamd ile tesbilı et. " (Taha, 20/130) ayetini örnek alarak sabah namazı 
ile ikindi namazı olması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Fakat bu §ekilde tefsir 
edildiği takdirde, başka ayetlerde sarahatle yer almış olan öğle vakti burada hiç 
zikredilmemiş olur. Keşşaf sahibi gibi, birçokları da iki taraftan maksadın bir ta
rafın öğleden önce, bir tarafın da öğleden sonra demek olduğunu ifade etmişler, 
yani "gudüvv ve aşiyy" şeklinde anlamışlardır. Böyle alındığı takdirde birinci 
tarafta sabah namazı, ikinci tarafta da öğle ve ikindi namazları yer almış olur ki, 
böylece gündüz namazı olarak üç vakit namaz bulunmuş olur. Bu şekilde "tara· 
feyi'n-nehar" ifadesi ile diğer ayetteki J�I Jı)1 aynı anlama gelmiş olur. Ve , 
sabah namazı onun biri olur, diğer ikisi de öğle ve ikindi namazları olmuş olur. 
Gündüzün iki tarafında üç namaz yer almı§ olursa "zülefen mine'l-lcyl" sözü de 
çoğul olduğudan ve en az üç namazı ifade etmesi gerektiğinden, o takdirde farz 
namazla_rın sayısı beş değil, altı vakit olmuş olur, ki, bu altı vaktin biri hizzat 
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peygamber efendimiz hakkın<la clJ ll;� � ·..ı.;4:1 J:lı �� "Ve gt•,·c.· ıw11rnzı11dan ol-. . 
mak üzere telıecciid namazını da ktlt sırf sana malısus 11ajlleıe11 hir ıwııwz ola-

rak. " (İsra, 17 /79) uyarınca fazla olarak teheccüd, ümmet hakkm<la da vitir al-,..., 
tıncı namaz olmuş olur. Nitekim .;�I Jf),'(, e' i J:lı. ljı �� "Gecenin bazı saat-, ,, , , , 
/erinde ve gündüzün etrafında da tesbih et. " (Taha, 20/130) ifadeleri de en az altı 
sayıyı içerir. Şu kadar var ki, beş, bütün vecihlerce kesin, altıncısı ihtimal olarak 
vitir itikadi farz değil, ameii farzdır, başka bir deyişle vaciptir. Gerçekten de 
mutlak anlamda gündüzün iki tarafı denildiği zaman sabah ve ikindi, hatta sa
bah ve akşam dahi açıklık kazanırsa da burada bu iki tarafın karşılığı olan 
11zülefen mine'l-leyl" den olmadığı da belli olmak karinesiyle "tarafey i'n-nehar" 
ifadesinden gündüzün iki ucu veya ortasının iki yanı demek olmayıp örfte baş
lıca üç kısım sayılan etrafı nehardan ikisi demek olması bizce bütün açılardan 
tercih edilmesi gereken bir tefsirdir. Gündüzün taraflarından iki taraf: Öğle ile 
ikindi ve geceden üç zülfe: Akşam, yatsı ve sabah olmak üzere hepsi tam beş 
vakit namazdır ki, ikamet aynı zamanda namaz kıldırmak anlamına da gel
diğinden bunlar cemaatle kılman namazlardır, ikamet sünnet, cemaat vaciptir. 

Hasılı işte bu beş vakit namazı ikame et. ul;�;' il�� uc.;Jı �ı Zira �urası , .,.. , , , 
kesindir ki, iyilikler kötülükleri giderir. Yani her namaz bir hasenedir, beş 
vakit ise hasenattır. Hasenata devam edildikçe seyyiat, yani kötülükler si l inir 
gider, işte bu muhakkaktır. Binaenaleyh beş vakit namaza devam edildikçe ara
da beşeriyet icabı işlenen bazı seyyiat da silinir gider. Beş vakit namaz, arada 
meydana gelebilecek küçük günahlara keffaret olur. Nitekim bir hadisi şerifte de 
varid olmuştur k i  ��I :M :���I (. 1:4::� �;�Us' �µı J} �):J1 "Namazdan namaza 
kadar ikisi arasındakilere keffarcttir, büyük günahlardan uzak durulduğu 
sürece" .(1) Ayrıca pG: �I; ;ii ;):..ıı �

-
'"Muhakkak ki, 11a11wz, çirkin ve 

kaıü şeylerden uzak tutar. " (Ankcbut, 29/4.5) huyurulduğundan, namaza devam 
edildikçe, genellikle namaz kllanc.la kütüliiklerc ve günahlara karşı nefret duygu
su geli�ir. Böylece namaz insanları hüyük günanlardan "1a uzaklaştırmaya, �ayet 
alıştığı şeyler varsa onda piıınrnnlık uyandırıp tevbeye de sebep olur. 

1 �l O, (yunl) nunınz, yahut ;,;:· u "doğru ol!" emrinden buraya kadar an-
lutılunİurla iluili hu h()IUm, �(;.u 1./;n düşünnıeyi bilenlere bir lıatırlatınadır. 
Yunl nklıbl\•ındu olnn ve dü§üncbilen herkese bir öğüttür, bir vaaz VI} nasihattır. 
Bu Ayctl1.1rdc geçen emirler ve nehiyler bakınız ne kadar dikkat çekicidir: Emir
lor ��1 '-.1- r,c.u ve i):a.ıı �lj diye dış görünüşte müfred olarak yalnızca Hz. 

·..-.--.......--.. .. t'>Y-ı.•• .;•• .............. · -·--··---

( 1) MOKllın, 'l'ııhurct, 1 <>; Ahını;<l h. Hanhd, il, 359, 400, 414. 
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Pcygambcr'c hitap edilmiştir, oysa mana itibariyle umuma, yani bütün ümmete ,..; 
aittir. Nchiylerde ise �� �� "azmaym" ve ı_;.n; ��I J! ı)S) �� "zulmeden/ere 
arka vermeyin. " diye yalnızca ümmete yöneltilmiştir. Ne ince, ne zarif bir ifade 
tarzıdır ki, hayır olan fiillerde Hz. Peygamber muhatap tutulmuş da ümmete on· 
dan sirayet ettirilmiştir. Sakınca teşkil eden işlerden, yasaklanmış fiillerden nuh
yc gelince de Hz. Peygamber'e hitaptan çekinilip ümmete geçilmiş ve bunun 
Peygambere ancak ümmeti dolayısıyla zımmen bir ilişkisi bulunduğu a n 
latılmıştır. Ve Hz. Peygamber'in şahsı bu gibi işlerden uzak tutulmuştur. Çünkü 
usul ilminde beyan olunduğu üzere, bir fiilden nehiy, o fiilin muhataptan sadır 
olması düşünülür ve tasavvur edilir olmasına bağlıdır. Vukuu ihtimali olmayan 
fiil nehyedilmez. Bundan dolayı ı;t) �� . � �� nehiylerinin Peygamber'e 
yöneltilmeyip de ümmete yöneltilmesi ve ümmetin muhatap kabul edilmesi, bu 
gibi işlerin Hz. Peygamber hakkında asla düşünülemiyeceği ve ihtimal dahilinde 
hile olmadığı gerçeğini ortaya koyar. Şu halde Hz. Peygamber'e verilen 
doğruluk emrinin doğrulukta devam ve sebat etmesini temin demek olduğunu 
ve fakat buna rağmen ümmette doğruluktan ayrılmanm ve zalimlere meyil et
menin yine de mümkün ve muhtemel bulunduğunu ihtar vardır. Ve işte Hz. Pcy
gamber'e �; i:U:. '"/-::\ "Hud Suresi beni kocalttı" (l) dedirten de ayetin bu ince 

• , 1 

belagati ile ümmetin doğruluktan sapma tehlikesinin bulunmasıdlf. �;n ��1H 
�_,d.l.U "Düşünmeyi hilen/ere bir hatırlatmadır. " O halde bunlara iyi dikk�t et: 
:,;.:,G Ve sabreyle, bu emirlerin icra ve ifası sırasında kar�; Jr·,r�ı ya kalacağın 
�cılara katlan ve zalimlere karşı nusreti ve başarıyı hiç acele ��meJen bekle. �u 
�-�-�I ;.1 e-, ;:.� � Jıı Çünkü muhakkak ki, Allah iyilik edenlerin ecrini zayi 
etmez. İyilik yapanların emeğini boşa çıkarmaz, bu muhakkak. Görülüyor ki bu
radaki sabır emri ile Yunus Suresi'nin sonundaki �G �!.ı"�! :?; (. �� "Sen sww 
vayolıaıan şeye uy ve sahre/. " (Yunus 1 0/109) emrine bir defa daha vurgu yapı
larak, burası o icmalin bir tafsili ve bi(tavzihi (bir aynntısı ve açıklaması) oldu
ğu anlatılmıştır. Bunun üzerine geçmiş ümmetlerin ardarda azaba uğrattlmalan
nın sebepleri özetle bir kere daha hatırlatılıyor. Böylece Muhammed ümmetini 
aydınlatmak ve Resululah'ı tesell i etmek siyakmda buyuruluyor ki: 

(1) Tirmizi, Tcfsiru Süreli 56/6. 
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Meal-i Şerifi 

1 16. Sizden önceki devirlerden bakıyye sahipleri (kitap ehli) 
· yeryüzünde bozgunculuktan vazgeçirmeye çalışsalardı ne iyi olurdu. Fakat 
onların içinden kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. O zulmedenler ise 
şımartıldıkları refahın peşine düştüler ve hepsi de suçlu oldular. 

117. Senin Rabbin, halkları iyi ve ıslahatçı iken, o memleketleri haksız 
yere helak edecek değildir. 

118. Eğer Rabbin dileseydi elbette bütün insanları tek bir ümmet ya
pardı. Halbuki yine de ihtilaf edip duracaklardı. 

119. Ancak Rabbinin rahmetle yarlığadığı kimseler başka. Onun 
içindir ki, onları yarattı. Ve Rabbinin "Andolsun ki cehennemi cinlerden 
ve insanlardan tamamen dolduracağını" sözü böylece tamam oldu. 

�� 'J1 ui .>Ul � �� 4 ı)) ;.w � �J�ı � �lS' 'J"):; Şimdi sizden önceki 
"' ,. ,  ,, - .. "' , , , 

çağlardan yeryüzünde fesattan engelleyen bazı bakiyye sahipleri bulun-
saydı (yani, Musevi ve İsevi gibi eski dinlere mensup olanlardan bakiyyeye hiz
met eden, dindar, hayra yarar, faziletli gruplar bulunsaydı) da yeryüzünde boz
gunculuğa engel olsalardı.. . � �1 :;... � �I Ancak içlerinden kurtuluşa 
erdirdiğimiz pek az kimsel�rden b,aşkas� yoktur. � ı;Jl; �.ılı �� 
İçlerinden o zulüm yapanlar ise, (yani, azınlıkta olan o kurtulmuşlar; dinle
meyip bilfiil fesat yaparak veya kötülükten vazgeçirme görevini terkederek, 
kendilerine zulmetmiş, kendi helaklerine sebep olmuş olanlar ise) � ı))1 (.. re-

, 
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l'uhla zevk arkasına düştüler. �_;.:. ı)� hep mücrim oldular. İ�tc daha ; ; 
ünceki çağlarda helak olan kavimlerin helaklerine sebep olan şey başlıca hu 
ikisidir: Birincisi içlerinde fesattan engelleyecek faziletli bir cemaatın hulun
mayışı, bulunsa bile yetersiz kalışıdır. Birisi de refaha ermiş olanların zevk ve 
safa düşkünlüğü ve bu suretle halkın baştan çıkmasına sebep olmaları. 

�� �lJ A v:,ill �ı!4:! �:, �lS' C:.� Yoksa ahalisi muslihler, (yani salih ve 
ıslahtan yana kişiler) olan bir menıleketi durup dururken, Rabbinin hak�ız 
olarak helak etmesi olur şey değil. Hak etmeden helak olmaz. Yani, bir mem-' 
lcketin gerek idare ed.en ve gerek edilen ahalisi, zulme ve bozgunculuğa meydan 
vermeyen salih ve ıslahatçı kimseler iken, Allah herhangi bir zulüm ile o mem
leketi helak etmez. Böyle bir ihtimal yoktur. Allah'ın kendisi zalim olmaktan 
münezzeh olduğu gibi, ahali iyiliği ve ıslahatı sürdürdüğü müddetçe zaten zul
metme niyetinde olanlar da zulüm ve haksızlık için meydan bulamaz. Bunun 
için salih olmak kafi gelmez, ayrıca muslih olmak da gerekir. Allah, memlckd
leri, ancak halklan ıslahkar �� �1 "ahalisi ıslahat yapan kimseler" olduk
ları sürece helak etmez. Hakkın ihlak edişi, ancak memleket ahalisinin 
ıslahattaki eksiklikleri, zulüm ile fesadın meydan almasına sebebiyyet vermdl!ri 
yüzündendir. Nitekim �;,JGa;ı G,:J� �1�1 "İçimizde salihlcr varken yine de helak 
olur muyuz?" diye Resulı{llah'a �orulduğunda, o da ;. :�ı ):5 nı � "Evet, eğer 
hubüs, (yani pislik) çoğaltrsa11<1) diye cevap vermiştir. (Maide; Sfıresi'nde �1 Ç ;.?� � µ1 µ ı;:.i �;.ili "Ey iman ed�nler, size düşen kendinizi düzeltmektir. 
siz doğru yolda olduğunuz sürece yolunu şaşırmışlar size zarar veremezler. " (5/ 
1 05), Enfal Sfıresi'nde I� �.ılı ��-"; � �:�,; ı_,.i;ı� "Öyle hir fitneden korkun ki, ; , ; 
içinizden yalnızca zulüm yapanlara dokunmakla kalmaz . . .  (8/25) ayetlerine bkz.) 
Hud SCıresi'ndeki bu ayetin bir benzeri de En'am Suresi'nde geçmişti, fakat ora
da �J!ll 4t.1J A v�I �ı;(+.'. "Bunun sebebi, Rahbinin, hir memleket lıalk1111 M"f

lette oldukları bir halde, haksız yere helak etmeyişidir: " (6/ 1 3 1 )  buyurulmak-
, 

tadır. Bunun bir benzeri de ilerde Kasas Suresi'nde gelecektir ki, orada da �lS' C:.� 
. . .  �;..:; �1 ;. �· --�! J;. v:,i)I � � "Rahhin. memleketlerin ana merkezine, kt!ll· 

,. , ; 
dilerine iiyetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe on/an helak <'imiş 
değildir. Biz o memleketleri, halkı zalim olmadıkça helak edecek deRildik. " 
(Kasas, 28/59). Bu son ayet gafletin manasını açıkladığı gibi, ıslahatın kar�tlı
nın da zulüm ve haksızlık yapılması demek o]duğunu ortaya koyar. 

( 1 )  Buhari, Filen, 4, 28, Mcnakib, 25, Enhiya, 7; Müslim, Filen, 1 ,  2; Tirmizi, Filen, 2 1 .  23; lhn 
Macc, Filen, 9; Muvalla, Kelam, 22; Ahmed h. Hanbel, Vl, 428, 429. 
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� :  � �:, Bununla beraber Rabbin dileseydi, t�ı:, l:.1 ��I � elbette insan
ların hepsini bir tek ümnıet yapardı. i�� r.1 ·\iı :,..� ı �IS' ı.:.:, "insanlar hir tek , -
ümmetten başka bir şey değillerdi " (Yunus, 10/19) ayeti gereğince zaten ba-
langıçta hepsi bir tek ümmet ve bir tek aile idi. Adem ailesi idi. Sonra dileseydi 
hepsini hakka hidayet ederdi, İslam üzerinde birlik ve beraberlik halinde tutardı, 
ihti lafa, anlaşn�azhğa, bölünüp parçalanmaya izin vermezdi. Sonuna kadar bir 
tek mil let, tevhid inancı üzere giden bir tek cemaat yapardı. � Halbuki öyle 
yapmamış da �_eı:;.:. �)� � sürekli olarak anlaşmazlıklar çıkarıp duruyor

lar. Demek ki, Allah Teala, hepsinin bir ümmet olmasını dilememiş. Hepsine 
tevhid inancını ve doğruluğu emretmekle beraber, ihti laflara imkan bırakmış da 
çeşitli zevkler, çeşitli tutkular ve farklı isteklerle Hakk'a karşı çıkıp duruyorlar. 
� �� ::;. �; Ancak Rabbi 'nin merhamet ettikleri, rahmetine mazhar 
kıldıkları müstesnadır. Ki bunlar, ihtilafa düşmezler, Hakk'a karşı gelmezler. 
Tevhidden ve istikametten ayrılmazlar, birlik ve beraberl ik içinde bir ümmet 
olurlar. �.f;I� ��� Ve zaten onları bunun için halketti, yani tevhiddcn ayrılma
sınlar, anlaşmazlıklara düşmesinler ve bir tek ümmet olsunlar diye yarattı. İ§te 
bu müstesnaları bunun için yarattı veya rahmet kılınmış olanların dışında kalan
ları ihti lafa düşsünler diye yarattı. Veyahut bütününü � �1 ;.s:.:ı ;.,r)��! 
"Bakalım hanginiz dalıa güzel ameller işleyecek. " (Mülk, 67/2) hikmetiyle imti
han ve yarışma gerçekleşsin, muhalif ve muvafık ayrılsın diye yarattı. � Ve 

böylece ihtilaf edip duranlar hakkında �_:, ;-..ıs :;.:.; Rabbinin işte şu kelinıesi 
tastamam yerini buldu: ::,. __ ;�1 ��ı:, �! � ��4; 0'i.'i Bir kısmı cinlerden ve 
bir kısmı insanlardan olnıak üzere cehennenıi elbet dolduracağını. (Bakara, 
2/253. ayetin tefsirine bkz.) 
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Meal-i Şerifi 
120. Peygamberlere ait haberlerden kalbini yatıştıracak olanlardan 

her türlüsünü sana kıssa olarak anlatıyoruz. Bunda da sana bir hakikat, 
nıüminlere de bir öğüt ve ibret gelmiştir. 

121. İmana gelmeyen o kafirlere de ki: "Elinizden geleni geri kt�y
nıayın! Biz de yapacağımızı yapacağız. " 

122. Siz bekleyin görün, biz de bekleyip göreceğiz. 
123. Göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnızca Allah'a mahsustur. Her 

i� O'na döndürülür. Sen yalnızca O'na ibadet et ve yalnızca O'na dayan. 
Rabbin yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir. 

�r,,ı) 4-! :-�A; C. t.)ı .'l;l ::,.. ;.(IA � � Sana peygamberlerin hayatlarıyla il-.. "' . , , , 
gili bilgilerden bazı önemli kısımları, kalbini onlarla yatıştırmak, onlarla 
pekiştirmek için hikaye ediyoruz. Önemli kısımlann her türlüsünü sana an
latıyoruz ve daha anlatacağız. j;Jı .� � �� Bunda, (yani bu surede) de sana hak ,, 
geldi. Anlaşmazlık ihtimali olmayan hakikatın kendisi geldi. � Aynı zamanda 
�;:.tJ �;n� �:;.. müminler için bir mev'iza ve muhtıra, (yani bir öğüt ve 
ib�et �itelfğind�ki bilgiler) geldi. �;..� � �.llı Jj� İmana gelmeyen o kafirlere 
de de ki: �� ,_):&. ıµı llalinize ;e gücÜ�üze göre yapabileceğinizi yapın. 
Yani sizin bütün gücünüz imansızlığa yetiyor, o imansızlıkta da istediğiniz 
kafirliği yapın. Yapabileceğinizi yapmaktan geri kalmayın bakalım. �)..� uı , , 
Muhakkak ki, biz de yapacağımızı yapacağız. Şurası kesindir ki, hakkı tasdik 
edeceğiz ve Rabbimizden gelen emir ve uyarılan kabul edip iman yolunda 
çalışmaya devam edeceğiz. ı_,):.11� Ve gözleyin. Şu müminlere felaket gelecek 
diye bekleyip durun, �J).:.�·. uı 'muhakkak ki, biz de gözlemekteyiz. Yani Rab-, , 
bimizin vaatlerini ve sizin gibi imansızların başına gelebilecek kötü akıbetleri, 
sizin korkunç sonunuzu biz de inançla gözleyip durmaktayız. Bakalım kim za
rarlı çıkacak göreceğiz. � Onlara şunu da haber ver ve de ki: ": .. {;.:.ıı ;. ) JJ , , , .J#� 'iG Göklerin ve yerin gaybı Allah ' ındır. Göklerdeki ve yerdeki bütün gizli-
l ikler, bütün sırlar yalnızca AJlah'a aittir. Onlan bilmek de Allah'a mahsustur. 
Yani gayb olan gizli sırları yaratmak, icad etmek, bilmek ve bildirmek, zamana 
gelince açığa çıkarmak vs. bütün bu  hususlar, gayb ile i lgil i bütün işl�ml .: r  
Allah'a mahsustur. Bütün küll i varlıkları, bütün cüz'i parçacıklan, varı ve yoğu, 
hazırları ve gaipleri, olmuşları ve  olacakları bilen ancak O'dur. O'na gizli olan 

hiçbir şey yoktur. :Js- ',;..�ı �:;. �� Ve emir, bütünüyle O'na irca olunur. 
Bütün emirler, kararlar, hükümler ve  işler, hepsi, hepsi O'na döndürülür. Hazır
da veya gaipte hiçbir emir yoktur ki, O'na dayanmasın. O'na dayandınlmadan 
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hakkmda bir hüküm verilmek mümkün olabilsin. O'na Jayan<lınlmauan iki kere 
ik i  dört eder demek bile mümkün olmaz. ��ll İşte bundan dolayı, sen 
yalnızca O'na ibadet et, O'na kulluk eyle! � �_,J) Ve O'na tevekkül eyle! ' 
Her işte emir ve kumandayı, yetkiyi O'na verip, O'na güvenip, O'nun emirlerine 
uygun hareket eyle! Yani, ibadetsiz ve amelsiz kuru kuruya tevekkülün de fay
dası yoktur. Sen kulluğunu yap, O'nun emrini yerine getir ve öyle tevekkül eyle. 
�p � J.il1ı � (.) Rabbin amellerinizin hiçbirinden gafil değildir • . , , 

Bu surenin sonu ile Tevbe Suresinin sonu arası.nda belagath bir tekrar ve 
teyid bulunmaktadır. Zira onun son emri de yalnızca Allah'la yetinmek ve 
yalnızca O'na güvenmek gerektiğini vurguluyordu. 

Bu surenin bu şek i ldeki hatimesi, bundan sonra gelecek olan Yusuf 
Suresi'ne de bir geçiş, bir hazırlık özelliği taşır. zira Yusuf Suresi, Al lah'a te
vekkül eden bir kulun, ne kadar çok yönlü haksızhğa uğrarsa uğrasın, Allah'ın 
yardımıyla hepsinden kurtulup düze çıkacağını göstermektedir . . 
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Yusuf Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 1 1 1  

27 
----··· ·· · · · ·· · · ·· · 

Bu sure, içinde Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası anlatılan bir suredir ki, bütün 
ayetleri hicretten önce nazil olmuştur ve bütünüyle Mekki'dir. Nişabfırl Tefsi
ri'nde bildirildiğine göre, hicret sırasında Mekke ile Medine arasmda nazil 
olduğu da söylenmiştir.( 1) 

Ayetleri: Yüz on birdir. 
Kelimeleri: Bin yedi yüz altıdır. 
Harfleri: Yedi bin yüz altmış altıdır. 
Fasılası: .,:, • r . J .  J .  ı harfleridir. 

Nuzul sebebi, rivayet olunuyor k i  yahudi bilgin lerinden bazıları, Mckkc 
müşriklerinin ileri gelenlerine, "Muhammed'e sorun .bakahm, İsrailoğullura 
Mısır'a hangi sebepten dolayı geçmişlerdir, Muhammed buna ne diyecek'!" diye 
telkinde bulunmuşlar, onlar da sormuşlar, bunun üzerine işte bu Yusuf SOrcsi 
nazi l olmuştur.C2) Nitekim �? J! �Çı �').� �;. v! �lS' jll "Yusuj' ilt! 

(1) cn-NisahCıri, Garaihü'l-Kur'an ve Rcğaihii'l-Furkan, XII, 94 (Tahcri ik hirliktc) 

(2) AlfL'>I, Rfıhu'l-Meani, XII, 1 70. 
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kardeşleri11de soranlar için liyeıler vardu-. " ( 1 2/7) ayetindeki soranlara i fade
sinde de buna işaret edilmektedir. Muhammed b. İshak'rn dcyi�inc göre, surenin 
nüzul sebebi, Mekke müşriklerinin, Resulullah'a yaptığı ezadan dolay ı ,  daha 
önce Hz. Yusura kardeşlerinin duyduğu haset ve yaptıkları ezaya rağmen onun 
Allah'a teslimiyetini, Allah'ın da ona ihsan ve ikramını an latarak, peygamberini 
teskin ve teselli etmektir. Sa'd b. Ebi Vakkas 'dan nakledildiğine göre, Kur'an 
inzal olundu, Hz. Peygamber inen ayetleri, onlara tilavet ediyordu. Sonra :,J 
(G:. ;-: a' ai "bize kıssa da anlatsan"(l) diye istekte bulundular. Bunun üzerine bu 
sure nazil oldu. 

l\ieal-i Şerifi 

1. Elif, Lanı, Ra. İşte bunlar sana o açık seçik kitabın ayetleridir. 
2. Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak in

dirdik. 
3. Sana bu Kur·an'ı vahyetnıekle biz, sana kıssaların en güzelini an

latıyoruz. Gerçek şu ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. 

Jı Elif, La.m, Ra. (Bunun anlamı için Yunus ve Bakara Surelerinin ilk 
ayetlerine bakınız.) Allah bilir, bakınız ağızlarından tek tek çıkan o hece harfleri 
nasıl ilahi sırlarla doludur . •  � Bunlar, bu hece harfleri veya bu harflerle 
başlayan bu sure, �I y8:.ll �Çf o nıübin kitabın ayetleridir. , ,. , ... 

Mübin: Hud Suresi ( 1 1/6) nde de geçtiği üzere l;�ı , � ,  ��1 den ismi fail-, , 
di ki, lazım ve müteaddi olarak her ikisi için de kullanıltr. Lazım anlamıyla 

( 1) Süyfıtl, c<l-Dürrü'l-Mcnsur, iV, 496; Alüsl, a.g.c., XII, 170. 
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"mühin" kendi özünde açık, seçik ve aydınlıktlr. Yani ha<l<li zatmda kendisinin 
ne olduğu açık ve belli, kendisinin ne olduğunu tamtmaya kendisi yeteri i olan 
demektir Müteaddi (geçişli) fiil olarak anlamı ise beyan edici, açıklayıcı, a�ığa 
<.;ıkarıcı, ayırt edici demek olur. Bir de dili ve ifadesi gayet güzel, muradım ve 
maksadını gereğine göre dilediği gibi anlatır, fasih ve beliğ manasına gelir. l�tc 

' 

Kur'an-ı Azimüşşan "hüda", "nur", "furkan" isimleriyle anılan bir hikmetli ki
tap, bir tafsilatlı kitap olduğu gibi, aynı zamanda her yönüyle bir "mübin'' ki
taptır. 

Birincisi: Herşeyden önce bütün Arap edebiyatçılarını, şairlerini ve bcla
gatçılarını, hatta bütün insanları ve cinleri icazıyla aciz bırakmış, Allah ta
rafından mucize olarak nazil olmuş bir kitaptır. Bundan dolayı hak ve Haktan 
olduğunu, kendisinden başka hiçbir delile ihtiyaç bırakmayacak şekilde, bizzat 
kendi varlığıyla isbat etmiş olan bir kitaptır. � �� ; a� �j .. ,)� .�:J. �� .�� \j 
); :· - •• � "Bu ne suf şarka, ne de suf Karha ait olmayan hir aft açtan tutuşıurulur. 
Onun yağı kendisine lıiç ateş dokunmasa hile t}ıl ışıl ışıldar. " (Nur, 24/ 3.S) 
ayetinin zevkiyle bu, bizatihi beyyin, tecrübeyle sabit, hiç şüphe götürmez hir 
mucizedir. 

İkincisi: Ahkam ve §Crİat kuralları, mülk ve melekute ait gizlilikler, gayhc 
ait haberler, kıssalar ve mev'izalar gibi, dinin usul ve mearifini açıklayan, beyan 
eden bir kitaptır. 

Üçüncüsü: Hakkı ballldan, hayrı şerden, doğruyu eğriden, güzeli çirkinden 
ayırt eden bir kitaptır. 

Dördüncüsü: Dilin ifade güzelliği, beyan gücü bakımından da gayet parlak 
bir kitaptır ki, bunun da üç sebebi vardır: 

a. Dil in in Arapça olmasıdır. Arapça ise hece harflerindeki güzellik ve 
sağlamlık(1), kelimelerindeki uyum ve ahenk, anlamlarındaki genişlik, iştikakla
rındaki asalet ve çeşitli l ik, kinayelerindeki müenneslik ve müzekkerlik ve dahH 
başka özellikleri i le icaz içinde vuzuha hizmet eden ince ayrıntıları, cdut
larındaki insicam kabiliyeti, pek çok faydalı bağlantıları ve bilhassa terkip ve 
irabındaki incelik va parıltılı yönleri bakımından ifade-i meram etmeye yarnycın 

( 1 )  Arapçanın clilhası, hirçok doğu ve hatı dillerinden hazı harlkrk ayrılır. Bir ı.k Arap <liliıılıı 

asıl hari1erini mahreçlerinden zati ve asli sıfallarıyla söyleten hir tecvidi vardır ki, her �l�YUL'll 

ünce hunun beyan gücüne yaptığı önemli katkıyı akla gctirmckteı.lir. Oysa hin;ok dillenk h111.1 
h:utlcri zayıf ve yumu�ak söylemek, onları çiğneyip ezmek. zcrald sayılmaktadır. Ve huııdıın 

dolayı <.la o lisanın telaffuz ve imlasını.la pc.k <;ok mü�kilat çekilmektedir. (Mücllil) 
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diller içinde en kuvvetli ve sağlam bir beyan aracı olarak dikkat çeker. 
b. Kur'an bu dilin, en açık, en güzel, en seçkin lehçeleri üzere nazil olmuş-

tur. 
Arabi: Arab'a mensup demektir. Arap da Arab1'nin çoğuludur. "Ebu Hay

yan Tefsi ri"nde ihtar olunduğu üzere, bir de "Arabe" ismi vardır ki, Hz. İsmail 
Aleyhisselam'ın diyarı olan Mekke ve çevresinin ismidir. Nitekim şair: ��1 l:�� 
J..�ı �{,!Jı \ıı V"'lJI ::,_. �ı;. � (. "Yer yüzünün bir nahiyesi vardır ki, insanlar-

, , , , 

dan zekası keskin, dili tatlı (olan Resululah) dan başka hiç kimse onun haramuıı 
helal kılmamıştır. " diyerek Hz. Peygamber'in Mekke'yi fethini anlatmış ve şiir 
zaruretiyle Arabe'nin "ra"sını sakin kılarak, "arbe" yapmıştır.O) İ§le bu kelime
nin de nisbesi" Arabt"dir. Buna göre Kur'an'ın Arabi olması, doğrudan doğruya 
buna da nisbet edilebilir ki, Arabe diyarının lehçesiyle inmiş demek olur. 

c. Kur'an'ın nazmı, Arap diline öyle yüksek bir insicam, salabet ve halavet 
ihsan etmiş, öyle güzel bir beyan ve ifade üslubu kazandırmış ki, onun Allah 
kelamı olmasından kaynaklanan bu bedi'i üslup ve fıtri beyan, Arap şair ve bela
gatçılannı bir benzerini getirmekten aciz bırakma konusunda başlı başına rol 

. .  

oynamıştır. İşte Kur'an, beyan ve ifadesinde böyle çok yönlü bir kuvvet, katmer-
li bir güç, seçkin bir güzell ik bulunması açısıdan da bir mübin kitaptır. 

Aslında birinci mana, dördüncü mananın bu şıkkındaki manayı da zımmen 
içine almakta ise de hadd-i zatında bu husus, Kur'an' ın üstün bir özell iğini 
teşkil ve sırf kendisine mahsus olan müstakil bir manadır. Velhasıl Kur'an, 
bütün yönleriyle eşsiz ve benzersiz olan bir kitaptır. 

Dernek ki, rP' ��I �çi � "işte hunlar hikmetli kit�lnn liyetleridir. " 
diye başlayan Yunus Suresi ile onu .r-f rf> �:J � :-r� � �Çı �i y� "Bu 
öyle bir kitapttr ki, ayetleri hikmetle donatılmış, sonra da hahir ve hakim olan 
Allah tarafından a.çıklanmtştır. " diyerek söze başlayan Hud SGresi'nden sonra, 
yani Kur'an'ın hikmet özel liğiyle yakından ilgili olan ayetlerinden sonra, tevil il
mini öğreten böyle bir slırenin gelmesi, o hikmetlerin na�ıl ve ne yönde açıklan
ması gerektiğine güzel bir misal verecek olan bu sure de onlar gibi, ezell güzel
liklerden bir remz ve sembol olan harflerle başlamaktadır. Yusuf Suresi de 
Kur'an'm daha ziyade güzel anlattın demek olan "beyan" özell iği i le i lgi l i  
ayetlerindendir. Bunda:ı dolayı buyuruluyor ki : 

. ' � 'Ç.,.:,&. �() :0)1 �ı Muhakkak ki biz, onu Arabi bir Kur'an olarak indirdik. 
' 

Yani yalnızca manasını değil, lafzını da Arabi olarak vahy-i metluvv (okunan 

( 1) Ehu Hayyan, cl-B<.ıhrü'l-Muhit, V, 277. 
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vahy) olarak indirdik. �)}".; ;J:tJ Ki aklınızı kullanıp anlayasınız diye. İyi an
layasınız veya aklınızı kullanasınız da şimdi ihtar olunacağı üzere bunun 
/\llah'dan olduğunu bilesiniz(1). 

Ya Muhammed! ))lı r� �I ��1 � �ı �1 �(1� � � Bu Kur' an'ı , 
sana vahyetmemizle en güzel kıssayı, sana biz anlatıyoruz.Yani, bu sure, 
kıssaların en güzelidir. Yusuf kıssası, �? '! �çl �;.� �; � �lS' "..ill "Yusuj'da '''-' 

kardeşlerinde sual edenlere ayetler vardır. " (Yusuf, 12/7) uyarınca, haddi zatın
da çok ibretli ve güzel bir kıssa olduğu gibi, bunun en güzel anlatımı da bu 
surede, bu Kur'an'dadır. Hiçbir kitapta, hiçbir eserde bu kıssa bu kadar güzel 
nakledilip anlatılmamıştır. Arabi bir Kur'an olarak indirilen bu Kitab-ı mübinin 
ayetlerinden bir bölüm olan bu sure de sana Kur'an vahyi ile, yani sözleri ve 
manası ile birlikte vahyedilmiş bir Kur'an olduğu ve Kur'an'ın beyan güzelliği 
açısından benzersiz ve eşsiz bulunduğundan dolayı en güzel kıssa bu Kur'an'ın 
vahiy diliyle sana anlatılmıştır ki, bunu anlatan ancak Allah'dır. � � ::,... �-,j- �ı� , "' ,,. "' "' 

:r.ı;�ı Yoksa, şurası bir gerçek ki, bundan, bu vahiyden önce, sen elbette ,, 
bundan habersizdin. Bu kıssadan haberin yoktu. Buna dair hiçbir bilgiye sahip 
değildin. Ne aklına gelmişti, ne hayaline, ne işitmiştin ne de düşünmüştün, ta
mamen habersizdin. Bu ne başka bir kaynaktan alıntı olan bir nakil, ne de senin 
tarafından tasavvur ve tasvir olunmuş hayali bir romandır. Senin hiç haberin 
yokken birden bire gayıbtan vahiy yolu ile gelmiş olan gayb haberlerinden bir 
haberdir. Böylesine güzel bir anlatım, böylesine bir vahy-i metluvv, (okunan 
vahy) böyle yüce bir gayb haberi hiç şüphe yok ki, ancak bir Allah vergisi ola
bilir. 

İmdi her biri apaçık birer burhan ve belge olan söz konusu üç burhan ile, 
bu ayetin ifade ve ihtar ettiği bu hakikatleri düşünecek ve güzel beyanı dinleyip 
anlayacak olanlara surenin sonunda açıkça ifade edileceği üzere, aklen ve nak
len iyice açıklık kazanır ki, bu sure �I '->) �ı � Q1 � �i "/�·te bu, sana vah-, , , , 
( 1 )  Bundan anla�ılır ki, Kur'an'ın manası iyi anla�ılmak ve içim.lcki manalar iyice ve derinden UC• 

rinc <lü�ünülmck için in<liri lmi�tir. Onun höylc anla�ılması Allah'ın isteğidir. Binaenaleyh 
Arapça hilmesi mümkün olmayanlara �� V., "'"Ü! ���::�1 "kesinkes onu insanlara açıklayıp 
anlatacaksınız ve gizlcmiycccksiniz" (Al-i İmran 3(ı8i) gereğince kcmJi dillt.!ri ile mümkün 
olduğu kadar açıklanması da zaruridir. Fakat Kur'an tcrccmekrinin Kur'an olmasına imkan ve 
ihtimal yoktur. Çünkü Kur'an Arahi'dir. Anca� Arahi olarak indirilmi�tir. Bunun içindir ki, 
Kur'fin tcrccmclcrinc Kur'an adı verilmesi, mesela. Fars<Ça Kur'an, Türkçe Kur'fın vcyıı 
İngilizce Kur'an denilmesi t,,� (;'(; �a;ı Gı "Muhakkak ki, Biz onu Arapça olarak inuirc.Jik" . . 
ayetini inkar ctmc;k olacağı konusunda din alimleri uyarıda hulunmu�lardır. (Mücllil) 
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yetti[: imiz KllYh lıaberlerindendir11 ( 12/ 102). Bu Kur'füı .•. i� �� �LS'L.. "Uydurul
muş herhangi bir siiz değildir. " ( 12/1 1 1) 

Ahsenü' l-kasas: En güzel anlatış veya en güzel kıssa, öykü, menkıbe an
lamına meruJ-i mutlak veya meruJ-i bih olur. 

"Kaf"ın fethi ile "kasas" aslında mastardır. Ve sözlükteki anlamı bir §eyin 
izini sürerek arkasına düşmektir. Nitekim (Kehf, 1 8/64) ayetinde de geçtiği 
üzere, � �)Ji � r.J.ıU "İzlerini takip ederek geriye döndüler" demektir. :.:Ju� 
...;.J �l.ı "(Mt;sa 'nın) kızkardeşine 'omuz izini takip et' dedi. " (Kasas, 28/l 1 )  
,. ,. , ,,. / 

ayetinde � izini, takip et, arkasını bırakma, demektir. İkinci olarak yine bu , , 
anlamdan alınıp izlemeye değer bir haber nakletmek, bir hikaye anlatmak ma-
nasma gelir ki, Türkçe ayıtmak ve bazı lehçelerde ayırtmak denilir. Üçüncüsü, o 
anlatılan haber veya hikayede meful anlamında mastar olarak, yani maksus 
manasına kasas, yahut kıssa denilir ki, "kaf" ın kesri ile "kısas" bunun çoğulu 
olur. 

Kıssa da esasen izi sürülmeye değer hal ve durum manasınadır. İşte bundan 
dolayı şehnameler gibi kaleme alınan, dil lerde dolaşan destan ve hikayelere de 
kıssa adı verilir ki, buna farsçada destan veya efsane denilir. Ancak bizim dili
m izde destan deyimi şöhreti yaygın olmak bakımından, efsane deyimi  de 
inanılmayacak gibi acaipliği bakımı ndan, kıssa da ibretli özelliği bakımından 
kullanllır. Demek ki, bir haber veya hikayenin kıssa adını alabilmesi izlenmeye 
değer ve yazılmaya değer bir özelliği taşımasına bağlıdır. Bunun içindir ki, ede
biyatta kıssanın özel bir yeri ve önemi vardır. Bir hikayenin dillerde dolaşacak 
bir destan veya efsane halini alması, kalıcı bir güzelliği ifade eden bir olağan
üstülükle ilgilidir. Güzellik ise çok yaygın bir şey olmadığından gerçekten de 
kıssa denilebilecek hikayeler çok nadir olur. Kıssaların gerçeği de, hayalisi de 
vardır. Şüphe yok ki, en güzel kıssalar, hakiki olanlardır: Yani, gerçek bir 
olayın, kalıcı güzelliğe delalet eden bcdi'i nüktelerle tasviri ve bclagatlı bir 

• 

şekilde anlatılmış olanlar arasındadır. Zira hakiki güzellik, daima hayallerin 
ötesindedir. Ve ideal güzellik, ancak gerçek güzelliğe bir sembol, bir misal ol
ması bakımından önem taşır. Bir masum güzelliğin en mükemmel bir macerası 
olan ve ebedi güzeJiiğin gerçek yüzünü görmüş bir gözün, geçici güzelliğin cil
velerine nasıl bir küçümseme ile baktığını anlatan Yusuf Kıssası, gayb 
ıl lcminden müteşabih bir sembol ile tecelliye başlayıp, git gide gelişerek mefıl ini 
bulmuş bir hakikatın belagatlı bir anlatımı ve aynı zamanda Muhammedi 
güzelliğin ezeli bir simgesi ve n işanıdır. 
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Hz. Yusufun rüyası, onun masum güzelliğinin gelecekte gelişecek olan 
olaylara ve mukadderatına ilahi gayb aleminden nasıl bir sembol ve misal olmu� 
ise, bütün ayrıntılarıyla Yusuf Kıssası da Muhammedi güzelliğin en yüce an
lamına öyle bir başlangıç simgesi ve sembolü olarak nazil olmuş olan bir gay,hi 
hakikattır. Ve bilhassa bu açıdan ve bu özelliğinden dolayı en güzel kıssadar. 

ŞöyJe ki: 

Meal-i Şerifi 

4. llani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: " Babacığım, ben 

rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm." 
5. (Babası) "Yavrucuğum! "dedi, "rüyanı kardeşlerine anlatma. Son· 

ra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın açıkça düşmanıdır. 11 

6. " Ve işte böyle, Rabbin seni seçecek ve sana rüya tabirinden hilıdl._,r 
öğretecek. Bundan önce ataların İbrahim 'e ve İshak'a tamamladığı alhl, 
nimetini hem sana, hem de Yakup soyuna tamamlayacaktır. Muhakkak ki, 
Rabbin alimdir, hakimdir." 

�� Ve işte böyle, rüyada gördüğün gibi, o yüksek ve parlak gök cisimleri-
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nin sana secde etmesi misaline benzer bedi' bir scç i�le � ;.ı . .  :� Rahhin seni , 
seçecek, Cenab-ı kibriyası için kendine ayıracak, derleyip toplayıp seçerek 
halkın en şereflileri, en yüksek makamda bulunanları arasına katacak, parlak bir 
makama getirecektir. Yani, gördüğün rüya kendi geleceğinin bir misalin i  
görmektir. O misal aleminde o büyük ve yüksek yıldızların sana secde hal inde 
görünmeleri, temsil ve teşbih yoluyla şuna delalet eder ki, ileride Rabbin sana 
peygamberli k  verecek ve büyük büyük adamları sana, senin emrine bağımlı 
kılacak, sana boyun eğdirecek. �,,ı.;. �ı J.ı_,'5 ::,.. ;.ı'J:.Z, Ve sana haberlerin yorumu ,,,. , 61 , 
ile ilgili ilim öğretecek. Düşünce olarak ortaya konan ve vakıa olarak meydana 
gelip gelmeyeceği belli olmayan sözlerin, vakıa olarak ne anlama geldiğini ta
yin etmek, yani rüya tabir eylemek veya vahiy ve itaht işaretlerin muamma
larını, ledünni hakikatlerini anlamak veyahut olayların en sonunda alacağı şekli 
ve ondan hasıl olacak sonuçları anlamak ilminden bir şanlı hisse verecektir. Şu 
halde sen de benim bu söylediklerimin hak ve gerçek olduğunu göreceks in. 
Kesbi ilimler ile değil, vehbi ilim ile böyle doğru tabirler, teviller ve yorumlar 
yapıp şan alacaksın. y)·.� Ji �� �·.G- �:-�: �:, Ilem sana, hen1 de Yakup soyu
na nimetini tamamlayac�k, �ı:, �G,ı � ::,_. �_Y.l � L; • .71 W' daha önce iki 
atan İbrahim ile İshak'a tama�ladığı gibi. Ki peygamberlikte muvaffak 
kılmış, dünya ve ahiret hayatında tam bir şeref ve şana mazhar eylemiştir. İşte o 
rüyanın kısaca tabir ve tevili budur. 

Ayrıntılı olarak teviline gelince, o da ileride bilfiil meydana gelecek olaylar 
ile olacaktır. � �-:& �:, �! Şüphe yok ki, Rahbin alimdir, hakinıdir. Herşeyi 
bilir, oln1uşu da, olacağı da bilir; her yaptığını ilim ve hikmetle yapar. Bundan 
dola.yı kimin seçilmeye layık olduğunu da yine O bilir. Rüya hadisesinde dahi 
mutlak bir ilim ve hikmet vardır. (ileride bu surenin 43. �.J� l<l� ��:� �! ayetine 
bakınız). 

Gerçekten de: 

Meal-i Şerifi 

7.  Andolsun ki, Yusuf _ve kardeşleri kıssasında soranlara ibret alacak 
ayetler vardır . 

.;�G �;. ı_J Yusuf ve kardeşleri kıssasında ki, rüyada onbir yıldız ile 
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ıcmsil olunduğu gibi, kardeşleri onbir tane idi, �UJ ��ı soranlara (yani genci 
olarak ibret arayanlara, ibret almak için birçok ipuçları bulunduğu gibi, hilhassa 
yukarıda anlatıldığı üzere, İsrailoğulları'nın Mısır diyarına ne sebeple geçtiğini 
soranlara, Mekke müşriklerine ve onlara akıl hocalığı yapan yahudi bilginlcrinl\ 

. 

l iz. Muhammed'in hak peygamber olduğunu anlatacak) alametler vardır. 

Çünkü Yusuf'un kardeşleri, kendi aralarında: 

Meal-i Şerifi 

8. llani deınişlerdi ki: " Yusuf ve kardeşi (Bünyamin) babanuza bizden 
daha sevgili, biz ise güçlü ve tutkun bir grubuz. Doğrusu, babanuz helll ki, 
çok açık bil" yanılgı içindedir. " 
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9. "Yusuf'u öldürün, ya da bir yere atın ki, babanızın yüzü (sevgisi) 
size kalsın, sonra yine salih bir kavim olursunuz." 

10. İçlerinden bir söz sahibi şöyle dedi: "Yusuf'u öldürmeyin, bir 
kuyunun dibine bırakın da ordan geçen kafilenin biri onu bulup alsın. 
Eğer yapacaksanız böyle yapın. " 

11. Dediler ki: " Ey babamız! Sen bize Yusuf için neden güvenmiyo�
sun? llalbuki biz onun iyiliğini istiyoruz." 

12. "Yarın onu bizimle beraber gönder de gezsin, oynasın. Kesinlikle 
biz onu koruruz. 11 

13. Babaları dedi ki: 11 Onu götürmeniz beni üzer, korkarım ki onu 
kurt yer de sizin haberiniz bile olmaz." 

14. Dediler ki: "Vallahi biz böyle güçlü kuvvetli bir topluluk iken, 
buna rağmen onu kurt yerse, o zaman biz kesinlikle hüsrana uğrayanlar
dan olmuş oluruz." 

Usbe: Sıkı, birbirine bağlı, tutkun ve mutaassıp bir topluluk demektir. 

�).r., :L;.J ı)u ·� ı Hani bir vakitler dediler ki, hiç şüphesiz Yusuf ve , 
kardeşi . • . Hepsi kardeş oldukları halde "Yusuf ve kardeşi" deyip de "kardeşi-
miz" dememeleri, Bünyamin, Yusufun ana-baba bir kardeşi olmasından do
layıdır. Bundan da anlaşılıyor ki, diğer on kardeş bu ikisinin yalnızca baba bir, 
anaları ayrı kardeşleri oluyorlardı. Üvey kardeş olduklarından ve biraz da 
kıskançhkları yüzünden bu ikisini kendiler.ine kardeş saymayarak aralarında 
böyle söylemişlerdi. ilh . . .  



Meal-i Şerifi 

15. Nihayet kardeşleri, Yusuru alıp götürdüler ve kuyunun dibine 
bırakmaya topluca karar verdiler. Biz de ona şöyle vah yettik: 0 An dolsun 
ki, sen onlara ilerde hiç beklemedikleri bir sırada bu yaptıklarını haber 
vereceksin" .  

16. Ve yatsı vakti, ağlayarak babalarına geldiler. 
17. Dediler ki: " Ey babamız! Biz gittik, aramızda yarış yapıyorduk. 

Yusuru da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de baktık ki, onu kurt yeıui�. 
şu anda biz doğru da söylesek, yine de sen bize inanacak değilsin."  

18. Bir de gömleğinin üzerinde yalandan bir kan getirmişlerdi. Bahu
ları dedi ki: " Ilayır, netisleriniz aldatmış da size bir iş yaptırtmış. Aı·tık 
bana güzel bir sabır gerekiyor. Bu anlattıklarınıza karşılık yardımına 
sığınılacak olan ancak Allah1dır. 11 

' 
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19. Daha sonra bir kafile gelmiş, sucularını da göndermişlerdi. Vardı, 
kovasını kuyuya saldı, " Müjde bey, müjde! İşte bir çocuk! " dedi. Ve onu 
satılık bir mal olarak gizleyip korudular. Allah ise onların ne yapacak
larını biliyordu. 

20. Ve onu düşük bir değerle birkaç dirheme sattılar. Ona fazla önem 
vermemişlerdi. 

21. Onu satın alan Mısırlı, eşine dedi ki: " Buna güzel bak. Bize faydalı 
olabilir, ya da evlat ediniriz. " Yusuf'u böylece oraya yerleştirdik. Ona 
rüyaların tabirini de öğrettik. Allah emrinde galiptir. Fakat insanların 
çnAu bunu bilmezler. 

;... � ��I IJ.ilt Ju� Mısır' dan onu satın alan adam ki, biraz sonra görüle-
. , , 

4:cği üzere bu adam Aziz idi ve rivayet olunduğuna göre adı da "Kıtfir" veya " lt-
flr" imiş, zürriyeti yokmuş, eşi ise bakireymiş, adı da "Ra'il" yada "Züleyha" 
imi�. 

Demişlerdir ki, insanlar içinde uzağı gören en ferasetli üç kişi en başta ge-
lir: 

Bunlardan birisi, Yusuf'un i lerde büyük adam o lacağın ı kestiren Aziz. B iri 
si, Hz. Musa'yı çoban tutması için babasına "Bu adam güçlü ve güvenilir b iri " 
diyerek, onu kiralatan Şuayb Aleyhisselam' ın kızı. Birisi tle Hz. Ömer'i hi lafete 
aday gösteren Ebu Bekir. 
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22. O, tam erginlik çağına gelince, kendisine ilim ve hüküm verdik. İşte 

biz, güzel iş yapanları böyle mükafatlandırırız. 
23. Derken, evinde bulunduğu hanım, onun nefsinden murad alıp ya

rarlanmak istedi. Kapıları kilitledi ve "Haydi beri gel ! " dedi. Yusuf: 
"Allah'a sığınırım! Muhakkak ki, o (kocan), benim efendim, bana çok 
güzel baktı. Doğrusu zalimler hiç iflah olmazlar" dedi. 

24. O hanım, ona gerçekten niyeti bozmuştu. Eğer Rabbinin burhanını 
görmese idi. Yusuf da ona özenip gitmişti. Aslında ondan fuhşu ve fenalığı 
uzak tutalım diye böyle olmuştu. Çünkü o bizim ihlasa erdirilmiş kul
lanmızdan biriydi. 

��1 � LJj Ne zaman ki, o eşüddüne erdi, yani beden ve kuvvetinin tam 
güçlendiği kemal çağına geldi erişti. �J � �G:;I Biz ona seçkin bir hüküm . 
ve ilim verdik, yani olağanüstü bir nüfuz ve kavrayış üstünlüğü ve bir vehbi 
i J im verdik. �: :..,:,1 1.S�  �� Ve işte biz, muhsinlere, yani, güzel iş yapanla .. , ,  , , 
ra böyle mükafat veririz. Ona suikast düzenleyenlerin elinden kurtarır, 
yeryüzünde güvenil ir bir yere yerleştirir, onu daima korur, ayrıca hüküm ve ilim 
veririz. Yani, Ey Muhammed! Sana da işte aynen böyle yapıyoruz. 

Gelelim Yusurun bundan sonra başına gelenlere: 
O, öyle erişti, olgunluk çağına geldi, � � ı�:-� ui ;  �ı ��1G1 ve evinde 

bulunduğu hanım, Yusufun nefsinden �urad al�aya k�lktı<t), 'yr;t..ı1 �j . 
(1) Dikkat edilirse bu ayette hiç isim söylemeyerek, olay sadece kinayelerle ve t;.ımamcn kııpıılı hir 

üslup ile ve çok veciz bir şekilde anlatılıyor. Bununla beraber zamirlerin müzekker ve müen
nes farkları açık seçik olduğundan, ifade de hiçbir aksama ve iltibas (karı§ma) olmuyor. Dili
mizde ise bunu bu kadar veciz olarak anlatabilmek mümkün olmuyor. (Mücllil) 



Vl' hütiin kapılan kilitledi, clJ :-:.• :.:Ju� Vt! huydi hl·ri ı,:l·lsl'nl', tll'c.li. hıka t Yu-
, 

sut\lan ne kar�ılık aldı bil ir misiniz? Ju Yusuf dedi ki: Jıı ·l� A llah koru-
sun! �ı Doğrusu o, �!):. �ı-:;� benim efendiındir, veliyyininıetinıdir, hana 
güzel b�ktı, yer yurt ihsan etti. Benim için :� 1..1")1 "ona KÜzel hak!" dedi . 
Allah saklasın, onun iy i l iğine karşı hiç böyle şey, ,olur mu? ��ili.Jı � � ;,;! 
Doğrusu zalimler iflah olmazlar. Yani efendinin yatağına hainlik, iyil iğe karşı 
kötülük, ihsan ve ikrama karşı nankörlük zulüm ve haksızlıktır. Genel olarak 
zalimler felah bulmazlar, iflah olmazlar. Şu halde biz şimdi senin dediğini ya
parsak ikimiz de zalimlerden oluruz ve asla iflah olmayız. 

� :-:a. � llanım ona cidden niyet etmişti. Maksadı Yusurun iffetli ve na
muslu biri olup olmadığını denemek veya şaka yapmak değildi. Ona gönül ver
miş ve bütün himmetiyle onunla olmaya azmetmişti. �� �lJ.:;. �T; �1 -�f) l4.ı �� O 

, �  , 

da, (yani Yusuf da) ona meyletmiş gitmişti, fakat Rabbinin burhanını 
görmemiş olsaydı. Yusuf ona aynı şekilde karşıl ık vermedi, hanımın isteğine 
ve teklifine uymadı, amma bu onun erkeklik hissinin eksikliğinden veya 
gücünün zayıflığından dolayı sanılmamalıdır. Öyle olsa idi, Yusufun iffetli ol
masının büyük bir anlamı kalmazdı. Bu başka hiçbir sebepten değil, yalnızca 
onun olgunluğundan kaynaklan ıyordu. 

Durum öylesine uygun bir durum idi ki, doğal şartların hükmünü icra edip, 
sonucun Züleyha'nın isteği doğrultusunda meydana gelmesi için herşey tamam 
idi . Ancak Allah korkusundan başka hiçbir engel yoktu. Eğer bu fiil helal olsa 
idi, o da zaten kendini kaptırmış gitmişti. Fakat Yusurun i ffet, ismet ve nezaheti 
o kadar yüksek idi ki, öyle bir anda bile Rabbinin burhanını görüyordu: Ha
ram•ın çirkinliğini bütün çıplaklığı ile aynelyakın görüyordu. 

1 clı.iS' Ona işte böyle yani yukarıda açıklandığı gibi, burhanım gösteriyordu 
ki, :�ı � J� ondan her fenalığı, özellikle iyiliğe karşılık kötülüğün, hıya
netin çirkinÜği�i : �G ve fuhşu defedeliıu diye. �-al�I ı.;-'ç.. ::,.. �ı Zira o, 
bizinı gerçekten ihlaslı kıhnnuş kullarımızdandı. İs�-i mef�l �la-rak "lam"ın 

» 

fethi ile "muhlas", sırf Allah'a itaat için seçilmiş, lekesiz demektir. "lam" ın kes-
ri ile "muhlis" de dini yalnızca Allah'a tahsis eden, dindar yalnızca Allah rızası
nı gözeten ihlaslı demektir ki, burada her iki şekilde de kıraet vardır. 
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25. İkisi de kapıya koştular. ilanım, onun gömleğini arkadan yırttı. V c 

kapının yanında hanımın efendisiyle karşı karşıya geldiler. Hanım henıen 
dedi ki: " Senin eşine fenalık yapmak isteyenin cezası, zindana atılmaktan 
veya acı bir azaba uğratılmaktan başka ne olabilir? " 

26. Yusuf: " kendisi benden yararlanmak istedi" dedi. Hanımın akra
basından biri de şöyle şahitlik etti: "Eğer gömleği önden yırtılmış ise hanını 
doğru söylemiştir, o zaman bu, yalancılardandır." 

27. " Yok eğer gömleği arkadan yırtılmış ise hanım yalan söylemiştir, o 
zaman bu doğru söyleyenlerdendir." 

28. Ne zanıan ki, gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu gördü, o zanıun 
dedi ki: "Bu iş, siz kadınların tuzağındandır. Gerçekten de sizin tuzağınız 
çok büyüktür". 

29. " Yusuf! Sak�n sen bundan bahsetme! Kadın! Sen de günahındun 
dolayı istiğfar et. Sen gerçekten günahkarlardan oldun" .  
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30. Şehirde bazı kadınlar da "Azizin karısı, delikanlısından murad al

maya kalkmış, sevgi yüreğini yakıp kavuruyormuş, görüyoruz ki, kadın 
çıldırmış besbelli . . .  11 dediler. 

31. Azizin kansı, onların gizliden gizliye dedikodu yaydıklarını işitince, 
onlara davetçi gönderdi ve onlara mükellef bir s·ofra hazırladı. Her birine 
bir bıçak verdi, beri taraftan da Yusura "çık karşılarına " dedi. Görür 
görmez hepsi onu gözlerinde çok büyüttüler ve (şaşkınlıkla) ellerini kesti
ler. Dediler ki: "Haşa! Allah için, bu bir insan değil, olsa olsa yüce bir nıe
lektir. '' 

32. " İşte" dedi, "bu gördüğünüz, beni hakkında kınadığınız (gençtir). 
Yemin ederim ki, ben bunun nefsinden yararlanmak istedim de o, nanıuslu 
davrandı. Yine yemin ederim ki, emrimi yerine getirmezse, muhakkak zin
dana atılacak ve kesinlikle zelillerden olacaktır" . 

Yusufun iffetli, namuslu ve nezih kişiliğini anlamalı k i ,  böyle bir baskı ve 
tehdit altında bile bu işe yanaşmamıştır. Dedikodunun çevreye yayılması ve 
şehrin ileri gelenlerince duyulması, bir )ki günlük bir mesele olmasa gerek. 
Buna bakarak Yusufun aylar süren bir baskı altında, sürekli olarak hanımı ta
rafmdan bu işe zorlandığını düşünmek gerekir. İşte Yusuf Aleyhisselam, böyle 
uzun süreli bir baskı ve tehdit karşısında: 
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33. Yusuf dedi ki: "Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet et

tikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer sen, bu kadınların tuzaklarını benden 
uzak tutmazsan, ben onların tuzağına düşerim ve cahillik edenlerden olu
rum". 

34. Bunun üzerine Rabbi, onun duasını kabul buyurdu da ondan on
ların tuzaklarını bertaraf etti. Muhakkak ki O, evet O, hakkiyle işiten, hak
kiyle bilendir. 
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35. Bu kadar delili gördükleri halde, sonra yine de Yusuf'u bir süre 

için zindana atma düşüncesi ağır bastı. 
36. Zindana onunla birlikte iki delikanlı daha girdi. Birisi dedi ki: 

11 Rüyada kendiıni şarap sıkarken gördün1 11 • Öteki de dedi ki: " Ben de 
başımın üstünde ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm. 
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Hb.t• hunun yorumunu haber ver. Çünkü biz seni iyilik edenlerden 
würiiyoruz." 

37. Yusuf dedi ki: "Size yiyecek olarak verilecek bir yemek gelnıeden 
ünfc onun tabirini size bildiririm. Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerden
dir. Çünkü ben Allah 'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini 
frı·kettim." 

38. "Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim, 
Allah'a hiçbir şeyi ortak tutmamız olmaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın bir 
hıf l'udur. Fakat insanların çoğu şükretmezler." 

39. "Ey benim zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı birçok tanrılar mı daha 
hayırlı, yoksa herşeye hakim ve galip olan bir tek Allah mı?" 

40. "Sizin Allah'ı bırakıp da o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın uydur
duğu birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Bunlara tapmanız için 
Allah hiçbir delil indirmiş değildir. llüküm ancak Allah' a aittir: O, size, 
kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. İşte dosdoğru din budur. Fa
kat insanların çoğu bunu bilmezler." 

41.  "Ey benim zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine yine şarap su
nacak. Diğeri de asılacak, kuşlar başından yiyecekler. İşte öğrenmek iste
diğiniz iş böylece halloldu." 

42. Yusuf, hapisten kurtulacağına inandığı o ikiden birine dedi ki: 
.. Beni efendinin yanında an" .  (Benden söz et ki, beni kurtarsın). Fakat 
Şeytan, ona, efendisinin yanında anmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf, 
daha yıllarca zindanda kaldı. 

Bazı yorumcu]ar demişlerdir ki: Yusuf, o arkadaşma "Beni efendinin yanın
da an" ki, belki beni buradan kurtarmaya yardımcı olur diyerek, bir kuldan 
meded ·ummayacaktı. Eğer Allah'a yönelip "Ya Rabbi, beni buradan bir an önce 
kurtar" diye yalvarsaydı, o zaman araya şeytan giremeyecek ve Yusuf da daha 
önce kurtulmuş olacaktı. Yusuf durumunda olan takarrüb eh1ine yakışan şey, 
her beklentilerini Allah'dan istemektir. 

Fakat Allah, onun kurtulmasını murad ettiği zaman bakınız nasıl bir sebep 
yarattı. Ve onun zindan kurtuluşu Allah'm yarattığı bu sebep yüzünden oldu. 
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Cüz: 1 2  

43. Bir gün melik (hükümdar) dedi ki: "Ben rüyamda yedi cıhz ineğin 
yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak görüyorum. 
Ey ileri gelenler! Siz rüya tabir edebiliyorsanız benim bu rüyamın tabirini 
bana bildirin." 

44. Dediler ki: "Rüya dediğin şey karmakarışık hayallerdir. Biz ise 
böyle karışık hayallerin yorumunu bilemeyiz. " 

� , -�ı �1 Ç Ey toplum! Yani, hükümdar o rüyayı görmüş. Hatta ifade muzari 
sigasıyla olduğu için"gördüm" demiyor, "görüyorum" diyor. Buna göre aynı 
rüyayı üstüste birkaç defa görmüş olduğu anlaşılıyor. Sonra meseleyi ciddiye 
alıp meşhur danışma meclisini topluyor. İçinde meşhur bilginlerin ve hikmet 
sahibi kimselerin de bulunduğu bu meclise gördüğü rüyayı anlatıp, onlara diyor 
ki: '..;4J� u! u-!�1 Rüyam hakkında bana bir fetva veriniz. Yani bu rüya benim 
için önemli bir mesele halini aldı, bunu tabir edip, ne anlama geldiği hakkında 
beni aydınlatın. Bu  müşkülümü halledin. �J� Cj� ;.�:ş- �} Eğer siz rüyaya 
geçebilirseniz, yani rüya tabiri ilminde işin derinliğine inebilirseniz, bu konuda 
mahir ve nüfuz sahibi kimseler�iseniz, bunu yaparsınız, yapınız. 

O meclistekiler, o heyet ı)u dediler ki, bu senin rüya dediğin şey ��l 
1�1 bir "adgasü ablam" dır. Yani yaşı ve kurusu birbirine karışm ı{1) ot de
metleri gibi, eskisi ile yenisi birbirine karışmış yığm yığın uyku hayalleri, haki
katte hiçbir manası olmayan eski ve yeni birtakım vehim ler]e hayallerin karışı
mından ibaret şeylerdir. �L.; r�'J1 �-?� � (.� Biz ise, böylesine karnıa 

( 1 )  Adğas, "dad"ın kesri ile "dığs"ın çoğuludur. Dığs, yaşı ve kurusu karışık ot demeti demektir. 
Hulüm uykuda görülmüş bo� hayaldir ki, "ihtilam" kelimesi bundan alınmıştır. Binacnalı..:yh 
"adğasü ahtam" izafet terkibi, bir benzetme deyimidir ki, adğas gibi karmakarı�ık ahl:lm, de
met demet hayal ve evham karışımı, hayaller yığını dü�lcr demektir. Lügatte hulüm ve ahtnm 
genel olarak rüya kelimesinden daha geniş anlamda kullanılırsa da burada rüya kar�ılı olawk 
kullanılmış olduğu açıktır. (Mücllit) 
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knrı�ık hayallerin tevilini bilmeyiz. Yani ablamın anlamı yoktur ki bilebilelim. 
Görülüyor ki, burada rüya ile ahlam birbirinin karşıtı olarak kullanılmış, 

ilim ve hikmet ehlinin çözümünden aciz kaldığı ve çözemedikleri için de 
birçoklarının inkara kalkıştığı rüya olayında esas olan çok önemli bir nokta 
aydınlığa kavuşturulmuştur. Yani, rüyadan bahsedilirken şu iki kelimenin hcaki
katte farkl ı olduğu unutulmamalıdır: Rüya ve hulüm. Bunlar birbirlerine benzer· 
liği dolayısıyla birbirine karıştırılır ise de Kur'an ihtar edip uyarıyor ki, rüya de
nilen şey, ahlamdan başkadır. Rüya tek başına enfüsi bir hadise değildir. Onun 
altında, girilip, deşilecek ve özüne vakıf olunabilecek hakiki ve gizli bir mana 
yatmaktadır. Hulüm ise gerçekte hiç anlamı olmayan boş bir vehim ve hayalden 
ibarettir ki, haddi zatında bir dış tesir ile meydana gelmiş olsa bile afaki bir ha
kikat ifade etmez. Bundan dolayı da tabiri ve tevili olmayan bir ihtilam olayı 
gibi, sırf nefsani bir hadise veya şeytani bir hayal olmaktan ileri gitmez. İşte 
böyle değişik ahlamın birbirine karışmasına da adğası ahlam adı verilir. Demek 
ki, hakikat di linde rüya, sadık olanların adıdır. Yalan olanlarına da ahlam denil
melidir. Bunların her ikisi de uyku halinde enfüste temessül eden hayali bir
takım şekil ve suretler olarak görüldüklerinden dolayı, dışyüzünden baklldığın· 
da rüya, bir hulüm, hulüm de bir rüya gibi sanılabilir. Bundan dolayı da avam 
arasında her ikisine rüya denilir. Oysa gerçekte bunlar birbirinden farkl ı  şeyler· 
dir. Rüya, görmek anlamana gelen "rüyet" kökünden alınmış olduğu için bunda 
hayalin ötesinde bir hakikat görülmüş olur ki, rüyanın asıl llişkisi de o hakikat 
iledir. Görülen hayal, o hakikatın, insanın iç dünyasında temessül etmesidir. İşte 
bundan dolayıdır ki, rüyanın haddi zatında bir anlamı ve tabiri vardır. Rüya tabi
ri veya tevili demek de o görülen hayalden bir ipucu bularak onun arkasındaki 
hakikate geçebilmek demektir ki, bunda en önemli olan nokta, o hayali görün
tünün enfüsi olan özelliği ile afaki olan özelliğini ayırabilmektir. İşte bu anlam 
lügatte geçirmek manasına gelen tabir fiilinden ziyade 11ubur" veya "ibare" mas
tarıyla ifade olunur ki, bir yerden bir yere geçmek demektir. Yani "Rüya tabiri" 
çok kullanılan bir deyim olmakla beraber 11uburü'r-rüya" veya " ibaretü'r-rüya" 
denilmesi Arapça'da daha fasihtir. Bundan dolayı Kur'an'da sülasi mücerred<lcn 
�J'_;;.; C:,)J ifade buyurulmuş, tef il babından �J'_;;..; buyurulmamıştır. Bununla be
raber Türkçe'de "tabir" deyimi yayılmış ve tutunmuştur. 

Yukarıda gördüğümüz üzere "rüya tabiri" bilgisi, "te'vil-i ehadis" ilmi ola
rak -ifade edilmişti. 

Ehadis: Hadis kelimesinin çoğuludur. Hadis söz veya hadis, yani hadise 
demek olabileceğine göre, esas itibariyle "tevil-i ehadis11 tamlaması, ya nefisteki 
sözün realitedeki anlamının veya nefsin ilişkili olduğu hadiselerin ileride vara
cağı akıbeti ve nihai anlamı anlamak demek olur. Demek ki, rüya tabir etmek 
ya sözü veya hadiseyi tevil etmek manasında bir an1ayıştır, Bunların her ikisini 
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de birbirine irca etmek mümkün olur. Çünkü söz anlamak bir enfusl hac.lise olan 
sözden dışarıya intikal ile onun ötesinde bir olayı anlamak demek olduğu gibi; 
olaylardan, olayların gidişinden onların ileride alacağı şekli; onlardan çıkacak 
manayı ve sonucu anlamak da, dışarıdaki bir olayı idrak ile onun anlamı olan bir 
sözü, kendi düşüncesinde hissetmek ve anlamak manasına gelir. işte söz olaya, 
olay da söze böyle geçişlerle irca olunabilir. Bilinmektedir ki, genel olarak du
yuların gerçeği ve sahtesi bulunabildiği gibi sözün de doğrusu ve yalanı vardır. 
Doğru sözün zihindeki anlamından başka, bir de dış dünyada ifade ettiği gerçek 
bir anlamı bulunur. Yalan söz ise gerçekte dış dünyada ifadesi ve karşılığı bu
lunmayan soyut bir hayali hadiseden ibaret kalır. İşte uyanıkken doğru bir söz 
veya hakiki bir duyu ile yalan bir sözün veya aldatıcı bir duyunun, yanlış bir id
rakin farkları ne ise, rüya ile ablam arasındaki fark da o demektir. En sonunda iş 
doğruya ya da yanlışa dönüşür, oraya raci' olur. Şu halde rüya, bir benliğin hak 
tarafından duyduğu ve algıladığı bir doğru sözün benzeri, ahlam ise onun duy
duğ'u bir yalan sözün benzeridir. Sözün hakikatı, mecazisi, sarihi, kinayesi, iyi 
tanınmışı, garibi, imalısı, remzisi olduğu gibi, rüya da öyledir. Şu kadar var ki, 
genellikle rüyalar toplumsal geleneklere ve adetlere bağlı olarak değil, daha 
ziyade kişinin kendi iç dünyasındaki, kendi benliğindeki gizli şuur algılamaları 
özelliklerine göre söylenen bir muamma, bir l ügaz ve bir bilmece niteliğinde bir 
hayal ve garip bir temsil ile meydana gelirler. Velhasıl )1 gibi ledunni birer re
miz, ilahi birer semboldürler. Bundan dolayı onların te1vili de kesbi ilimler ile 
değil, vehbl lıimler i le bilinir ki, bunun en aşağı derecesi feraset ve ilhamdır, 
zirvesi ise vahiydir. Ve-bundan dolayı peygamberlerden başkasınm rüyası ya da 
rüya tabiri, ilm-i yakin ifade etmez. Ancak görenin ve görüşün özelliklerine 
göre basit bir vehimde başlayarak yüzde yüz kesinlik ifade eden cezme kadar 
varabilecek çeşitli mertebelerde ferdi anlamda bir bilgi husule getirir. Ve 
rüyanın asıl tabiri meydana gelen olaylar ile açıklık kazanır. Bazı rüyalar aynen 
görüldüğü gibi çıkar. Bazılarının tabiri de rüya ile beraber görülür. Bazı 
rüyalar da gören kimsenin vicdanında tabir olunamamakta beraber, onun sadık 
bir rüya olduğuna dair mücmel ve fakat kesin bir kanaat lfasıl olur. Sözkonusu 
Mısır hükümdarının rüyası da işte böyle bir rüya olduğundan "Rüyam hakkında 
beni aydınlatın, eğer siz rüya tabirini biliyorsanız" demiştir. Ve gördüğü şeyi 
hep "rüya" olarak adlandırmıştır. Çünkü gördüğünün kendince gerçek bir rüya 
olduğuna kanaat getirmiştir. 

İslam alimleri, rüya hadisesini üç sınıf olarak tasnif etmişlerdir: Birincisi, 
Allah tarafından doğrudan doğruya veya bir melek aracılığıyla meydana gelen 
ilahi bir telkindir ki, asıl rüya, hak ve gerçek olan rüya budur. İkincisi, benliğin 
kendinden kendisine yapılan t�lkin ile meydana gelen görüntüdür ki, geçmişten 
gelen hatıra birikimlerinin yeni baştan hayal edilmesinden başka bir değer 
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ta�ımaz. Üçüncüsü ise, şeytani bir telkin ile meydana gelen zihinsel görüntüdür 
ki. bilinmeyen bir dış etkenden etkilenerek meydana gelir, fakat yalan bir tedai 
ve lchayyülden ibaret olur. İşte bu ikisi ahlam veya adğasü ahlam adını alır. Bu
nunla beraber bütün bunlar nefiste bilgi değeri olmasa bile, hissi bir heyecan 
uyandırmaktan geri kalmazlar. Şu halde yalnızca bilgi değeri açısından değil, 
duyguların halden hale geçmesi açısından da düşünüldüğü zaman görülür ki, ah-' 
lam denilen kısmın bile psikolojide hesaba katılmaya değer önemli bir yeri 
vardır. Gerçe.kten de Hz. Peygamberin hadislerinde rüyaların hem bilgi değeri, 
hem de duygusal önemi üzerinde durulmuş, her iki faydasına da ayrı ayrı işaret 
huyurulmuştur. Bu arada şunu da hatırlatmalıyız ki, hadis-i şerifte "Rüya, pey
gamberliğin kırkaltı cüz'ünden bir cüz'dür''( l) yani, kırkaltı parçasından bir 
parçadır buyurulmakla, onun ilmi değerine işaret edilmiştir. Ayrıca yine hadisi 
�crifte "Peygamberlik kesildi, mübeşşirat kaldı"(2) buyurulmuştur. Bu da daha 
ziyade işin duygusal tarafına aittir. Hiç şüphesiz nübüvvetlerin ekmeli, Hz. Mu
hammed'in nübüvvetidir. Hatemü'l-enbiya (son peygamber) efendimizin ve
fatına kadar vahiy aldığı peygamberlik süresi yirmi üç sene idi. Ve bu yirmi üç 
senelik sürenin ilk altı ayında aldığı vahiy, hep sabah aydınlığı gibi zuhur eden 
rüyalar şeklinde olmuştu (Fatiha Sfıresi'ne bakınız). Yirmi üç senenin ise kırk 
altı tane yarım sene, yani kırkaltı tane "altı ay" demek olduğu hesaba katılırsa, 
i lk altı ayda rüyalar şeklinde gelen vahyin, bütün vahiy süresinin kırk altıda biri 
ettiği ve onun kuk altı parçasından bir parça olduğu anlaşılır. 

Burada rüya meselesini biraz da zamanımızın felsefi görüşleri açısından 
ele almak da faydadan hall olmayacaktır. Psikoloji ve genelde ruhsal bilimlerle 
meşgul olanların bildiği gibi, uyanıkken bize belli bir şeyi tanıtan, mesela "bir 
buğday başağı gördüm veya bir ses işittim" dedirten herhangi bir görme ve 
işitme, tek başına o anda meydana gelen basit bir duyumdan ibaret değildir. O 
anda aldığımız o duyu ile birlikte hafızamız da ona benzer bir hızla hemen hare
kete geçer kendisinde daha önceden ona benzer bütün görüntüleri yoklar, varsa 
aynını bulur, onunla karşılaştırır ve o anda onun buğday başağı olduğuna karar 
verir. Gördüğü yeni duyu ile daha önce edindiği idraklerin bütünleşmesinden 
yeni bir tanıma elde etmiş bulunur. Böylece her yeni bir duyudan aldığımız yeni 
bir görüntünün anlamını, daha önceki hafıza arşivimizden yararlanarak aradaki 

(1) Buharı, Tabir, 2, 4, Hl, 26; Müslim, Rüya, 6, 7, 8, 9; Ebu Davud, Edeb, 88; Tirmizi, Rüyıı, l ,  

2, 6, 10; İbn Macc, Rüya, 1, 3; Ahmed b. Hanbcl, ll, 18, 50, 219; IV, 10, 1 1, 12. D; V, :1 1 6, 

319. 
(2) Buhari, Ta'bir, 5; Müslim, SaHit, 207, 208; Ebu Davud, Rüya, 2; Ncsai, Tathik, 9, 62; lhn 

Miicc, Rüya, l ;  Muvatta, Rüya, 3; Darimi, Salat, n, Rüya, 3; Ahmed b. Hanhcl, I, 2 1 9; 1 1 1 ,  
267; V, 454; VI, 129, 381. 
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ayniliğin veya yakınllğm derecesine güre kendimize si>ylcychiliriz: Mesela, 
"şurada bir yaprak gördüm" diyebilir. O andaki bir duyuyu, hafızamızdaki ben
zerleriyle tedai ve hatırlama yoluyla bir geçit resmine tabi tutarız; ancak o 
gördüğümüzle daha önce hafızamızda bulunan görüntüler arasında bir aynilik 
veya bir benzerlik bulamadığımız zaman da "birşey görüyorum, amma ne 
olduğunu seçemiyorum" deriz. Çünkü biz hiçbir eşini ve benzerini bilmediğimiz 
büsbütün yeni olan bir şeyi tanıyamayız. Durum dış gözlemlerde böyle olduğu 
gibi, iç gözlemlerde de böyledir.Mesela "düşünüyorum, başım ağrıyor" diyebil
memiz için bile, daha önceden benzeri şekilde düşünmüş ve yine daha önceden 
başımızın ağrımış olması gerekir. Çevremiz veya kendimiz hakkında edin
diğimiz bütün bilgiler, yeni bir duyu ile hafızamızda önceden mevcut benzer bi
rikimlerin elele verip yardımlaşması sayesinde meydana gelir. Bütün bilgiler dış 
duyularla hafızadaki idrak kalıntılarının işbirliği etmesine bağlıdır. Halbuki ben
liğimiz, uyku halinde de içeriden veya dışarıdan etki alır. Ve kendi kendisiyle 
konuşabilir, geçmişi çağrışım yapıp hatırlayabilir. Böylece rüya veya ahlam 
denilen zihinsel olay meydana gelebilir. Ve uykudaki, bir benlik iradesine ha
kim olamadığı için artık bunlar, benliğin kontrolü dışında başıboş bir şekilde 
akar gider. Ve bundan dolayı bu tedailerin ilk çıkış noktalarına bağlantıları, ben
liğin dikkatinden gizli kalacağından bütünün temsil yoluyla toptan ifade ettiği 
gizli anlam, tefsire ihtiyaç gösterecekşekilde kapalı kalır. Eğer bu tedailer yeni 
bir etki ile ilgili olmayıp da gerek eğri, gerek doğru yalnızca geçmişteki hatıra
ların tekrarından ve karışımından ibaret olursa, o zaman ahlam veya edğasü ah
lam olmuş olur. Hak tarafından gelen bir etki sebebiyle cereyan eden tedailer de 
rüya-yt sadıka olur. Şu halde görmek, bir basit duyu ile hafızadaki bir tedai zin
cirinin akışı sayesinde olduğu gibi; rüya olayı da, bir etki ile bir tedai akışmm 
altındaki manadır. Görme olayında çağrışımın ayniliğinden veya benzerliğinden 
o şeyin ne olduğu anlaşıldığı gibi; rüya olayındaki tedainin görüntüsünden de, o 
etkinin altındaki anlam anlaşılacaktır. Fakat görme olayı, ne kadar zorunlu olur
sa olsun, onda benliğin bakmak ve dikkat gibi kendi kesbiyle ve iradesiyle ilgili 
olan hür seçiminin bir hissesi, bir rolü vardır. Hatta görmenin netliği dikkatle 

... 

doğru orantıl ı olur. Onun için göze iliştiği halde dikkatten kaçan birtakım şeyler 
bulunur ki, ya hiç görülmez veya belli belirsiz göze ilişmiş olur. Rüya olayı ise 
benliğin tamamen dikkati ve iradesi dışındadır, soyut olarak ve zorunlu olarak 
cereyan eder. Binaenaleyh rüyanın altında yatan anlamı dile getiren görüntü, 
benliğin iradesine yabancı ve dikkatine gizli kalmak bakımından, bizzat görme 
olayındaki gibi net ve kesin olmasa da; diğer taraftan benliğin irade ve dikka
tiyle ilgisizliği açısından, rüyanın doğrudan doğruya ilahi bir tasarruf ve hak ta
rafından bir gaybl telkin olması, bizzat görme olayından daha net ve daha 
geçerli bir olgudur. Bundan dolayıdır ki, insanlar rüyalarının çıkmasında, gözle 
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�··ırdüklcrinin gerçekleşmesinden daha ziyade bir ilahi burhan görürler. Ve hiç 
�iiphc yok ki ,  sadık rüyaya, milyonda bir bile rastlansa, yine de olayın 
��e n,:ckliğine ve önemine asla halel gelmez. Şunu da hatırlatalım ki, rüya olayı 
yaln ızca uyku haline bağımlı bir hadise değildir. Uyanıkken, özellikle karanlık 
hir yerde veya gözler yumulmuş olarak b!r dalgınlık halinde de, bir sinema 1 
�t·riui gibi görülen birtakım misaller ve manzaralar meydana gelebilir ki, bunl;ar 
sıradan hatıralar ve hayaller gibi sönük ve bulanık değildir, tıpkı canlı ve gerçek 
hir görüntü gibi, parlak, net ve açık seçiktirler. Ve görülenler tıpkı bir rüya gihi 
misal olarak veya bazı hallerde aynen tabir ve tevil edildikleri gibi, daha sonra 
tahakkuk da ederler. Bunu kendi hayatlarında yaşamış olanlar şuna inan ırlar ki, 
soyut manevi alem ile madde dünyası arasında ortada bir misal ve eşbah alemi 
vardır. Mana maddede, madde manada bu misal alemi yardımıyla temessül eder. 
< icrek uykuda ve gerek uyanıkken rüya, belli bir hakikatin, soyut olarak bu mi
sal aleminden ruha görünmesidir(!). Bundan dolayıdır ki, rüya olayı sıradan 
hatıraların çağrışımından ve ahlamdan başka bir keşif hadisesidir. Rüya tabiri 
ilmi' ve vehbl ve keşfi ilimlerden olduğu için düşünce ve mantıkla çözülmez. 
Çözülemediğinden dolayı da zahir ehli için gerçek rüya ile ahlam adı verilen 
�eyin ayırt edilmesi zor ve müşkül bir şey olur. Hatta gaybi sırlardan büsbütün 
gafil olanlar, alemlerin Rabb'inin aJim ve hakim olduğunu bilmeyenler, genel 
olarak bütün rüyaların ahlamdan ibaret olduğunu iddia edecek kadar ileri gi
derler. İşte Firavun'un danışma meclisinin söz konusu üyeleri de ya böyle bütün 
rüyaları ahlam kabul ederek veya eğer inkarcı değillerse de rüya ile ahlam 
arasındaki inceliği fark edemeyerek, tabirini bilmedikleri için, bilgisizliklerini 
ve aczlerini örtbas etmek gayesiyle "B iz, ablamın da tevilini bilecek değiliz ya" 
dediklerinde: 

( 1 )  Bir ı�ık hüzmcsindc ne kadar e�ya suretlerinin uçu�luğu güz önüne getirilirse aradaki misal 
aleminin bir hcnzcri de. fon yoluyla mülahaza cdilmi� olur. Şundan gatlct c<lilmcmcli<lir ki, 
söz konusu "misal alemi" Etlatun'un ideler filemi değildir. (Mücllil) 
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Meal-i Şerifi 

C 'üz: 1 2  

45. O ikiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra hatırladı da dedi ki: 
"Ben size o rüyanın tabirini haber veririm, hemen beni gönderin." 

46. "Ey Yusuf, ey doğru sözlü! Bize şunu hallet: Yedi semiz ineği, yedi 
cılız inek yiyor. Ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak. Umarım ki, o 
insanlara doğru cevap ile dönerim, onlar da (senin kadrini) bilirler." 

41.. � ı;.iJI Ju� O ikiden kurtulmuş olan da yani Yusura rüya tabir ettir
miş ola� o iki 'zindan arkadaşından kurtulup çıkmış olan saki de l1 � :t�c, uzun 

. . 

bir zaman sonra, bu vesile i le  hatırlayıp dedi k: �1 L;l "Size haber ve-
receğim . . . " Yusuf ona şu cevabı verdi: 

Meal-i Şerifi 
47. Dedi ki: "Yedi sene eskisi gibi ekeceksiniz, biçtiklerinizi başağın da 

bırakınız, biraz yiyeceğinizden başka. " 
48. " Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek, önceki biriktir

diklerinizin biraz saklayacağınızdan başkasını yiyip bitirecek. " 
49. "Sonra da onun arkasından yağışlı bir sene gelecek ki, halk onda 

sıkıntıdan kurtulacak, (üzüm, zeytin gibi mahsülleri) sıkıp faydalanacak. " 

Hükümdar Yusufun bu tabirini öğrenince: 
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Meal-i Şerifi 
50. O hükümdar "Onu bana getirin 11 dedi. Emir üzerine Yusuf'a 

g<inderilen adam yanına gelince, Yusuf ona dedi ki: "Haydi efendine geri 
dön de, ona sor bakalım, o ellerini kesen kadınların maksatları ne imiş? 
Hiç şüphe yok ki, Rabbim, onların oyunlarını çok iyi bilir. 11 

4-l �,.,21 �I Juj Melik de onu bana getirin, dedi. Yani, o saki gelip gerçek , ,  , , 
yorumu haber verince, hükümdar Yusuf'un ilmini ve faziletini anladı ve zindan
dan çıkarılıp kendisine getirilmesini emreyledi. 

,Fakat J;.,)ı � � L..u aldığı emir üzerine elçi kendisine varınca yani Yu
sufu z indandan çıkarıp, hükümdara götürecek olan adam, o görevli kişi, Yu
surun yanına varınca, Yusuf hemen zindandan çıkıvermedi de o görevliye Ju 
dedi ki: �� J! ��ı Sen şimdi efendine geri dön, git J=:.u de ona sor baka
hm ��1 � �ı ... -; �il J� (;. o ellerini kesen kadınların maksatları ne imiş? � �� ,.;D �ı HiÇ şüphesiz benim Rabbim, (O yüceler yücesi Allah'ım,) on· 

,,. , , , 1 4J 

ların keydlerini, oyunlarını ve hilelerini bilir. O kadınların bana ne oyunlar 
yapmak istediklerini bilir. O, bilmek, öğrenmek için sormaya muhtaç değildir. 
Fakat başkaları işin içyüzünü bilmez. Onun için efendine söyle, sorsun, araştır
sın, tahkikat yapsın, yaptırsın da benim sırf kadın hilesi ile ve haksız yere hapse 
atıldığım herkesçe bilinsin ve anlaşılsın; namusum, iffetim ve suçsuzluğum 
gereği gibi açığa çıksın da ben de onda sonra buradan çıkayım, diye ayak diretti. 

Ve çok dikkat çekici bir şeydir ki, asıl suçlu olan kendi hanımının adını verme
di, "ellerini kesen o kadınlar" diyerek ortaya konuştu. Bu kadar sene zindandıı 

kalan Yusuf, zerre kadar sarsılmadıktan başka böylece büyüklük üstüne 
büyüklük göstererek, yine de nezaketten ayrılmadı. Bunu takdir eden hükümdar 
da bizzat tahkikata girişerek, kadınlan huzura çağırıp sorguya çekti: 
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Meal-i Şerifi 
51. Hükümdar, o kadınlara "Derdiniz neydi ki, o vakit Yusuf'un nef

sinden murad almaya kalktınız? " dedi. Onlar "Haşa, Allah için, biz onun 
aleyhinde hiçbir fenalık bilmiyoruz" dediler. Aziz' in, karısı da: "Şinıdi hak 
ve hakikat olduğu gibi ortaya çıktı. Aslında onun nefsinden ben murad al
mak istedim. O ise şeksiz şüphesiz doğrulardandır" dedi. 

Bundan sonraki iki ayetin (52. ve 53. ayetler) yukarıdaki ayetlerin gelişine 
�üre Yusuııun ağzından söylenmiş olması gerekirse de bir önceki ayete olan 
bağlantısı sebebiyle yine hanımın ağzmdan söylenmiş olduğu açıkça bell i  
oluyor. Yani hanım sözünü bu kadarla bitirmiyor ve şöyle devam ediyor: 

Meal-i Şerifi 
• • 

52. (Yusuf dedi ki): işte bu şunun içindir: Bilsin ki, hen ona arkasından 
hainlik etmedim. Gerçekten Allah hainlerin hilesini başarıya ulaştırnıaz. 

Bununla beraber: 

(I / _. /_.. / )  )- ...-"' .. ı:: () "' \ l/,; 
/ ·  .. -· \ \ · \ : . . � / \,,-.� \..)� 0.J. _J 

/ ' / 
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Meal-i Şerifi 
53. Ben yine de nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şiddette 

ki>tülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle yarlığadığı müstesna. Mu
hakkak ki, Rabbim bağışlayıcı ve merhametlidir. 

� �:.;1 Ce� Bununla beraber ben kendimi temize çıkarmak, (nefsimi ' , 
terbiye etmek) çabasında değilim. Yani Yusufun arkasından kendisine hıyanet 
etmediğimi bilsin diye hakkı söylerken, hakikatı itiraf ederken, kendimi büsbü
tün tezkiye ve terbiye edip, temize çıkarmıyorum. Böyle bir şeyi söylemem, 
çünkü daha önce söylediğimi söyledim ve suçumu itiraf ettim. Ne yaptıysam 
onun gözü önünde yaptım, arkasından, yani yokluğunda ona hainlik yapmadım. 
Şu kadarını da söylemeliyim ki, .. ;_,� i�L.)' � ··�ıı �ı Gerçekten de nefis, hep ' ' ' 
kötülüğü telkin ve emreder. Haddi zatında beşerin nefsi daima fenalık ta
rafına meyleder, bütün gücüyle kötülüğü telkin eder. Yani genel olarak beşer 
nefsinin tabiatında şehvete, günaha ve kötülüğe meyil vardır: nefis kendi 
gücünü ve emrindeki araçları o yönde kullanır. Ve onun böyle bir özelliği 
vardır. İşte bundan dolayı insan sırf kendi nefsine kallrsa fenalığa sürüklenir, �ı , �� �� (. Ancak Rabb'iınin rahmet ettiği müstesnadır. Yani, ancak Rabbimin, 1 ' 
koruyup kayırdığı nefisler, yani, Yusurun nefsi gibi Allah'ın lutfu ve rahmetiyle 
kötülükten arındırılmış nefisler bunun dışındadır. Onlar pak ve masum nefisler
dir. Yahut ancak Rabbim rahmet ettiği vakit, rahmani kuvvet, nefsani kuvvete 
üstün . geldiği vakit, onun emrini hükümsüz kılar ve gücünü kırar. Veya nefis 
itahl emre uyar da kendi emrini terkcderse fenalıktan uzak kalır. �� �_,il. �  �I ' . . 
Şüphe yok ki, Rabb'im ğafurdur, rahimdir. Mağfireti ve rahmeti büyük, çok 
büyüktür. Şu halde birçok hallerde nefislerin tabiatları icabı uğradıktan meyille
ri ve istekleri, Rabbülalemin kendi mağfiretiyle örttüğü ve önlediği, onların fiil 
alanına çıkmasını engellediği, rahmetiyle koruyup kayırdığı için, günahını itiruf 
edip bağışlanma dileyenlere de mağfiret ve rahmet eder. Bunun için nefsi cm
maremi temize çıkarmayarak hakikatı itiraf ettiğim ve doğruyu söylediğim için 
de Rabbimin mağfiret ve rahmetini niyaz ve üm.id ederim. İşte Aziz'in hanımı 
böyle itiraf ve istiğfar ederek, gerçeği ıkrar ve Allah'a olan imanını da açığa vur· 
du. Yusuf'un da Allah katında bilinen iffeti ve nezaheti halkın gözünde bOyle 
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parlak bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Dü�ünmcli ki ,  il fıhi a�k. nefsani a�ka 
üstün geldi, onu nasıl yendi. Kin, öfke ve ihtiras lle <lolmuıj dü�manları bile ncf
saniycti bir yana bırakarak, gerçeği söyledikleri ve böyle güzel güzel şahit) ikten 
kendilerini alamadıkları bu temizlik, bu iffet ve fazilet ne büyük, ne kutsal bir 
mertebedir. Bakınız hakkm tecellisi ile ihtiraslar nasıl sönüyor, gayzlar ve 
üfkclcr nasıl silin iyor, bencillikler nasıl ortadan kalkıyor da hak aşkından başka 
ayakta kalabilecek hiçbir şey kalmıyor. 

İ�lc hakikat böyle açığa çıktı: 

Meal-i Şerifi 
54. Hükünıdar dedi ki: 11 Onu bana getirin, kendime tahsis edeyim." 

Sonra onunla konuşunca da: " Sen bugün yanımızda gerçekten büyük bir 
nı�vki sahibisin, güvenilir birisin" dedi. 

55. O da, ona dedi ki: ''Beni bu ülkenin hazineleri üzerine getir. Çünkü 
iyi korurum, iyi bilirim." 

� ı,;;;ı �ı Jll� Hükümdar dedi ki, getirin bana onu, yani Yusuf'u,, 
� ·:� "''�' o'nu kendim için istihla-s edeyim, yani halis olarak kendime mah-
sus kılayım. Özel danışmanım yapayım. 

Arapçada "Aziz" dahi "Melik" manasına kullanıldığından, bazıları bu meli
ki, daha önce adı geçen ve Yusuru satın alan Aziz'in kendisi sanmışlarsa da 
Kur'an'ın zahiri ifadesine uygun düşmemektedir. Zira o takdirde Aziz'in "onu 
kendime özel danışman yapayım" demesi anlamsız olacağı gibi, birine Aziz, 
diğerine "Melik" diye ayrı ayrı isimler verilmesi de bunların ayn arı kişiler 
olduğunu açıkça belli eder. İşte bundan dolayı Aziz, Mısır hükümdarlarına 
yakın en büyük yetkiye sahip bir vezir veya emir, "Melik" de hükümdar demek 
olduğu anlaşılıyor. Nitekim bazı rivayetlerde Aziz' in adının "Kıtfir", Melik'in 
adının da "Reyyan" olduğu nakledilmiştir. 
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l�ski Mısır'ın hükümc.larlarına "Firavun" denilmesi meşhur olduğu halde 
huna "melik" denilmesi herhalde şu iki inceliği hesaba katmaktan dolayı olsa 
gl·rcktir: 

Birincisi: "Firavun" ünvanı zulum ile şöhret bulmuş ve öyle tanınmı�lır. 
fJstclik �;_,. iJ";.°.; :;.ı \:.� "Firavun'un emri reşid değildir" (Hud 1 1/97) buyuru!.-

. , "' ,, ,,. 

ıını�lur. Oysa Yusuf'u özel danışman seçen bu Melik'in övülmeye layık güzel 
vasılları, rüşdü ve s�çme yeteneği vardır. İşte bundan dolayı bu Melik'in karak
kri itibariyle bir Firavun olmadığına işaret edilmek istenmiş demektir. Nitekim 
Mlicahid'den bu Melik'in hak din üzere olan bir melik olduğu da rivayet edil
ıni�tir. 

İkincisi: Esasen Firavun lakabın ın dil ve soy itibariyle Mısırlı olduğuna 
µ.üre, bu Mısır Melik'inin, söz konusu Firavun soyundan ve Mısır kıbtilerinden 
olmadığına böylece işaret olunmuş demektir. Nitekim bazı tarih kaynaklarında 
/\malika'dandı denilmiştir ki, Mısır tarihinde "Hiksoslar" adı verilen ve Arabi
stan tarafından geçip dörtyüz sene kadar Mısır'da hükümranlık sürdükleri 
süylenen sülaleden olacaktır. İsminin "Reyyan" olduğuna ilişkin rivayet de bu
nun Arabi olduğuna işaret eder. Bakara SGresi'nde (ayet 49, 50) de geçtiği üzere 
hazlları, bunun Hz. Musa zamanına kadar yaşadığını ve o Firavun'un da bu 
Reyyan olduğunu zannetmişlerse de bu, Kur'an nassının zahirine uygun 
<lüşmemektedir. Çünkü Kur'an'da buna ''Melik" denilmiş, "Firavun" denilme
miştir. Musa'nın mücadele ettiği Mısır hükümdarının Firavun olduğu Kur'an 
nassı ile belirlenmiştir. Bu Melik, Hakk'ın ayetlerine değer vermiş ve üstelik 
Yusufu en yakınları arasına alarak, ona büyük yetki vermiştir. Firavun ise bu
nun tam zıddını yapmış, Musa'nın gösterdiği bütün mucizeleri ve ayetleri inkar 
etmiş, Musa'ya ve Musa'ya iman eden sihirbazlara yaptıklarıyla tam anlamıyla 
Firavunluk yapmıştır. 

Velhasıl burada söz konusu edilen Melik, kadir kıymet bilen bir zattır. Hz. 
Yusufu henüz görmeden, yaptığı rüya tabiri ile ilmine ve faziletine hükmedip, 
hemen zindandan kurtarmıştır. Onun eşsiz bir ilim ve fazilet ehli olduğuna karar 
verip, getirilmesini emretti. ::.lS' L.il Sonra onunla konuştuğunda, yani, Me
lik'in emri derhal yerine getirildi, Yusuf geldi, Melik onunla konuştu. Böylece 
Melik, Yusuf'un konuşmasını da gördü. İşte o vakit �I Ju dedi ki: Sen cidden 
r:;.11 bu gün, yani bu günden, seninle konuştuğumuz Şu andan itibaren � �:J 
katımızda, yanımızda mekin, büyük bir mekanet mevki ve mertebe sahibi
sin, yetkili kişisin, �1 bir emin kişisin. Her hususta güvenilir, itimat edilir ve 
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itibar edilir bir kimsesin. 

Rivayet olunur ki ,  o görevli, Yusuru zindandan almaya gelen o elçi, kendi
sine geldiğinde Yusuf ayağa kalkmış, zindanın kapısına "burası belalar konağı, 
diriler kabri, düşman sevindiren, dostlar sınavıd1r" diye yazmış ve çıkın ış, ata
Iarma dua etmiş, yıkanmış ve yeni elbise giymiş ve Melik'in huzuruna girerken, � ' şöy le dua etmiş: .;,;&, -_;.:, :r� .-_;.:, :r ��Jj� �� ,l;t, .� :r �� cl1t..1 Jı �1 "'' ,,,,,. , , ,, , , , "' , ,,,, .; , ,,,. , 
Allah ım !  Senden senin hayrınla bunun hayrını dilerim, bunun şerrinden ve 
başkasının şerrinden Sen'in gücüne ve kudretine sığınırım". Melik'in huzuruna 
girince Arapça selam vermiş ve İbranice bir dua etmiş. Melik "Bu ne di l i?" 
demiş, o da "atalarımın di l i "  diye cevap vermiş. Melik, birçok di l  bilirmiş, bil
diği dillerin hepsinden konuşmuş, Yusuf da o dillerden tek tek cevaplar vermiş. 
Bunun üzerine Mel ik hayretler içinde kalmış ve "Arzu ediyorum ki ,  rüyamın 
yorumunu bir de senden dinliyeyim" demiş. Yusuf da onun rüyada gördüğü 
sığırları ve başakları tek tek yerleriyle ve renkleriyle tavsif ederek anlatmış. Bu
nun üzerine Melik, onu kendi seririne oturtmuş ve fikrini sormuş. Yusuf da 
"Benim düşüncem odur ki, bu bolluk senelerinde çok ekin ektirirsin ve depolar 
bina edersin, elde edilen ürünleri o depolarda muhafaza edersin, kıtlık seneleri 
gelince bu fazla ürünleri satarız, böylece hazineye büyük gelirler sağlanmı§ 
olur" demiş.C1 ) Melik "Fakat bana bu işi kim yapıverecek?" demiş. İşte o vakit 
Yusuf kendini öne sürerek: 

-
,_;,� )11 �!). Js. �ı �u Beni, dedi, bu arzın hazineleri üzerine tayin et. "' ,, "' ,,. 

Yani, bütün bu Mısir diyarının hazinelerinin yönetimini, gelir ve giderinin yet
kisini bana ver, bununla beni görevlendir. � � Jı Doğrusu ben bir koru-

... ,, ,/ , 

yucuyuın, uzman ve bilgili bir kişiyiın. Hakkı hukuku gözetirim, emanetleri 
iyi korurum, hjlzineleri haketmeyenl-erin çarçur etmesinden iyi korurum ve ta
sarruf yollarını çok iyi bilirim. Yusufun yaptığı bu teklif misal gösterilerek, a
daleti ve görevin gerektirdiği hususları hakkiyle ifa edeceğine güvenen .bir in
sanın valilik ve yöneticilik talebinde bulunması ve kendi kabiliyetini açığa vur
ması, hatta kafirden bile yöneticilik alması caiz demişlerdir. Fakat ayette bu Me
lik'in küfrüne delil sayılabilecek bir �ey yoktur. Aksine bunun müslüman olduğu 
Mücahid'den nakledilmi�tir. 

Bir de ıj'� )11 il). J.. �! "Beni hütün hazinelerin haşuuı getir" diyen Hz. 
Yusuf, aslında Mel ik'ten tam yetki talebinde bulunmuştur. Bu söze bakarak bazı 
müfessirlerin dediği gibi, Melik Hz. Yusufun emri altına girmiş ve onun reyine 

( 1)  Alfısi, u.g.c., Xlll, 4. 
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tahi olmuş demektir. Bu da, bütün konularda değil, yalnızca mali i�lcrdc 
�c..;crli<lir. Şu halde bu şekilde görev kabul etmenin sorumluluğu doğrudan 
doğruya ahkamı icra etmenin sorumluluğuna dönüşür. Talep meselesine gelince. 
onun da fıkhl hükmü şudur: Ehliyet ve l iyakatları olmayanlara valil ik ve 
yiincticilik vermek haramdır. Bunun talep eden açısından talebi de han�m, 
giirevlendiren açısından görev verilmesi de haramdır. Ehliyeti olanlara kabul 
raiz, talep mekruhtur. Meğer ki, taayyün etmiş olsun, yani o işe ondan ba�ka 
ehi l biri bulunmasın. İşte o vakit talep vacip bile olur. İşte bir peygamber olan 
l iz. Yusuf, Allah tarafından görevli olduğu hak ve adaletin ahkamını icraya bir 
yol bulmak, bir vesile bulmak için bu talebiyle o vecibenin ifasma çalışmıştır. 
Acaba onun bu talebi kabul edildi mi? 

Meal-i Şerifi 
56. Ve işte biz böylece Yusuf'u o yerde temkin ettik (yerleştirdik). 

Neresinde isterse orada makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize 
nasip ederiz. Ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. 

cl!.l.f., Ve işte bu suretle, böyle hıfız ve il im ile onu temayüz ettirerek, 
gönülleri büyüleyen şanlı bir emniyet ve yetki ile hazinelerin başına geçirmek 
suretiyle ._;,�Vı � �� � Yusuf'u o ülkede temkin ettik. Mısır diyarında , , , 
yüksek bir nüfuz ve iktidarla yerleştirdik. 

Burada görülüyor ki, Yusufun teklifine Melik'in ne dediği açık seçik bildi
rilmemiş, sadece sonuç olarak "işte böyle onu o ülkede yetkiyle donattık ve 
yerleştirdik" mealinde bir durum bildirilmiştir. Sözün gelişi, zaten onun yaptığı 
teklifin reddedilmesi bahis mevzuu olamıyacağını anlatmakta ise de kabul edil
diği de kesin olarak ifade edilmemiştir. Ancak fiilin doğrudan doğruya Allah'a 
isnad edilmesi şunu ifade eder ki, Yusufu bu şekilde iktidara getiren Melik 



ftO ( 'iiz: lJ  

dt·� ildir. Allahu Azimü�şan'dtr. Allah hütün sebepleri hazırlama�, Mclik'i de ona 
mUsahhar kılmış, onu da Yusuf için aracı kılmış ve alet etmişti. 

Rivayet olunuyor ki, Melik, Hz. Yusufa bir tac giydirmiş, devlet mühürünü 
..;ıkarıp parmağına geçirmiş, kılıç kuşatmış ve onun için inci ve yakut işlemeli 
altından yapılmış bir serir yaptırmıştır. Hz. Yusuf da "Bu serir ile mülkünü 
sağlamlaştırırım. İşte bu mühür ile de işleri tedbir ile yürütürüm. Fakat bu tac, 
bu benim giyecekler imden değil atalarımın giyeceklerinden de değil"( l) demiş, 
sonra o serire oturup işleri yürütmeye başlamış, adalet ve hakkaniyetten ayrıl
mamış, erkek dişi yediden yetmişe herkes kendisini sevmiş, ülke bütünüyle 
onun sözünden çıkmaz olmuş. Bu arada Aziz vefat etmiş, zevcesi Rail, diğer 
adıyla "Züleyha" Melik tarafından Yusufa nikahlandırılmış Gerdeğe girdiğinde 
Yusuf Züleyba'ya "Nasıl bu senin istediğinden daha iy i değil mi?" demiş ve 
Züleyha'yı bakire bulmuş, daha sonra ondan iki oğlu olmuş: Efrayim ve Menşa 
adlarını koymuş . . .  ilh. 

Bununla beraber ayette Melik'in kabul şeklinden söz edilmemiş, orası mes
kutun anh olarak geçilmiş, ayrıca Hz. Yusurun teklifinin derhal yerine getiril
diği <le anlatılmamış oldu.�undan orası da pek anlaşılmıyor. Ancak Resulul lah 
(s.n.v.) Efendimiz'den nakledilen bir hadisi şerifte "Allah rahmet eylesin 
knrdcşim Yusuf, ol'� '-lı �i). JJ. uF! "Beni hu ülkenin hazinelerinin haşma getir" 
d�mcseydi o anda iş başına getirilecekti ve lakin bu söz onu bir sene geciktir
di"(l) buyurmuştur. Demek ki, haddi zatında bu iş için Hz. Yusuf tek aday idi, 
fnknt taayyün etmiş o.lmasına rağmen kendisine talep farz değildi. 

Zira birinci derecede önemli olan şey gelecek kıtlık yılları için tedbir al
mnk idi. Böyle bir göreve bir an önce başlamak evla olmakla birlikte biraz ge
cikmeyle bu fırsat büsbütün elden kaça.cak değildi. Oysa zindandan çıkar 
çıkmaz hazinelerin başına geçmek isteyişi hakkındaki güveni sarsabilirdi. O ta
lip (isteyen) değil, matlup (istenilen) olmalıydı. Allah Teala onu daha büyük bir 

Jt 

nüfuz ve yetkiyle iş başına geçirecekti. Binaenaleyh talip durumunda olmasa 
daha iyi olacaktı, derhal aranan bir adam sıfatıyla işe tayin edilecekti. Lakin 
Melik'e karşı "Beni iş başına geçir" dediğinden dolayı Allah'ın hikmeti, işin bir 
sene gecikmesine sebep olmuş. Böylecce Allah onu, o vaziyetten kurtarıp 
yüksek yetkilerle Mısır ülkesine hazineler nazırı yapmıştır. Öyle ki: � f� :� :· ·.:. O, o ülkenin neresinde isterse orasında makam tutuyordu. �Yani 

( 1)  Alfısi, a.g.c., Xlll, 5-6. 
(2) Alusi, a.g.c., Xlll, 5. 
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t ılk�nin her yerine.le sözü geçiyor, dediği yapılıyordu. Öyle bir emniyet ve asayi� 
sağlamı�tı, öyle bir sevgi ve itibar kazanmıştı, öyle büyük bir nüfuz ve iktidara 
ııla�mı�tı ki , bütün ülkeyi tasarrufu altına almış, şehirleri, kasabaları, köyleri ve 
ııH·zralarıyla bütün Mısır ülkesi sanki onun evinin bahçesi haline gelmişti. Dile
diği yerde ikamet ediyor ve hiçbir niza olmadan işleri yürütüyordu, istctl�ği 
hazırltkları yaptırıyordu. 

Öyle ya. : � ::;.  ı:-::.:..ı � Biz kime dilersek rahmetimizi yağdırırız. Di-, , , 
kdiğimizi yaparız. Hiçbir şarta bağlı olmayarak, sadece di1ememizle iste
diğimizi dünyada veya ahirette veya her ikisinde birden olağanüstü devletlere, 
nimetlere mazhar kılarız. Binaenaleyh bu öyle bir rahmani rahmettir ki, kulun 
kcsbinin hiçbir müdahalesi olmayarak, sırf ilahi takdirin bir zorlaması ve cilve
�i ile meydana gelir. Yusuf herşeyden önce işte böyle bir ilah! rahmete mazhar 
idi: Ona verilen ilim ve hikmet, nübüvvet ve muvaffakiyet işte böyle sırf vehbi 
olan bir rahmet eseri idi. �-�-�I ?.1 e-_.:.:: 'J� Ve muhsinlerin ecrini zayi etnıe
yiz. Yani iyilik seven ve Allah için işini güzel yapanların ecrini, mükafatını zayi 
ctmeyjz. Özellikle kulun kesbine bağımlı olan ve binaenaleyh bir şeriat ve ka
nun çerçevesinde cereyan eder rahimiyyeti vardır. Dilediğine dilediği gibi rah
metini bol bol gönderen Allah Teala, iyilik yapan kullarının ecrini de zayi et
mez, tamı tamına öder. Hatta fazlasıyla ihsan eder. Yani, şu akla gelmesin ki, 
dilediğine rahmetini bol bol gönderen Allah, acaba iyilik yapanların haklarını, 
mükafatlarını ödeme konusunda da dilediği gibi tasarruf mu edecektir? Hayır 
kimsenin, hele iyilik yapanların mükafatlarını öderken, onların hakkını zayi et
meyecek. İşte O, böyle iyiler iyisi, muhsinler muhsini bir Allah'dır. Faili muhtar 
olmakla beraber, meşiyyetinin rahmet ve ihsan ile sürekli beraberliği vardır. De
mek ki, ihsan hasleti, ilahi rahmetin en pekİ§lİrmeli ve geniş kapsam lısıdır. 
Böylece iyilik yapanlar biri ihsan hasleti, öbürü de mükafat ve ecir hasleti ol
mak üzere ilahi rahmetin her iki hasletinden de yararlanacaklar. Ve şu hak.le 
ilahi rahmet denilince �-· :.:Jı � �_) J.ıı r.;..� 0ı "Doğrusu Allah'ın ralımeti iyilik 
yapanlara yakındır" (A'�af 7/56) �üjdesi sö� konusudur. İşte Yusuf aleyhissc
lam da halis muhlis muhsinlerden olduğu için, Allah ecrini zayi etmemiş, şanı 
ve şerefiyle onu zindanlardan çıkarıp, böyle devletler üzerinde iktidar ve yetki 
sahibi yapmıştır. Binaenaleyh böyle şey olur mu? Bu kadar büyük devlete ve ni
mete erilir mi, dememeli. Üstelik Yusuf gibi iyilik sahiplerine vaad olunan ve 
asıl hesaba katılması gereken mükafat yalnızca bundan ibaret de değildir. Yani, 
böyle lezzeti elemle karışık dünya devleti ve dünya hazineleri gibi haddi zatında 
sınırlı ve fani olan dünya ecrinden ibaret sanılmamaltdır. Çünkü: 
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Meal-i Şerifi 
57. İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha 

hayırlıdır. 

� (,;.� ';.�� Ve elbette ahiret ecri daha hayırlıdır.Yani, dünya ecri ne ka
dar hayırlı olursa olsun, ahiret ecri, ahiret sevabı daha hayırı ıdır. Çünkü kalıcı, 
ebedi, zahmetsiz, halis ve katıksız hayırdır. �� ı)� ı).:.i �.ili Fakat iman 
edip, takva yolunda gidenler için; yani, Allah'ı bir, Hz. Muhammed'i hak pey
gamber olarak tanıyıp, dinin emir ve yasaklarına titizlikle uyan muhsinler için 
ahiret sevabı elbette daha hayırlıdır. Şu halde ibret ehli, Yusuf'un dünyada nail 
olduğu o geçici devlete ve nimete değil de asıl ahirette ereceği sonsuz ve 
sınırsız mükafata imrenir. 

Onu dikkat nazarına alır da öyle kamil bir imanla takva ve ihsana sarılır. 

İşte Yusuf, Mısır'da öylece iktidar makamında yetkiyle görevlerini 
yürütürken: 
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Meal-i Şerifi 

58. (Bir gün) Yusurun kardeşleri çıkageldiler ve onun yanına girdil�r. 

C ), onları görür görmez tanıdı, oysa onlar onu tanıyamamışlardı. 
59. Ne zaman ki onların bütün hazırlıklarını tamamladı, o zaman dedi 

ki: " Babanızdan olan öbür kardeşinizi de bana getirin. Görüyorsunuz ya, 
hen ölçeği tam ölçüyorum ve ben konukseverlerin en hayırlısıyım." 

60. " Siz eğer onu bana getirmezseniz, bir daha size hiç kile yok, (bir 
ülçek bile zahire alamazsınız) yanıma da yaklaşmayın " .  

61. Dediler ki: " Onun için babasından izin almaya çalışacağız. ller 
h•llü karda bunu yapacağz." 

62. Yusuf bir taraftan da adamlarına tenbih etti: "Sermayelerini 
yüklerinin içine koyuverin, belki ailelerinin yanına dönünce farkına 
varırlar ve belki yine gelirler" dedi. 

�; t,.;.ı : �j Bir de Yusurun kardeşleri geldi. Yani, daha önce haber ver
diği kıtlık seneleri gelmiş çatmış olmakla her taraftan zahire almak için Mısır'a 
geliyorlar ve Yusuf'a müracaat ediyorlardı. Kardeşleri de Mısır'a geldiler, l�:.J :J'' sonra da huzura girdiler �� Yusuf onları hemen tanıdı. "  Elbette Yu
suf' un huzuruna girecekJeri zaman hüviyetleri tesbit edilmiş, kendilerinin kim 
olduklarını haber vermişlerdi. Demek ki, şekil ve kıyafetlerinde de tanınmaya
cak bir değişiklik yokmuş, zaten içlerinden birini tanımış olsa hepsini tanıyacağı 
belli idi. �J� � �� Onlar ise onu tanımamışlardı. Çünkü o, çocukken 
ayrılmış, büyümüş, değişmiş ve tanınmayacak bir makamda bulunuyordu. Şu 
halde surenin baş tarafında da geçtiği üzere, Yusuf kuyuya atıldığı zaman kendi
sine vahyedilmiş olan "Sen onlara bu yaptıklarını hiç beklemedikleri bir sırada 
haber vereceksin" (ayet 15) ilahi vaadi gerçekleşmeye başlıyordu. Onlar, onun 
huzurunda garibane bir şekilde hallerini arzettiler. O da kendini tanıtmadan 
aşağıda geleceği üzere onlara ikramda bulundu, yüklerini hazırlattı. 

�i� �». L..l� Ne zaman ki, onların yüklerini hazırlattı. Bütün ih
tiyaçJarını düşünerek özellikle ve titizlikle hazırladı, donattı, onları tam uğurla
yacağı sırada �1 � ;J7J j:� �;;ı Ju dedi ki, bana, babanızdan olan öbür 
kardeşinizi de getirin. Bu kardeş daha önce yukarıda da geçtiği üzere, "Yusuf 
ve kardeşi babamıza bizden daha sevimli" (ayet 8) demiş oldukları Bünyamin 
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idi. Demek ki, gelenler daha önce Yusu f\ı gütüri.ip kuyuya atanlar idi ve hunlar 
anısında Yusufun ana-baba bir öz kardeşi olan Bünyamin yoktu. Bu sıratla veya 
daha önce kim olduklarını arzettikleri sırada bir kardeşleri daha olduğunu 
süylcmiş olmalılar ki, Yusuf onlara yakınlık gösterdiği halde yine de bu sözden, 
hu istekten bir anlam çıkarıp onu tanıyamamışlardı. İhtimal ki, onlar, bunu hak
larında başka yollardan yapılmış bir tahkikat ve istihbarat olarak değerlendir
mi�lcrdi. Bu yüzden farkına varamamışlar, gösterilen bu derin aşinalıktan 
büsbütün hayrete düşmüşlerdir. Yusuf bunu söylerken �� "Kardeşinizi" de
meyip de � i� "babanızdan olan sizin öbür kardeşinizi" demesi de çok an
lamlıdır. Bunu böyle söylemekle, onu hem tanımıyormuş gibi davranmış, hem 
onuıı yalnız kaldığını işaret etmiş, hem de kendi kardeşliğini kastetmeye uygun 
hir imada bulunmuş ve böylece ilk önce sevgili öz kardeşini yanına getirtmek 
istemi�. Bu isteğin yerine getirilmesini sağlamak için de demişti ki: 

�ı ui) )1 ��) \'1 Görnıüyormusunuz ben keyli hakkıyle ölçüyorunı. 
' 1 

< Wrüyorsunuz ya benim tutumum, haksızlığa ve suistimale, yolsuzluğa hiç mey-
dan vermiyor; tam ölçüyorum, kimseye eksik vermiyorum, �):Jı � 131� aynı 

ıumanda ben hayrülmünzilin bir kimseyim. Allah için çok iyi ve emsalsiz 
hir misafirperverim. 

Bundan anlaşılıyor_ ki, onların yükleri ve ihtiyaçları techiz edilip hazırlanın
cuyn kadar onları kendi hanesinde ağırlamış, ziyafetler verip, ikram ve ihsan da 
hulunmuş. Bunu da başa kakmak ve minnet yüklemek maksadıyla değil, daha 
f'uzlu zahire veremediği için mazeret olarak söylemiş, bir kişi daha olsaydınız 
Hiıc bir kişilk daha fazla zahire verebilecektim demek istemiş ve kardeşinin 
getirilmesini sağlamak için söylemiş ve bu konuda ısrarlı olduğunu da şöy le be
lirtmi�: 

� �./G � �-ll Eğer onu bana getirınezseniz ı.S_� � � � artık size be
ninı yanımda hiçbir kile yoktur. Yani paranızla bile benim yetkim altında 

,. 

Mısır topraklarının hiçbir yerinde bir tek ölçek bile zahire alamazsınız, almanız 
ihtimali bile yoktur bilesiniz, 0;:;; '.J� bana da yaklaşmayınız. Yani, benden 
yardım ve i ltifat ummak şöyle dursun, semtime bile uğramayınız, gözüme 
görünmeyiniz, ülkeme ayak bile basmayınız. 

Yusufun bu ısrarlı isteğine karşı onlar şöyle cevap verdiler: ı)u Dediler 
ki: ��1 � ,�Jı;. Varınca onun için babasına nıüravede edeceğiz. Yani, onu ba
hası yanından ayırmak istemez, amma biz kandırmak için bir yolunu bulmaya 
�al ı!jacağız. �_#W �� Ve kesinlikle biz bunu yaparız. ' , 
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Diğer taraftan Yusuf: �("-il �u� uşaklarına, (yani zahireleri ölçen ve yükleri 
lı;11. ırlayan emri altındaki gÖre�lilere) tenıbih etti: �(,;.;' � ;.;:.c,� ı�ı Senııa
yt·lrrini, yüklerinin içine geri koyuvedn, dedi. Zahire almak için sermaye 
diye getirdikleri para veya altın gümüş cinsinden kıymetli eşyaları zah i n.· 
\tıva llan içine koydurtmuş ve el altından onlara böyle gizli bir ihsanda daha hu� 
lıınmuştu, ��";.. � "ki, geri gelsinler diye". Çünkü yurtlarına varıp yükleri 
iu.:ııklan zaman, yeni bir sevinç daha duyacaklar ve ellerinde hazır bir sermaye 
htılacaklar ve dediği gibi, kardeşlerini alarak dönüp geleceklerdi, Tekrar gcl
ıııcyc can atacaklardı. 

Burada denilebilir ki, bunlar çok güzel ve ince şeyler, ancak Yusuf için ilk 
fırsatta kendisini tanıtması, babasına açıkça durumunu bildirip, onu bir an önce 
yanına davet etmesi daha uygun olmaz mıydı? Meseleye dışardan bakıldığı za
man, bu herkesin aklına gelebilecek bir şey gibi görülür. Doğru olan da böyle 
yapmak sanılabilir. Fakat o zaman aniden gelen böyle bir sevinç ile ya§lı hahası 
nasıl olacaktı? Acaba gelebilecek miydi? Genel durum ne idi, siyasi şartlar ne
reye kadar müsait idi? Ailesini Masır'a nakletmek mümkün olacak mıydı? 

Demek ki, ledunnl hikmet açısından i lk önce getirilmesi gereken öbür 
kardeşi idi. Bunu getirtmeden, Yusufun hicranına Bünyamin'in hicranı ve has
reti eklenmeden belki Yakup Aleyhisselam için vuslat şartları tekemmül et-

' 

meyecekti. Yusufun kalbinde kuyu ve zindan yaralarının izlerine kar§ılık, Ya-
kub'un kalbi bu iki hicranla sızlanmadan meydana gelecek kavuşmayı, ruhlar 
aynı zevk ve aynı şevk ile duyamıyacak1ardı. Görülecek parlak hatimenin, mut
lu sonun ledunni ncşvesi tamam olmayacaktı. Unutmamak gerekir ki, Yusuf'un 
bu muameleleri kendi iradesiyle değildir. Biraz sonra gelecek ayetlerde de 
görüleceği üzere, hepsi Allah tarafından gelen vahiy emriyle olmuştur. 

İşte Yusuf, kardeşlerini böylece tembihlerle ve geri dönmeleri için gerekli 
teşviklerle uğurladı: 



1 2· Yl JSlJ J .'  S(JRl �S I :  hJ·h4 C 'liı: I J  

Meal-i Şerifi 

63. Böylece dönüp babalarına geldikleri vakit, dediler ki: "Ey baba
nuz! Bizden ölçek menedildi (bize zahire verilmeyecek). Bu kere kardeşimi· 
zi de bizimle gönder ki, ölçek alabilelim. Biz onu kesinlikle koruyacağız. " 

64. Babaları dedi ki: " Ben onu size nasıl emanet ederim? Ya bundan 
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Ülu:c kardc�ini emanet ettiğimde olan gibi olursa! En hayırlı koruyucu 
Allah 'dır ve O, merhaınet edenlerin en merhametlisidir." 

65. Derken yüklerini açtılar ve sermayelerini kendilerine geri verilnıi� 
olarak buldular. Dediler ki: "Ey babanuz! Daha ne isteriz? . İşte serntayclc
rimiz de bize iade edilmiş. Bununla yine ailemize zahire alır getiririz, 
kardeşimizi de koruruz, üstelik bir yük daha fazla zahire alırız. Zaten hu 
nldığımız pek az bir zahiredir. n 

66. Babaları dedi ki: "IIepiniz çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka 
getireceğinize dair Allah' dan bir yemin vermedikçe, onu, kesinlikle sizinle 
�ün dermem" .  Onlar da Allah' a and içerek babalarına söz verince, babaları 
dedi ki: "Bu söylediklerinize Allah vekildir". 

67. Ve dedi ki: "Ey yavrularım! (şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin 
de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam, Allah'ın takdirini siz
den engelleyemem. Ilüküm yalnızca Allah 'ındır. Onun için bütün tevekkül 
edenler O'na tevekkül etmelidirler. " 

68. Ne zaman ki, şehre vardılar, o zaman babalarının kendilerine eın
rcttiği şekilde girdiler. (Gerçi bu şekilde girmeleri) onlar bakında Allah 'ın 
takdir ettiği hiçbir şeyi önleyemezdi, bu sadece Yakub'un içinden geçirdiği 
hiı· isteğin yerine getirilmesi oldu. Şüphesiz o, ilim sahibiydi, çünkü ona biz 
öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 

' J:$jı � e:::. ı.;�1 4 ı)u Ey babamız, dediler, kile bizden engellendi. Yani ge
l i r  gelmez, daha yüklerini bile açmadan, babalarına gördükleri ihsan ve ikram
dan söz etmeden, ilk ağızda böyle acı bir haber ile söze başladılar. Yusuf un ile
riye dönük bir şart olarak öne sürdüğü bu sözü, onlar mutlak anlamda kullana
rak istekte bulunmaya başladılar. Gerçi maksatları "Eğer kardeşimizi götürmez
sek bundan böyle Mısır'dan zahire alabilmemiz yasaklandı" demekti. Fakat on
lar bunu babaları üzerinde etki aracı olarak kullanmak için sanki elleri boş gel
mişler, bütün zahmetleri boşa gitmiş gibi mutlak anlamda bir yasaklanma 
şeklinde ifade etmişlerdir. Bu sözün arkasından da asıl maksadı üzerine basa 
basa vurgulamışlar: 0.,,la.;W � Cı� J3:.; ı.;ı;..ı j::-. J-�U Şu halde kardeşinıizi biziınle , , , gönder ki zahire alabilelim, bize güven, emin ol; biz onu elbette muhafaza 
ederiz, koruruz. 

Baba.lan onların teklifini red ile kabul arasında bir cevapla karşıladı: J\J 
Dedi ki: � �j Jlı Onu size emanet edeyim mi? Yani, etmem, nasıl edebili
rim? :µ, � �1 j:&. Fi W' '-ı} Ancak bundan önce kardeşi hakkında 
güvendiğim gibi güvenmiş olurum. Yani bu güvenmem, layıkıyle bir güvenme 
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olmaz. Olsa olsa kan.leşini güvendiğim gibi güvcnıni� olac.:ağıın. Bu ifade hem 
sitl'mi, hem <le red<li ifa<lc eder. Bil iyorsunuz ya! Bundan önce Yusuru size 
l'ınanct ettim de ne oldu? Onun hakkında da böyle bastıra bastıra "Muhakkak ki, 
biz onu koruruz" (ayet 1 2) demİ!ilİniz de ne yaptınız? Koruyabildiniz mi? Artık 
bunun hakkında "onu biz elbette koruruz'' demenize güvenebilir miyim? ;.;. j,G 
lla;ı;. İmdi Allah'dır en hayırlı koruyucu. Korursa O korur. Allah korumayı is-

. 

tediği takdirde mutlaka korur ve Allah koruyanların en hayırlısıdır. Korumayı 
murad edince, nerde olsa, nasıl olsa korur ve en mükemmel, en hayırlı b i r  
şekilde korur. Her türlü tehlikelerden kesinlikle uzak tutar ve korur. Onun için 
onu Allah'm korumasına emanet etmek daha hayırlıdır. �(,ıı r.;.�1 ;� Ve O, er
hamürrahin1dir, merhametlilerin en merhametlisidir. O'nun rahmetinden ve 
kereminden beklenir ki, onu korur da bir musibet, bir acı daha vermez . 

. . . �G:. ı� � Ne zaman ki yüklerini açtılar, sermayelerini kendile
rine iade edilmiş olarak buldular. Demek ki, babalarıyla konuşmaları daha 
yüklerini açmadan önce, gdir gelmez olmwjtu. Demek ki, ilk iş olarak kardeşle
rine babalarından izin koparmak peşinde idiler. Böylece Yusufun bu ikinci ted
biri, ümit elliği gibi, ikinci bir teşvik unsuru olmuştu: Babalarına ''daha ne iste
riz?" diye bunu da bildirdiler . . . 

Ancnk hahulnrı bununla da yetinmiyerek: � a...�1 � Jli Onu kesinlikle si-
, , 

ı.lnlt 1&ihul"a·n1"yet•eAhn, JJt ::,... \Z:;.. "';� J:> ta ki, Allah' dan bana bir and 
.. ; ,; ,, v" nllsuk v"rlıııenlı. Ynni , Allah'a yemin ederek bana söz vermedikçe onun si-

zinle ııltmcsinc kt:sinliklc izin vermeyeceğim. Allah'a yemin ederseniz, � .. tJ � :ı.� �1 �.ı � ki, onu muhakkak bana geri getireceksiniz, ancak hepiniz 
lhutu edllnıl� olunmnız o hu�ka. Yani hepiniz, her bakımdan yenik düşmüş ve 
çaresiz kulnıı�, hcr>iniz helak olmuş, gücünüz tükenmiş bir vaziyete düşmedik
,e, onu hunu geri getireceğinize dair Allah'a yem in ederek bana söz vermeden 
onu sizinle gi>ıuJcrmcm. 

Kaderin ne kadar dikkat çekici bir cilvesidir ki, yemini son derece sağlam 
surette ifade olunan bu istisna ile Yakup Aleyhisselam, ileride başlarına gelecek 
ihata (ku§atılıp çaresiz kalına) durumunu sanki bilerek önceden açığa vurmuş ve 
sanki öyle bir durumdaki mesuliyetsizliği belgelemiştir. Onun için demişlerdir 
ki, ��-.l� JS'"_;: : �1 Yani, "bela, dile dayalıdır. 11< 1 )  Ağızdan çıkan başa gelir. 

;�;�:;. ��1 L.ll Bunun üzerine ne zaman ki babalarına misaklaranı verdi-
- ' 

lcr, o da J{"J J)J L. J:.. aıı Ju bu söylediklerinıize Allah vekildir dedi. Yine çok 

< ı )  K��fü'l-harn, I, 343 (926) 



( .. . 1 -ı  1 2- YUSUF SÜRESi: 66-<>7 uz: . J 

dikkat çekicidir ki "Allah şahit" veya "Allah kefil" dememiş de "Allah vekil" 
dl'ıni�tir. Demek ki, maksadı yalnızca şahitlik değil, icraattır. Demsk ki, bu ko
ııııda kefalete de ihtiyaç yoktur. � � JS' ):.. ;.� "Muhakkak ki, O, herşeye ve-

- . ,,. kildir" (En'am, 6/ 1 02; HCıd, 1 1 /12) ayeti ise bu konuda kesin ve mutlaktır. Yani, 
< >'nun tevfiki olmadan biz bu sözleri, bu teahhütlcri yerine getiremeyiz. Biziın 
hesabımıza bunları icra ediverecek, gerçekleştirecek irade ve kudret ancak 
< >'nundur. Bu konuda muvaffakiyeti O'ndan dileriz. Ayrıca şunu da tembih etti: 

;.;:,;:: y(;.1 ::,.. ı).t'.>G �G y� ::,.. ı).t:i 'J � 4 Jli� Ey oğullarım, dedi, hepiniz 
- - , _ ,  - ,,,. 

kk kapıdan girıneyiniz, ayrı ayrı kapılardan giriniz! 

Demişlerdir ki, bu tavsiyenin sebebi, toplu bir şekilde girince göze çarpa
cıklar, dikkat çekeceklerdi. O zaman da bir haset yüzünden belki başlarına bir iş 
gelebilecekti. Onları böyle bir duruma düşmekten sakındırmak için bu tavsiyeyi 
yapmıştır. Çünkü birinci seferinde oğulları Mısır'da tanınmış ve Yusufdan 
gür<lükleri ikram ve ilgi yüzünden özellikle görevliler tarafından tanınan, bili
nen ki§iler olmuşlardı. Anlaşılıyor ki, Hz. Yakup, esrarengiz bir durum sezmiş 
ve buna karşı oğullarının fazlaca dikkat çekmeden, avcı koluna dağılır gibi, 
ayrı ayrı kapılardan şehre girmelerinde gizli bir tedbir görmüş ve bunu tavsiye 
etmiş. Bununla beraber böyle tedbirlerle Huda'nın takdirinin önüne geçilemiye
ccğini de anlatmak ihtiyacını duymuştur ki: 

...._ 

� ::,.. .iJı ::,.. � �1 C:� Maanıafih Allah'dan herhangi bir şeyi sizden 
# , , , , 

ıuuğni olmuyorunı. Yani, ben bu tedbir ve tavsiye ile sizi Allah tarafından gel-
mesi takdir edilmiş olan herhangi bir şeyden uzak tutmuş, sizi ondan kurtarmış 
olmuyorum. Eğer Allah hakkınızda bir kaza murad etmiş ise o mutlaka olur. 
O'nun takdirine karşı hiçbir tedbir fayda vermez. Her ihtimale karşı tedbir almak 
da gerekli ise de alınan tedbir, takdiri engelleyecek ve ilahi muradın meydana 
gelmesini önleyecek değildir. Tedbir, nihayet Allah'dan o vesile ile bir yardım 
dilemedir. Takdire uygun ise faydal ı  olur, yoksa kadere mani olamaz. <.ıı �I ı:, I  
j, Hükünı ancak Allah ' andır. :*lS"') � Ben yalnızca O'na tevekkül 

'
ettinı ;, : 

-

Ancak O'nun hükmüne güvenip, O'na dayandım, O'na güvendim. Emir ve ku
mandayı O'na havale edip, sizi de O'na emanet ettim. �7,,::)1 jS;;)i �� Şu 

- . 

halde tevekkül edecekler de O'na tevekkül etsinler. Yani, tevekkül edecek 
olanlar veya bana itimadı olanlar da ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ne 
başkasına, ne de kendi güçlerine güvenmesinler. Hz. Yakub'un bu tevekkül tav
siyesinin, "fa" harfiyle -ki sebebiyyedir- kendi tevekkülüne bağlanması da dik
kat çekicidir. Bununla böylece kendisinin nübüvvetine işaretle oğullarının ve 
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diğerlerinin de kentlisine uymaları gerektiği nasla i l'adc olunııaı�tur. 

Gerçekten de onun dediği gibi, �;ı �;.ı ;. ·.:. :r ı)�:,, l:J� babalarının kcn-
't 

clilerine eınrcttiği. şekilde girdiklerinde de .� :ı:-:lJl 0:-���� � �tS' L. başlaı·ına 
Allah 'dan gelecek hiçbir şeyden onlara fayda vermedi. O şekilde girmeleri 

veya babalarının o şekildeki tavsiyesi, hası l ı  bu şekildeki bir tedbir haklarında 

Allah tarafından mukad<ler olan şeylerden onları kurtarmaya yetmedi. Yani yine 

de ihata edil ip çaresiz kalmalarma, hırsızlıkla itham edilen karde§lerinin ellerin

den al ınarak, orada alıkonulmasına vs. engel olamadı. . .  ilh. 

Böyle yapmakla �l-o.i y�� � ı.) �� )tı ancak Yakub'un içine doğan 
, , , 

bir ihtiyacı yerine getirnıiş oldular. Ki, onun bir baba olarak, şefkat hissi, kul

luk anlayışı ve en selametl i  yolu arama ihtiyacı vardı. Bu tedbir i le gönlünün 
ğı l lu ğışı giderilmiş, kendi içinde acaba bir tedbirsizlik yaptık mı, cinsinden 

�üpheleri bertaraf edilmiş oldu. Hasılı o tedbirin sırf enfüsi bir tese l l iden ba§ka 

gerçekte hiçbir faydası olmadı. f'- J] ��� Aslında, muhakkak ki, o, bir iliııı 
sahibi idi. Yani işin olacağına varacağını, tedbirin takdire engel olanı ıyacağını 

bi l iyordu. Yakup, bunu zaten bi l iyor ve her işinde bunun gereğini yerine getiri
yordu. �d W Çünkü ona biz öğretıniştik. Vahiy, ilham, tecrübe ve isti<llal yo-

- ' 

luyla biz üğretmi§tik. 0� 'J ı..r"ôı )S1 �� Velakin insanların çoğunluğu bil-
- , 

n1ezler. Onun bunları bildiğini bi lmezler. Kaderin hükmünü icra edeceğin i  bi l
mezler. Bir  k ı smı  kuvveti ya ln ızca kendi  tedbirinde zanneder: Kendi 

mukadderatımızı kendimiz tayin edeceğiz, demeye kadar gider. Bir kısmı da te

vekkülü tedbir almaya engel zanneder: Tedbir aldığı zaman tevekkü 1 açısından 
kusurlu olacağını sanır. Oysa tedbirin de Al lah'dan yardım istemek demek 

olduğunu, en azından kendi gönül huzuru açısın<lan bunun gerekl i  olduğunu he

saba katmaz. 

Alınan tedbir i le  bir psikolojik ihtiyacın karşılündığını ve bunun insana, en 

azandan moral kazandırdığını hesaba katmak gerekir: 
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Meal-i Şerifi 

69. Yusurun yanına girdikleri vakit, o, kardeşini (Bünyaınin'i) yanında 
ahkoydu. Dedi ki: " Bilesin, ben, senin kardeşinim! İşte bundan dolayı on
ların yapacaklarına sakın üzülme! "  

70. Sonra onların bütün hazırlıklarını görünce, su kabını kardeşinin 
yükünün içine koydu. Sonra bir tellal şöyle bağırdı: "Hey kervan! Siz 
hırsızsınız, hırsız! "  

71. Bunlara döndüler de dediler ki: " Ne arıyorsunuz? 
72. Onlar da dediler ki: "Hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu bulup 

getirene bir yük zahire var. Üstelik o tas bana zin1metlidir". 
73. "Allah 'a yemin ederiz ki," dediler, "Muhakkak siz de anlanuşsınız

dır ya, biz buraya fesat çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz." 
74. "Peki yalancı çıkarsanız onun (hırsızhk edenin) cezası nedir'? " de

diler. 
75. " Kin1in yükünde çıkarsa, o kendisi onun cezasıdır. Biz zalimlere 

işte böyle ceza veririz." 
76. Bunun üzerine Yusuf, kard(Jİnin eşyalarından önce onların 

t·�yalarını aran1aya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünün içinden 
çıkardı. İşte Yusura biz böyle bir oyun öğn•ttik. Melikin kanunlarına güre, 
kardeşini alıkoyn1asına iınkan yoktu. Anca� \ilah dilerse o başka. Biz dile
diğin1izi derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi --ahibinin üstünde bir başka bi
len vardır. 

77. Dediler ki: "Eğer o çalmışsa, daha önce bunun karde�i de çahnış
tı " .  O vakit Yusuf bunu içine attı, onlara hiç belli etnıeden: "Siz çok fena 
hir ınevkidesiniz, ne sıfat verdiğinizi Allah çok iyi biliyor" dedi. 

78. Dediler ki: "Ey vezir! En1in ol ki, bunun çok yaşlı bir babası var. 
Onun için yerine birimizi al. Gerçekten de biz seni iyilik edenlerden 
g()rüyoruz." 

79. O dedi ki: "Eşyamızı yanında bulduğumuzdan başkasını tutukla
ınaktar. Allah korusun. Çünkü öyle yaparsak zalinılerden oluruz." 

�ı;.ı �ı '-'Jı Kardeşini kendine iyva etti, yanma aldı, sinesine çekti, bağrına 
hastı. 

Rivayet olunur k i ,  Yusuf'un huzuruna girdiklerinde: " İşte emrettiğin 
kardeşimiz budur, onu getirdik" diye takdim ettiler. O da: '' İyi ettiniz, isabet ey-
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il -diniz, onu yan tm<la bulacaksınız" dedi. Ona ikramda bulundu. Sonra hepsine 
hir ziyafcl vcr<li ve onları ikişer ikişer sofraya oturttu. Bünyamin tek kaldı. ken
di kcn<linc "Şimdi kardeşim Yusuf sağ olsaydı, o da benimle birlikte otururdu" 
dedi ve gözlerinden yaş damladı. Yusuf da "Kardeşiniz tek kaldı" dedi ve onu 
kendi yanına aldı. Sonra her iki kişiye birer yatak odası hazırlattı ve "Bun �ın 
i k  indsi yok, bu da benim yanımda olsun" diyerek kendi odasına götürdü. i�k 
odada tek başlarına kalmca, koklaya koklaya yanı.nda yatırdı, sabah oldu. Yusuf 
ona evlatlarını sordu, o da: "On oğlum var, hepsinin ismini de ölen kardeşimin 
adından koydum" dedi. Bunun üzerine Yusuf, ona: "O ölen kardeşinin yerine 
hen senin kardeşin olsam ister misin?" dedi. O da: "Senin gibi kardeşi kim bu
labilir? Amma ne çare ki, seni Yakup ile Rahi! doğurmuş değil"( l ) diyerek iç 
\ekti. İşte o vakit Yusuf ağladı ve kalkıp boynuna sarıldı ve kendini tanıttı <la Jlj 
;j).l �1 Jı Ben, dedi, ben cidden senin kardeşinim. Yusuf, aynca ona tembih 
etti : �_,,ı-:;� ı)t? � � .:) 'jj Bunun için onların yapacaklarına aldırnıa, dedi. , , 
Yani, biz iki kardeş hayırlısı i le birle1ip mesud olduğumuz için, artık kardc�leri
mizin bize geçmişte yaptıklarına üzülme, boş ver, onlara aldırma. Veya bu sefer 
benim adamlarımın sana yapacakları oyundan dolayı sakın telaşlanıp üzülme. 
Ve bu sana anlattıklarımı kimseye sezdirme, hiç duymamış gibi serinkanlı ol, 
diyerek tembih etti. Demek ki olup bitecekleri de anlattı. 

' Rivayet olunuyor ki, Bünyamin, Yusura artık ben senden ayrılmam demi�. 
Yusuf da iyi amma babamın benden dolayı acı çektiğini bil iyorsun, bir de seni 
alıkoyarsam acısını daha da arttırmış olacağız. Üstelik buna bir bahane de yok
tur, ne var ki, sana hoş olmayan bir suç isnad edersem, ancak o zaman olabilir, 
demi§. O da ne istersen yap, hiç aldırmam, diye cevap vermiş.<2) Bunun üzerine 
aycttek

_
i çareyi anlatmış, o da hay hay, yap, demiş. � �u:...ıı � �!� �». L..u 

. . . �1 �� Ne zanıan ki, onların yüklerini hazırlayıp donattı; o sırada su 

tasını, kardeşinin yükünün içine yerleştirdi. Şüphe yok ki ,  bir misafiri 
uğurlarken yüküne bir şey koymak, onu ona hediye etmektir. 

Sikaye: Susak, rnaşraba, tas gibi, içine içilecek su konulan kaptır. Lam-ı 
tarif bunun malum ve belli bir su kabı olduğunu gösteriyor ki, Bünyamin'i oda· 
sında yatırırken kullanılan ve sevgili bir karde§e hediye edilmeye layık değerde 
olan bir su kabı olması gerekiyor. Nitekim çok kıymetli bir gümüş veya altın 
idi demi�lerdir. Ve ifadenin dış görünüşüne nazaran Yusuf, bunu kendi eliyle 

(!) Allısi, a.g.c., XIII, 23. 
(2) Alfısi, a.g.c., Xlll, 23. 
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koyınu�, ilk seferde sermayeleri iaJc ederken olduğu gibi, u�aklarına koydur
maını�tır. Şu halde onun oraya konuluşuna ba§ka hiç kimse vakıf olmamı�, an
Gık kafilenin geri çevrilmesine ve yüklerin araştırılmasına başka memurlar 
gündcrmiştir. Ki, �-l;. �'l1 � sonra da bir münadi bağırdı: �);l:.J ;.s:,;ı �ı �1 
Ey �alile, siz mutlaka hırsızsınız! Düşünmeli ki, gördükleri b� kada� i�zet ve 
ikramın arkasından, ansızın böyle bir teşhir ve itham ne kadar acı bir şeydir. Bu 
isnad belli olmayan herhangi bir nidacıya mal ediliyor. Bu şekilde çağınlmasını 
Yusurun öğrettiği açıkça belirtilmiyor. Fakat olayların gelişmesinin aldığı 
şekilden bunun da onun tarafından öğretildiği anlaşılıyor. O halde bu haydi dış 
görünüşüyle bir itham olsun, ancak su kabınrn çalınmadığını bilen Yusuf 
açısından bu bir yalan, bir iftira ve bühtan değil mi? Yusuf, buna nasıl izin ve 
cevaz vermiş olabilir? Burada bu soru önemli, cevabı da gayet incedir. Haki
katle bu şekildeki bir nida su kabı için geçerli değildir, ancak daha önce Yusufu 
babasından almış kaçırmış olmaları dolayısıyla doğrudur. O sabıkada bir rolü 
bul unmayan Bünyamin, zaten bunun kendisi hakkında bir muvazaa, bir 
danışıklı döğüş olduğunu bildiğinden, bu ithamı kendi üzerine almıyor, bundan 
memnun bile oluyordu. 

Fakat Bünyamin'e gizli olarak �� ı)l.S' � � .:.�; 'jj "Olup biteceklerden , , 
üzülme!" diye tembih eden Yusuf, kendisi böyle bir ceza ile kardeşlerinden in-
tikam mı almak istiyordu? Hayır, ilerde de göreceğimiz şekilde Yusuf, onlardan 
kendi hakkını affetmişti. Lakin onların yaptıkları işlerde bir de Allah hakkı 
vardı ki, onu affetmek Yusufun elinde değildi. Ancak o, kardeşlerinin Allah 
katında da affa uğramalarını istiyordu. Bundan dolayı bu konuda kendisini 
tanıtmadan önce, Allah'ın hakkı namına tarizli bir uy.arıyı içeren o suçlama ile 
ciddi bir pişmanhk duygusuna sevketmek ve onları bütün yaptıkları için tevhcye 
yönlendirmek için Bünyamin'in bu şekilde kalmasını temin ettiği gihi, onların 
da tevbekar olarak hakka yönelmelerini hazırlamış olacaktı. Gerçekten de bun
dan sonraki gelişlerinde nasıl bir kalb yumuşaklığı ile.ne kadar saf ve temiz 
düşüncelerle dönüp geldiklerini göreceğiz. 

İşte gerçekte bu olay, böyle ledünni birtakım hikmetleri içeren Rabbani bir 
ceza, itah1 bir terbiye olacak ve bu arada babalarına verdik�eri �ahhüt ve mi
sakın mesuliyetinden de kurtulacaklar. Çünkü babaları � 1� �1 t.ı! "ancak lıer 
tarafian kuşatılır ve çaresiz kalırsanız" demişti. İşte bu istisna böylece 
gerçekleşecekti. 

Böyle içyüzünde şefkatli bir mazeret, dış görünüşünde acı bir itham olan 
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hu nida karşısında nasıl bir dirayet ve metanet gösterdiler? 

� ı_t.jt, ı)li Üzerlerine doğru yönelerek dediler ki yani o sesi i�itincc, 
dünlip baktılar, bağıran yalnız değil, kendilerine doğru bir cemaat halinde gclcn

kr var. Bunlara dönüp dediler k i :  � .. ;ıı�7 r; C. Ne arıyorsunuz? Dikkat çekici hir , 
ifade tarzıyla ve k ibarca "Ne arıyorsunuz?" diyorlar da "Neyiniz çalıntnııj?" 
demiyorlar. Böyle demekle kendilerinin hırsızlıkla uzaktan yakından bir 
i l i�kileri olmadığını hakimane bir üslub ile dile getiriyorlar ve karştlarmdakikri 
de edepli olmaya zorluyorlar. Şunu anlatmak istiyorlar: Durun bakalım, tcla�la 
her önünüze çıkanı hırsızlıkla suçlamaym, bu kadar peşin hükümlü olup, sizler 
hırsızsınız, diye kaba bir şekilde damgalamayın. Bize hırsızlık yakışmadığı gibi, 
size de böyle konuşmak yakışmaz. Biz hırsız olmadığımız gibi, belki siz den de 
bir şey çalınmamıştır, çalınmıştır diye itham konusu yaptığınız şeyi belki bir 
yerde unutmuş da olabilirsiniz. Belki yitirmişsiniz de onu arıyorsunuz. Kaybınız 
nedir? Neyi arıyorsunuz? 

Gerçekten de bu uyarı ve İrşad sebebiyle onlar da sözlerine çekidüzcn ver
mek ihtiyacını duyarak, clWı t_ı� 'dı: ı)l.i dediler ki: Melik'in su kabını arı· 
yoruz, � J:.> 41 :� ::,:;) -..;e onu g�tirene bir deve yükü (zahke) bahşiş var. 

# , i , ,,  , 
Yani, bakın bakalım, belki yüklerinizin arasına karışmıştır. Karşılığında tekdir 
değil, takdir görürsünüz, �j "-! �-� ve ben buna kefilim, yani o tas benim zim
metimdedir. Anla§tlıyor ki ,' sözcülüğü o bağıran adam yapıyor. Önceki cüm
lelerde hep "biz" derken, burada "ben" diyor. Ve o ,  anlaşılıyor ki, bu takip ve 
arama ekibinin reisidir. Ve yine anlaşılıyor ki , Yusufun ona talimatı böyledir. 

Suva: Lügatte "sa" denilen ve İslam fıkhında da muteber olan bir kile, yani 
bir ölçektir. Bir de su içecek bir tas ve maşraba anlamına gelir. Burada bazılart 
ölçek demişler, bazıları da yukarıdaki "sikaye" ile bağlantılı olarak su tası 
demişler ve maşraba olarak tefsir etmişlerdir. Ayrıca "suva" isim, "sikaye" ise 
sıfattır demişler. Lakin "es-sikaye" kelimesinden açıkça anlaşılan Yusurun su 
kabı olmasıdır. Burada ise her iki anlama gelecek şekilde 11suva" denilmesi ve 
Melik'e ai t olduğunun bildirilmesi orada kaçamaklı bir tevriye kastedilmiş 
olduğunu anlatıyor. Melik'in denilmesinde onları başka bir heybetle korkutmak 
amacı güdüldüğü anlaşılıyorsa da bundan Aziz olan Yusuf veya bizzat Melik de 
kastolunuyor olabilir. Yusut'un kendi eliyle koyduğu şey, herhalde Yusufun ol
ması gerekir. Ancak bu ona muhtemelen daha önce Melik tarafından hedİ}'C 
edilmiş olan kıymetli bir şeydir. 

Eğer zahire ölçülen kile de öyle çok kıymetli bir ölçek idiyse, işin hakikati-
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ııi hilıncycnlcr d ı�ar<lan bakılınca bunu hüküınetin o ül�cği zannedecekler, o za
man da hakikatte dışardan görüldüğü şekle uygun bir itham yapı imamı� ola
caktır. Böylece tevili mümkün bir tevriye kastedilmiş ve belki bir istiare 
µ,üzctilmiş olacaktır. Çünkü Yusuf, devletin bir ölçeği, bir adalet aracı, ülkenin 
hayal kaynağı, su tası durumunda idi. Onlara "Ne arıyorsunuz?" derken, bu so
ruya karşıl ık böyle bir mana söz konusu edilseydi de "Siz bir Aziz'i kuyuya 
atmışsınız, onu arıyoruz" deyiverselerdi, o zaman çok müthiş, bir şey olurdu. O 
zaman burada kastedilenin bir tas değil, doğrudan doğruya Yusuf'un kendisi 
olduğu anlaşılırdı. Ancak ifadenin zahiri böyle dolambaçlı tevillere müsait 
değildir . 

• JJl5 ı)u Tallahi dediler. Arapçada "ta'' kasem için kullanılır. "Vallahi", , 
"billahi" gibi, "tallahi" diyerek de yemin edilir. "Ba" ve "Vav" harfleri gibi ye
min için kullanılan "ta" ayrıca bir de hayret ve teaccüp anlamı ifade eder. 
Türkçede biz bunu farketmeyiz de, ancak "ta" ile "vav" ı birlikte kullanarak 
"tevallahi" denildiği zaman bir hayret manası anlarız. Onun için "tal lahi" 
§eklinde olan yeminleri Arapça'dan Türkçe'ye terceme ederken bu yolu seçmek 
uygun olur. 

Yani "tevallahi" dediler ;.�· !' :ill gerçekten siz de bildiniz, bizi yakından 
gi>rüp tanıdınız, kim olduğumuzu öğrendiniz, hakkımızda bilgi edindiniz ki, L. 
J:'�'lı � � � biz bu yel·de, (yani, Mısır toprağında) fesatç ı l ık yapmak, (ahlak;ızl�k �tm,ek) için gelnıedik, �_,C.. W' L.� biz hırsız da değiliz. Yani bizim 
kim olduğumuz sizce ve hükümetinizce bilinip dururken böyle bizi hırsızı ıkla it
ham edip suçlamanız ne kadar acaip bir şey? Buna �aştık kaldık doğrusu! 

Görevliler cevap olarak: �-)LS' �· ��� 0_ı �jı;., w ı)u O-halde, dediler, şayet ya
lancı çıkarsanız cezası ne? Yani, haydi sizin değiniz gibi olsun, peki aradığı
mız şey sizin yanınızda çıkarsa ve böylece siz de "çalmadık, biz hırsız değiliz" 
sözünüzde yalancı çıkarsanız, o zaman bu suçun cezası nedir? Bunun fetvasını 
verir, hükmünü tayin eder misiniz? 

� � �jı;, ı)u Onun cezası, dediler, �j(;.. � �� � �-� :;.  Her kiınin yükünde 
bulunursa, kendisi, onun cezasıdır: o malın çalınması karşılığında çalanın 
kentlisi tutuklanır. İstihdam veya istimlak edilif. �\l:Jı \.S;;; �,ls- Biz zalinıleri , , 
hüyle cezalandırırız. Yani bir zulüm demek olan çalma suçunu işleyenlere biz 
böyle ceza veririz. 

Deniliyor ki, Hz. Yakub'un dininde hırsızlığın cezası, h ırsızın kentlisini, 
<.;aldığı malın sahibine teslim etmekti. Mal sahibi, o hırsızı mal edinirdi. Bazı 



( ' iı'/: 1 J 1 2 - vusu F sl'ııu·:st: 75-76 77 

k l'sirknlc hunun hir sene müddetle olduğu z ikredi l iyor. 

Bunun üzerine �1 : �;' :.hJ ;._,;�:�� (� Yusuf, kendi karde�inin c�yalar1111 
uramadan ünce übürlerinin kablaı·ını aranıaya başladı. Demek k i ,  yu
�; ındaki kar�ıl ık l ı  konuşmalardan sonra kafile bütün yükleriyle beraber Yu
:-.ıı l,un huzuruna getiri ldi  ifadeleri a l ı ndı, yükleri ve eşyaları aranmaya ha�la(lı. 

Vt· bu aramayı da Yusuf, bizzat kendisi yaptı. �1 : G:.! � ��ı � Sonra da 
oııu, (yani su kabını, kardc§in in  kapları arasından) buldu çıkardı. Buna göre on
ların verdiği karar gereğince kardeşini  al ıkoymaya hak kazandı. 

Burada görülüyor ki :  ��I deği l  de ��ı buyurulmuş, zamir m üzck-
, , 

kcr olan "suva'a" değil de "sikayeye" irca edilmi§tİr. Demek ki,  yükten çıkarılan 

��y Mel ik' i n  su kabı değil de Yusut'un tası idi. Böylece onlar " Melik ' in  su 
k;ılıını çaldınız'' i thamından kurtulmuş oluyorlarsa da kendi d inleri gereğince 

verdikleri fetvanın  hükmü değişmiyordu. Bu nokta çok m ühi mdir. Çünkü 

yükten çıkan şey, Mel ik'in suvaı olsaydı, o zaman Yusuf bir hakim sıfat ıyla, 

Mcl ik'in kanunlarına göre duruma el koymak zorunda kalacaktı. Oysa Melik'i  11 
kanunlarında böyle hırsızı alıkoymak ve ma l  edinmek gibi bir hüküm yoktu .  
Melik adına, o ülkenin kanunlarında olmayan bir hüküm verildiği zaman, bir 

zulüm yapılmış olacaktı. Belki o zaman Bünyamin kendisini müdafaa etmek 

lüzumunu duyacaktı ve büyük bir ihtimalle istenen şey gerçekle�meyecekti. Fa-
' 

kat yükten çıkan Yusuf'un koyduğu sikaye idi. Buna göre kardeşini kendi 
namına tutukluyordu. Bu suretle Yusuf hem müddei (savcı), hem hakim duru

munda olmuyor mu'! Hayır, Yusuf bir savcı olarak araştırma yapıyor, fakat 

hüküm vermiyor. Hüküm kardeşlerin in  verdiği fetvaya ve onların hakemlikle

rine dayanıyor. Sanık durumunda olan Bünyamin ise ikrar etmemekle, yani 

"Evet ben çaldım" dememekle birlikte inkar <la etmiyor, "çalmadım" da demi
yor. Daha önce kendisine yapılan tenbih gereğince, olup bitenlere h iç  aldırmı

yor. Böylece sükut ikrardan sayılır ve kendilerinin verdiği fetva gereğince tutuk
lanıp a l ıkonulması gerekir. Nitekim öyle yapılmıştır. 

Anlamah ki, henüz kendisini tanıtmak zamanının gelmediğini bilen Yusuf, 

karde§in i  a l ıkoymak çaresini düşünürken bile istibdat ve zorbalığa başvurmu

yor, makamının ve yetkisin in  verdiği gücü kul lanm ıyor ve bunu suistimal etmi

yor. Zulüm ve zorba! ık şaibesi verecek davramşlardan sakınıyor da meseleyi sırf 

adli ve kanuni yollardan çözüme kavu�lurmaya muvaffak oluyor. Gerçi bu bir 

hiledir, fakat ne  güzel hiledir! 
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�� ıS.JS �,is- İ�tc Yusuf lehine böyle bir hile ycaphk. Yukarıda geçen . . . 
"< icr�i bu, Allah tarafından gelebilecek hiçbir şeyi önlcycmcz11 ayetinde olduğu 
�ihi, bu ayet de anlat&yor ki, Yusuf, bütün bu işleri Allah Teala'nm vahyi ' c  ta
limatıyla yapmaktadır. Yani  Yusuf için bu acaip hileyi Allah takdir ve tertip etti. 
Ona, onu Allah vahiyle talim eyledi de kardeşin i  al ıkoymak için fetvayı öbür 
kardeşlerine verdirtti ve bu şekilde babasının şeriatını Mısır'da uygulama yolunu 
açtı .  Yoksa �I ıJ-!� ,_; :�1 �� �\$' � Melik'in dininde onu tutuklayıp . . 
alıkoymasına ihtimal yoktu. Burada "din" kelimesinin manası dikkat çekicidir. 
Belli ki , bundan maksat, o zaman Mısır ülkesinde yürürlükte olan şeriat ve  
özellikle de "ceza kanunu" dur. Kaynakların bildirdiğine göre, o devirde Mısır 
ceza kanununda hırsızlığın cezası, hırsızı döğmek ve çaldığı malı iki katıyla 
tazmin ettirmekten ibaret idi. Şu halde o kanuna göre, Bünyamin'i tutuklayıp 
a l ıkoymak zulüm olurdu. Yusuf, kanun dışı bir hareketi tecviz etmeyeceği için 
sanığı mahkemeye sevkedecekti. Ancak Mısır mahkemesi de yürürlükte olan 
kanun ile hüküm verecekti. Mısır kanunları arasında da Yusufun, kardeşini ken
disi için mal edinme�iyle ilgili bir madde yoktu. Jıı : � �1 �I Lakin Allah 'ın . 
dilemesi müstesna. Allah bir şeyi murad edince, sebeplerini de hazırlar. Onun 
için bir taraftan Yusuf'a o çareyi öğretip, kardeşlerinin hakemliğine müracaat et
tirdiği gibi, diğer taraftan kardeşlerine de işi sezdirme.yerek o şekilde cevap ve 
hüküm verdirtti. Ve böylece hem ülkenin kanunlarını çiğnemeden, onların kendi 
ikrarlarıyla ilzam eyledi, hem de babasının şeriatinden bir hükmün tatbiki ile 
Mısır hukuk geleneğine canlı ve ameli bir misal, bir örnek kazandırdı. Kendi 
kanunlarına göre kardeşin i  a l ıkoymak hakkını elde ettikten başka, öbür 
kardeşlerini de yukarıda geçtiği üzere, babalarının "ancak çaresiz kalmanız 
müstesna" sözüne uygun bir duruma düşürerek, babalarına karşı yemin ederek 
verdikleri sözün sorumluluğundan kurtardı. Eğer "Cezası nedir?" sorusuna 
karşı, onlar faraza "Sizin memleketinizin cezası neyse onu verin iz" deselerdi, 
yahut bundan önce kendi yükleri içine haberleri olmadan konulmuş olan ser
mayelerini hatırlayıp, yükten böyle birşeyin çıkması:mutlaka çalınması an
lamına gelmeyeceğini öne sürerek, bunun doğrudan doğruya hırsızlık demek ol
madığında diretselerdi, kendileri tarafından bilerek konulmadığına dair yemin 
etselerdi veya yükleri hazırlayan görevlileri ve Yusufu, koymadıklarına dair ye
min etmeye zorlasalardı, şüphe yok ki, Yusuf bu yolla hedefine ulaşamıyacaktı. 
Lakin Yusuf'a bu hileyi öğreten Allah, onlara da kendilerini savunabilecek 
ipuçlarının hiçbirini hatırlatmadı. Allah öyle diledi, öyle oldu. : � :;.  .ı::..>��� �") 
Biz, her kiııti dilersek onu derecelerle yükseltiriz. Yani, böyle müstesna bir 
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i l im ve iradeyle derece derece yükseltilmek, bu olaya ve Yusura hağlt bir husus 
tkgildir. Allah, di lediği kulunu böyle ve hatta bundan daha yukarı derecelere 
yiikscl t ir. �-!� � ı;_� � 2;:,:i� Ve her bilgi sahibinin üstünde başka bir hilgin 
vunhr. Yani, AJ lah'ın kullara ihsan ettiği derecelerin en üstünde il im dcn.:ccsi 
vardır. İ l im en yüksek mertebedir. Yusuf'un kardeşlerine üstünlüğü ona verilen 
hilgi sayesindedir. Gerçi kardeşleri de az çok i l im ehli sayıl ırlarsa da bu i�in l1ii
"- ikatini onlar bilmiyorlardı, Yusuf ise bilerek hareket ediyordu. Bununla bcra
lıl'r ne kadar yüksek i l im derecesinde bulunursa bulunsun her i l im sahibinin 
iislünde bir alim vardır ki, o da Allah'dır. O alim'in ilmine kimse erişemez. 

İşte onlar işin hakikatini bilmediklerinden dolayı kendi hükümleri ile d_a
vayı kaybetmişler. Böylece çaresiz bir duruma düşmüş olan kardeşler J� �ı ı)u 
dediler ki: Şayet çalmışsa � ::ı:- :ıJ (1 2;'.;- :ill bundan önce onun karde'

şi d� bir 
lursızlık yapmıştı. "Bu işte mutlaka bir yanlışlık var" deyip kendilerini itham
dan kurtarmak için başka yollar, başka çareler arayacak yerde, öfkeye kapılıp 
Yusuf'a ve kardeşine duydukları burukluğu bir kere daha ağızlarından kaçır
dılar. Bir rivayete göre, Yusufun anasının babası, bir puta tutkunmuş, Yusuf da 
<.;ocukken anasının emriyle dedesinin o putunu gizlice alıp götürmüş ve kırmı�. 
İ�te şimdi kızgınlıkla bunu söylemek istiyorlarmış. Bu söz, yukarıda "Siz 
hırsızlarsmız" ithamının verdiği endişe ile söylenmiş ve ona karşılık ledünni bir 
itap gibi olmuştur. 

, .....,;,; � �;. �;.u Yusuf da bunu nefsinde gizledi, yani bu sözden içi bur-
. ,  , 

kulmadı, acı duymadı değil fakat onu içinde gizli tuttu, bekledi, sabretti açığa 
vurup da onlara belli etmedi veya öfkeye kapılıp açıklamada bulunmadı, kusur
larına bakmadı. Fakat kendi kendine �� � �1 Ju Siz, fena bir durunıdasınız, 
dedi. Yani bu uğradığınız belalı işten dolayı fena durumlara düşmüş vaziyyet
tcsiniz, ne söyleseniz kusurunuza bakılmaz. Teselliye muhtaç olduğunuz böyle 
bir durumda öfke ve şaşkını ıkla söylediğiniz bu lafınıza tahammül etmek, kusu-

, 

runuza bakmamak gerekir. 0)_..:a.; � �1 aıı� İsnad ettiğiniz vasıfları da Allah 

biliyor ki, işin içyüzü sizin dediğiniz gibi deği ldir, bizden hırsızlık uzaktır. O 
halde aslı astarı olmayan bu sözünüzü neden ciddiye alayım? Bundan ne diye 
alınayım? 

Bunun üzerine onlar öfkeyi bırakıp kardeşlerini kurtarmak için Yusu1\lan 
yardım ve merhamet dilenme yollarını aramaya ),jJı �1 Ç ı)u "Ey Aziz . . .  ! "  
diyerek yalvarmaya başladılar. . . 
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Meal-i Şerifi 

80. Ne zaman ki, onlar, onu kurtarmaktan ümit kestiler, o zaman 
fısıldaşarak oradan uzaklaştılar. Büyükleri dedi ki: " Babanızın sizden 
Allah adına ahit aldığinı ve daha önce Yusuf konusunda ettiğiniz kusuru 
bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya AUah hakkımda bir 
hüküm verinceye kadar ben artık hurdan ayrılmam. Allah, hüküm veren
lerin en hayırlısıdır." 

81. "Siz dönün de babanıza deyin ki: Ey babamız! İnan ki, oğlun 
hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz. Yoksa gaybın 
bekçileri değiliz. " 

82. " IIem orada bulunduğumuz şehir halkına, henı içinde bulunduğu
muz kervana sor. Ve emin ol ki, biz kesinlikle doğru söylüyoruz." 

Gelip böyle dediler ama Yakup buna inanıp onlar gibi ümidini keserek 
ümitsizliğe düştü mü, ne yaptı?: 
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Meal-i Şerifi 

83. Babaları dedi ki: "llayır, sizi nefisleriniz altadıp bir işe sürükle
miş. Artık bana güzel güzel sabretmek düşüyor. Belki Allah hepsini birden 
hana geri getirir. Çünkü O, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. " 

Öyle dedi: 

Meal-i Şerifi 

84. Ve onlardan yüz çevirdi de: " Ey Yusuf'un ate.şi, yetti artık, yetti ! "  
dedi. Ve üzüntüden gözlerine ak düştü. Artık yutkunuyor da yutkunuyor
dlL 

85. Dediler ki: " IIala Yusuf u sayıklayıp duruyorsun. Allah' a yc•n in 
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ederiz ki, sonunda eriyip gideceksin, tük�ni11 h�lnk olacaksın. l layrct doğ
rusu! "  

86. Dedi ki: "Ben hüznümü, kederimi ancak Allah'a şikayet ederinı ve 
Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri de bilirim." 

87. "Ey oğullarım, gidin, Yusuf'u ve kardeşini araştarın. Allah'ın rah
metinden ümit kesmeyin; zira kafir kavimden başkası Allah'ın rahmetin
den ümit kesmez." 

Görülüyor ki, Yakup Aleyh isselam, oğullarının getirdiği habere inanmıyor 
ve bu yüzden ümitsizliğe düşmüyor. Fakat onlara fazla yüz vermiyor, onlarla 
olan ilişkisini bile AIJah'a arzetmek, bütün dertleriyle içini Allah'a dökmek 
çabasını sürdürüyor. 

� .• �� J;;� Ve onlardan yüz çevirdi de �; .fa.  uL1 Ç �Lij Ya esefa ala Yu
suf Yusuf, ah Yusuf, yetti artık!. . .  Dedi. 

Esef: Esef bilindiği gibi, şiddetli hüzün demektir ki, bu anlamda dilimizde 
daha ziyade "gam" kelimesi kullanılır. A'raf Suresi'nde �1 �ı:·a1 �;. �� �) 
"Musa ijfkeli ve çok üzgün bir şekilde dönüp gelince" (ayet 1 50) ifadesinde bu
nun bir de öfke i le  ilişkisi söz konusu edilmişti. uLl kelimesinin sonundaki elif-i 
maksure mütekellim "ya" smdan bedeldir ve kelime "ey esefim" demektir. Ya
hud nüdbe elifidir ki, musibetin şiddetiyle "ah" demek gibi hüzün ve hasretin 
ifadesinde kullanılır ve uzayıp gittiğini ifade eder. Nidanın cevabı mahzuftur. 
"Ala Yusuf" ise esefin mcbnasını gösteren müteallakıdır. "Esef" ile "Yusuf" 
arasmdaki cinas ise ifadeye ayrı bir güzel l ik ve musiki kazandırmaktadır. Ki, 
bedi' i lminde buna "tecnis-i tasrif" adı verilir. "Ya" esasen uzaktakini çağırmak 
için kullanılan bir ünlemdir. Kalbinin derinlerindeki üzüntüyü sanki söz anlar 
bir şahıs gibi böyle nida ile çağırmak da ayrıca pek anlamlı bir mecazdır. Ya
kup, bu sefer iki oğlunun birden acısına katlanmak zorunda kalıyor; Yusuf1un 
ötedenberi sürüp gelen hicranına bir de Bünyamin'in acısı ekleniyor. Üstelik 

• 

oğullarının getirdiği haberin de uydurma olduğunu anlıyor. Bütün bunlara 
rağmen ümitsizliğe kapılmıyor, Allah'dan ümidini kesmiyor, ümit ve sabırla 
beklemeye karar veriyor. İkincisinin hayatı ve yeri hakkında bir haber getirilmiş 
olmakla birlikte, vaktiyle kanlt bir gömlek getirip, onu kurt yedi dedikleri Yusuf 
hakkında ise, ilahi rahmet ve maneviyat delil inden başka görünürde bir delil de 
bulunmuyor. Böyle bir anda Yusuf yanında olsaydı da bu sabır makammda ken
disine ne güzel bir dert ortağı olacaktı düşüncesi de zaman zaman gönl ünü 
sarıyor. Şu halde bütün bu musibetleri bir tek Yusuf'un h icranında toplanmış bu-
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lııyor. Ve Yusur yerine artık onun üzüntüsünden ba�ka kendisine dost olat:ak hir 
arkada.� göremez oluyor da sözlerine inanmadığı oğullarından yüz çevirip, sanki 
YusuCa seslenir gibi bir iştiyakla, "esef" e nida ederek, demiş oluyor ki: " Ey 
l'Scfim, ey bana başka gam ve keder duyurmayacak olan şiddetli acım, ey Yu
sul\ın yadigarı olan csefim! .  . .  Uzak durma, gel yeti§ imdadıma ki, tam saı'a 
muhtacım, tam zamanıdır, hicranım son dereceyi buldu . . .  " 

Resulul lah (s.a.v.) efendimiz�en nakledilmiştir k i :  Hz. Peygamber, Cdı
rail'e "Yakub'un Yusufa hicranı ne dereceye varmıştı?" diye sual etmiş, Cebra i l  
de "Evladını kaybeden yetmiş ananın toplam hicranına'' demiş. "O halde onun 
sevabı ne kadardır?" deyince, o da ''Yüz şchid sevabıdır. Çünkü o, Allah'a bir an 
hile suizan etmedi" (! )  demiştir. 

Bu da gösterir ki, musibet zamanlarında üzülmek ve ağlamak caizdir. 
Çünkü §İddetli acı zamanlarında insan kendisini tutmaya pek az muvaffak olabi
leceğinden dolayı, bundan büsbütün kendini engellemesi elinde olmayabilir. Bu 
da mükel lefiyeti gerektiren bir husus değildir. Çünkü teklif, nefsin gücü yettiği 
yere kadardır. Gerçekten de Resulullah efendimiz, oğlu İbrahim'e ağlamış ve 
"Kalb hüzün duyar, göz ya§ döker, biz elbette Rabbimizin gadap edeceği şeyi 
söylemeyiz ve biz elbette sana üzülüyoruz ya İbrahim ! .  . .  " buyurmm�tur. Ancak 
caiz olmayanı, birtakım cahil lerin yaptığı gibi, bağırıp çağırmak, feryad u figan 
eylemek, döğünmek ve yaka paça yırtmak, saçını başını yolmak, mukadderata 
dil uzatacak sözler etmek ve benzeri aşırılıklardır. 

Yine nakledilmiştir ki, Hz. Peygamber, kerimelerinden birinin çocuğu vefat 
ettiğinde onun için ağlamış ve üzülmüştü. Onun ağladığını görenler "Ya Rcsu
la l lah !  Sen ağlıyorsun, halbuki bizi ağlamaktan menetmiştin" deyince, bunun 
üzerine buyurmuştur ki: "Ben sizi ağlamaktan menetmedim, ancak iki çirkin 
(ahmak) sesten menettim: Biri sevinç zamanındaki çığlık, biri de üzüntü za
manındaki feryat" .C2) 

Bir haberde varid olduğuna göre, Muhammed ümmetinden başka ümmet-
- ' 

!ere 0�1� �ı �ı� J.ı �ı "İnna l i l lah ve inna ileyhi raciGn'' verilmernişti(J). Nitekim 
.. ,,. , ,,. , .. -·· · -- ·  • -·· .4 .. -··---

( 1 )  Süyütl, cd-Dürrü'l-Mcnsür, iV, 570. 
(2) Buhari, Ccnaiz, 43, 44; Müslim, Fezail, 62; Ehu Davud, Ccnfüz, 24; İhn M:ıc1.:, Ccnfüz, 53� 

Abm1..:<l h. Hanhcl, i l i ,  1 94. 
(3) "Biz Allah'a aidiz ve 01na uilneccğiz" meiilin<leki bu ayet (Bakara 2/156) hir musihı.:t 

kar::iısınd:ı Allah'a sığınmak için söylenir. Allah'ın olmak ve All<.ıh'a dönmek, O'na rücu etmek 
zevkine 1..:ri�chilccck hiçbir zevk ve hh,;bir teselli yoklur. Allah'a kavu�maııın üstünde hir niım:l 
vı.: yücelik olahikccğini tasavvur etmek hile mümkün lkğiklir. Büylc olduğu içindir ki, bunun
la unutulmayacak, bununla tesc i l i  bulunmayacak hiçbir kayıp, hiçbir acı, lıiçhir musibet ola
maz.(Müellil) 
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Yakup bi le böyle istirca' etmeksizin "Ya cscfa" dedi. ��I ::.,.. �(_&. :- -a)� Ve 
- , 

hüzünden gözleri ağaı·dı, hüzünden gözlerine ak dü�tü. Veya bir rivayette 
varid olduğuna göre, çok zayıf görüyordu. ;. __ 1:.s- � Ve artık o bir kaziın idi. 
Derdini içine atıyordu. Ağlamaktan, şuna buna dert yanmaktan kcn<l ini tutu
yor, gan1ını kederini hep içine atıyordu. İçi gamla dolmuş olduğu halde, yine de 
kendini tutuyor, acıdan yutkunup duruyordu. 

, 

Onun bu acık l ı  haJine bakan ve sırrına eremeyenler: .J.ı0 ı)ıJ Te vallahi, 
dediler. Hayret doğrusu, val lahi hayret dediler: �; '_J:;;' � Yusuf, Yusuf 

deyip duruyorsun W:,;. �__t; J;. nihayet üzgün düşeceksin �Qı ::.,.. �_}..; �1 
' ' ' 

veya helak olup gidenlerden olacaksın! Yani, böyle boşu boşuna ağlayıp 

sızlıyorsun ve kendine yazık ediyorsun, şeklinde nasihatlere kalkıştılar. Gerçi bu 
sözler bir azar o larak söylenmiyor, bir tese l l i  için söyleniyordu. Lakin Yusufu 
ölmüş gitmiş farzetmek gibi bir ye'se, bir ümitsizl iğe bağlı olarak söylendiği 
için, onun hal ine bir itirazı ve ona karşı yönel l i lmi§ bir tenkidi tazammun edi
yordu. Şu halde Yakup gibi ince ruhlu, hassas ve içli bir zata kar§t böyle cahi
lane tese l l i ler b i le  bir azar, b ir kadir kıymet bi lmezl ik, bir kabal ık anlamı 
taşıyordu veya ona öyle geliyordu. Fakat bütün bu kaba tesell il ere karşı onun 
sabrına, kendini tutmasına, ince l ik ve nezaketine bakınız ki, o bunlara karşı 
"Size noluyor?" veya "Sizi i lgilendirmez" gibi cümlelerle karşılık vermiyordu. 

�ı Jı ]';.� � �1 Ôı Ju Ben, dedi, bessiıni ve hüznünıü ancak Allah'a 
, , ,, l ,,, 

şikayet ederiın, derdimi O'na açarım; ne size, ne de başkalarına deği l .  

Bess: Aslında yaymak, serip neşretmek manasına mastar ise de bundan 
mebsus manasına isim de kullanıl ır. o zaman anlamı, herkesin içine sığdırama
yıp çevreye yaymaktan kendini alamayacağı zorlu bir dert ve riıerak demektir. 
Yani, ben sabrımı allak bullak eden içimdeki bu ate§İ ve hüznümü kimselere 
deği l ,  ancak Allah'a şikayet ediy�rum. 

�;.w 'ı Lo JJı ::,.. �r., Ve sizin bilıuediğiniz şeyleri Allah tarafından ben 
biliyorunı. Şu hald� bunları bo§una zannetmeyin, Allah belki hiç umulmadık bir 
yerden neşeler verir. 

� � Jl.iJ Ve dedi ki: Ey oğullarını! ı;A·� ı gidiniz, y.t, �; � ı� Yu-
, , ' 

suf'u ve karde§İni iyice aı·aştınnız, tehassüs ediniz, onlardan bir haber edin-
mek için bütün duyularınızı, hislerinizi kul lanınız. Yani el inizle yoklayınız, 
gözünüzle dikkat ediniz, sağa sola sorunuz, öğreniniz, var gücünüzle bilgi top
layınız. 
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Çok dikkat çekicidir ki, "Ben buradan ayrılmam" diyen ve orada kalan 
hliyük kardeşlerinden hiç söz etmemektedir. Çünkü o kendi isteğiyle kalmı�tır 
ve yeri bellidir. Yusuf ve Bünyamin ise çaresiz kalıp ayrı düşmüşlerdi. Yusuf 
hir yitik, Bünyamin ise bir tutuklu idi. Bunların ölmüş olduklarına dair bir bilgi 
yoktu. Gerçi "Yusufu kurt yedi" diye kanlı bir gömlek getirmişlerdi, fakat hli 
yalandı ve onlarm yalan söyledikleri Yakup tarafından anlaşılmıştı da: "Uu 
ki>tülüğe sizi kendi nefsiniz sürükledi" demişti. Zira gömleği parçalamadan bir 
kimseyi kurt yemiş olamazdı. Nitekim o zaman Yakub'un "Bu ne kadar iyi kalb
li bir kurtmuş, gömleği bile parçalan1amış" dediği de rivayetler arasındadır.( l ) 
Babası ve büyük kardeşleri bile hayatta olan Yusuf henüz inkırazı akran olacak 
ileri yaşlarda da değildi. Binaenaleyh ne açık, ne de kapalı bir şekilde Yusufun 
ütmüş olduğuna delil olabilecek b ir  şey mevcut değildi; onun ölümüne 
hükmetmek için ortada hiçbir ciddi sebep yoktu. Halbuki öldükleri bilinmeyen 
kimselerin aranması ve bulunup onlara gerekli yardtmın yapılması bir görev, bir 
vecibe teşkil ediyordu. Anlaşılıyor ki, Yusuf hakkında iyi bir araştırma yaptıra
maması ve bu vecibenin yerine getirilmesine imkan bulamaması, Yakub'u en 
çok üzen ve yüreğini dağlayan ayrı bir ukde idi. Bünyamin'in tutuklanması 
yüzünden bir takip ve araştırmanın lüzumu yeniden gündeme gelmişti. Bu kerre 
yeni bir vesile doğmuştu. Onun için ikisinin de ara§tırılmasını emretmiş ve bu 
vazi fenin ümitsizce, baştan savma bir şekilde değil, ümitle ve istekle yapılması 
gerektiği yolunda onların maneviyatlarını ve morallerini güçlendirmek için 
demİ§tİr ki: 

1 �ı ç_�� � ı;..� 'i� Ve Allah'tn rahnıetinden ünıidinizi kesıueyin. Yani, 
Allah'ın, sıkıntıları giderecek, daralmış göğüslere nefes aldırtıp ferah verecek 

ı 

yardımından, lütuf ve rahmetinden ye'se düşmeyiniz. ��I �-1 �I ç_�� � �·� 'i �-' 
0.J:,;lS'.Jı Çünkü Allah 'ın yarduıundan kafirlerden başkası ünıit kesmez. Olsa 
olsa onlar ümitsizliğe düşerler. 

Bundan dolayı Yusuf ve Bünyamin de kim bilir nasıl bir acı içinde ümitle 
bekleyip duruyorlar. Onun için "Yusuf artık bulunur mu?" demeyiniz de Al
lah'ın rahmeti ve yardımı ile onlan ümitle ve istekle arayıp bulmaya çalı�mız. 
İnşallah bulursunuz ve hayırlı bir haberle döner gelirsiniz. 

Gerçekten de bakınız, bunun üzerine Allah'ın lutfu nasıl tecelli etti: 

(1) Süylıli, c<l-Dürrü'l-Mcnsur, iV, 501.  
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Meal-i Şerifi Jt 

88. Sonra (Mısır'a gidip) onun huzuruna girince, dediler ki: "Ey şanlı 
vezir! Biz ve çoluk çocuğumuz sıkıntı içindeyiz. Pek az bir sernıaye ile gel
dik. Sen bize yine ölçek (zahire) ver, ayrıca sadaka da ihsan eyle. Çünkü 
Allah sadaka verenleri muhakkak mükafatlandırır. " 

89. O dedi ki: " Siz cahilliğinizde Yusur a ve kardeşine ne yaptığınızı bi
liyor musunuz? " 

90. Onlar " Yoksa sen, sahiden Yusuf musun? " dediler. O da "Ben Yu
suf' unı, bu da kardeşiın" dedi, " Doğrusu Allah, bizi, lutfuyla nimetlendir-
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eli. ( ; l·rçckten de kinı Allah'dan korkar ve sabrederse, Allah, muhakkak ki, 
JLiİzcl işler yapanların mükafatını zayi etmez." 

91. Dediler ki: "Allah'a yenıin olsun, Allah seni bize üstün kıldı. Biz 
a,:t·rçcktcn de büyük hata işlemiştik" .  

92. Yusuf dedi: "Bugün size bir ayıplanıa ve azarlama yoktur. Allah,, 
sizi, ınağfiı·etiyle bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhameHisidir. '' 

93. Alın şu göınleğiıni götürün de babaının yüzüne sürün, gözü açılır. 
V c bütün ailenizle toplanıp bana gelin." 

. . .  ı:• '
· j.._;Jı �1 Ç 1)\J � ı).i.'.) L.li Sonra Yusurun huzuruna girdiklerinde , , 

Ey aziz dediler. 

Bu ifadeler gösteriyor ki ,  üçüncü defa Yusuf'la karşı karşıya gelişlerinde 

kalblerinde büyük yumuşaklık ve intibah hasıl olmuştu. Demek ki, Bünyamin'in 

tutuklanması üzerine başlayan bu yumuşama ve kendine geliş, gi ttikçe ilerlemiş 

v e  onlan daha da olgunla§tırmıştı. Yusuf,un onları mazur görerek, onlar adına 

yaptığı tevbe, gösterdiği tevazu ve ihlas onları da etkilemiş ve olgunlaştırmt§lt. 

Bundan dolayı Yusurun kendisini tanıtma zamanı gelmişti. Gerçi onların asıl 

maksatları ve Mısır'a gelişleri Yusuf ve kardeşini aramak olduğu ayette açıkça 

ifade edi lmiyorsa da onların yardım taleplerinden ve ifade tarzlarından bunu se

zen Yl!._suf, kendisini tanıtmak maksadıyla ��� �ı ·l! �1� �� ;:r.i (.. ;.:··!' � �lJ 
Siz cahilliğiniz zanıanında Yusuf'a ve kardeşine ne yaptınız, biliyor nıusu
nuz? dedi. İ şte bu açıklama ve bu şekilde sorulan soru i le kuyuya atıldığı zaman 

�JA 'J ;.;:_, ı» � ;.� ·.4�:�::1 "Sen onlara bu yaptıklannı lıiç beklemedikleri hir anda ,,. ,,. , r .,. 
ltaber vereceksin" (ayet 15) ayetiyle vaad edilen durum gerçekleşmiş oluyordu. 

Artık o anda kalb lerde meydana gelen hayret ve heyecanı düşünmeli. Bu söz on

ların gönlünde ve zihninde şim§ek gibi çakmıştı, derhal onun Yusuf olduğunu 

anlayarak zirvedeki bir hayret ve heyecanla ve adeta kekeliyerek, �'J �' ı)u 
:..L; a . . .  a . . .  Sen misin, sahi sen Yusuf nıusun? dediler. O da kendisi� i ve 

kardeşini takdim ederek: �; 131 Ju ben Yusurum, fu.� bu da,(yani , yanımda 

ikbal mevki inde bulunan ve dikkatinizden kaçmış gibi görünen zat da) �1 

karcleşiın, dedi. Bundan bir gurur ve övünme duyduğu anlaşılmaması için 

Allah'a şükür ve nimetini övgüyle dile getirmek ve bir de karde§lerine öğüt ver

mek maksadıyla şunu ekledi. ı:�r, �ı � Jj Doğrusu Allah bize lutfetti, bize 

nimetini ihsan etti. �� � :;.  :;ı Şuna hiç şüphe yok ki, her kim takva yolun-- , -
da yürü

.
r ve sabırlı olursa, yani fenalıklardan sakınır, mihnete ve zahmete kat-

' 

lanırsa �<- :..:Jı ;.ı t-.� 'J JJı �,G kesinlikle Allah muhsinlerin ecrini zayi etnıez. 
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iyilik yapanların sevaplarını kaybettirmez. 
Bunun üzerine gayet belagatli bir itiraf ortaya koyarak ve sorulan suale <le 

' , 1 

cevap olacak şekilde ı)Li dediler ki: (IÇ. aJı �)I � J.ıl.7 Vallahi seni Allah 

bize isar (l) eyledi. Yani, cidden itiraf ederiz k i  Allah seni bu özel likler ile, 
yani, takva, sabır ve ihsan özellikleri ile bize üstün kılmıştır. Allah seni bize ter
cih etti, daha faziletli yaptı. �� l1S' 0G Ve gerçek şu ki; biz elbette suçlu ,, , 
idik. Amden ve kasten bir günah işlemiştik. Bile bile sana karşı suç işledik. An-
l'.ak şimdi pişmanız, dediler. Yukarıda da kaydettiğimiz şekilde Yusuf, kardeşle
rine kendi hakkını helal etmiş ve onları affetmişti, ancak haklarında AJlah'ın 
ınağfiretii1i de iyice ümid edebilmek için onların tevbe ve nedamctlerini de is
ı iyordu. İşte yaptıkları bu açık itiraf ile bu da gerçekleşmiş oldu. Bunun için o 
da r:;)l � �-? 'J Jıj bugün size hiçbir şekilde muahaze edilmek yoktur, 
dedi. 

Tesrib: Esasen işkenbenin üzerindeki iç yağını sıyırmak demektir. Mecaz 
olarak suçluyu tekdir ve hesaba çekme anlamına kullanılır. "elycvm" bu gün, şu 
an, demek olup; aynı zamanda hem geçmişe, hem geleceğe bağlanabilir. Yani, 
hesaba çekilmek, tekdir edilmek ve azarlanmak durumunda bulunduğunuz şu 
anda bile size herhangi bir şekilde sitem ve serzeniş yoktur; o halde başka bir 
gün nasıl olabilir? Şu halde sualimden ve sözlerimden bir sitem ve suçlama an
lamı çıkarıp da "acaba i lerde başımıza birşeyler mi gelecek?" şeklinde kötü 
düşünceler aklınıza gelmesin; hiç merak etmeyin, size hiçbir şey olmayacak. 
Bundan önceki gelişlerinizde elinizde olmadan üzüldünüz, ama bundan sonra 
merak etmeyin sizi üzecek şeyler olmayacak(2). Bu konudaki Allah'ın hakkı me
( 1 )  Ziya Pa�a, nıe�hur Terkih-i hentlinde hu ayellen çok güzel hir alınlı yaparak dilimize hir 

atasüzü :ırmağan elmi�lir: 
''Zalimlere hirgün dedirir kudrel-i MevHi:" 
"Tallahi lckatl aserckallahu alcyna." (Müellil) ,, 

(2) Rivayet olunuyor ki, Karde�lcri Yusura "Sen hizi ak�am sabah kendi sorrana çağırıp 
ağırlıyorsun, halbuki hiz sana karşı i�lcmi� olduğumuz o eski suçlan dolayı çok mahı.:uhuz, hu
zurum.la utanıyoruz ve çok sıkılıyoruz, ut:.rncımııdan yüzüne hitc bakam ıyoruz'' diye lrnbcr 
göndami�ler. Bunun üzerine, Yusuf da kendilerine �u cevabı vererek ikramda hulunmu�, 
dt.:ıni� ki: "Mısır ahalisi, hen her ne kadar içlerinde vezir makamında hulunuymsam da, ilk za
rnanlaruaki gihi, bana köle gözüyle hakarlar ve sühhanallah, yirmi <lirtıeınt: salılını� olan hir 
küle ne kadar yüksek makamlara cri�ti, derlerdi. Şimdi ise sizinle �crcf kazan<liln, halkın 
gözünde tkğer buldum. Zira onlar anladılar ki, siz benim k:ırtle�lcrimsiniz ve hen İbrahim 
Alcyhissclcımın'ın torun larındanım". 

Rt.:sul-i ekrem efendimiz de Mekke'nin fethi günü, K:ihc'nin kapısında durup Kurcy�'c hi
tap ıxkrkcn, ''Benim siıc �imdi ne yapacağımı dü!_iünüyorsunuz'!" <liye sordu. Onlar <la "Hayır, 
hilıniyoruz, ama sanırız kerem sahihi hir kanJc:jsin ve kudrctlisin her �ey senin elinde". O va
kit buyurdu ki, "Kar<lc�:m YusuCun karde�lcrinc <.fodiğini derim. Hepiniz hür ve serhcslsiniz. � 
(.'.;.lt µ �}5 "Daha önce yaptıklarınızdan dolayı hugün hesaba çekilmeyeceksiniz!" (Müdlil) 
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sl'lcsinc gelince; yine bugün <lua ve ümic.J ederim ki, ;JJ aJı � Allah sizi 
hağı�lar. Zira bugün pişmanlığınız belli ve ihlasınız açıktır, haliniz bağışlan
maya, affolunmaya ve rahmete müsaittir. �(,ıı ��1 ;� Ve O, nıerhanıet cdcn
ll·rin en nıerhaınetlisidir. Şimdi siz r.a �-a •• i; ı�·�, şu gönıleğinıi götürün, , , , , 
u<1 �� J.. �).lU de babanun yüzüne koyun ki, C.:_ a� �\; gözü görecek durunı� 

�dsin. Yani siz, şimdi başka düşünceleri bırakın da i lk işiniz bu olsun. Böylece 
hahamın tedavisine koşun, ona müjde verin ve davet ettiğimi bildirin, hizmetine 
koşun. Bu gömleğin daha önce götürülen kanlı gömleğe bir karşı l ık olduğu 
güzden kaçmamaktadır. Demek ki, yalandan kanlı bir gömlekle başlayan ve Ya
kub'a dünyayı zindan eden ve oldukça uzun süren bu hicran derdinin tedavisi 
böylece müjde olarak götürülecek mübarek bir gömlekle yapılacaktı ve bu saye
de giderilecekti. Acaba bu nasıl bir gömlekti? Bir rivayette denilmiştir ki, bu 
gömlek, vaktiyle Hz. İbrahim ateşe atıldığı zaman ilahi emirle Cebrail ' in cennet
ten getirip kendisine giydirdiği gömlekti. Bu gayet ince bir gömlek olup evlad 
ve ahfadına m iras kalmış olan bir gömlekti. Yakup o gömleği muska gibi yapıp 
Yusuf un boynuna asmıştı. Yusuf kuyuya atılınca Cebrail " gelip, onu muskanın 
içinden çıkarmış ve Yusufa giydirmişti." Cennet nesiminin kokuları herhangi 
bir derde yakalanmış olana dokunursa onu şifaya kavuşturur" demişti. ilh . . .  İşte 
böylece bu gömlek uğurlu ve esrarengiz bir yadigar idi. Bu İ§, Hz. Yakup'a, sev
gili Y,usufunun peygamberliğini dahi müjdelemek anlamına gelir ve bir mucize 
demek olur. Bir rivayette de denilmiştir ki, bu gömlek o sırada Yusuf'un sırtında 
bulunan bir gömlek idi. Gerçekten de � u ,,_,i: "İşte şu gömleğim" ifadesinde - - -
bu mana daha açık olarak görülmektedir. Ancak bu suretle böyle sıradan bir 
gömleğin göze sürülmekle gözlerin kuvvet bulması akılla anlaşılır birşey olarak 
görülmez. Bundan dolayı muhakkik olanlar demişlerdir ki: "Bu da mutlaka va
hiy ile olmuştur. Zira bu yönde bir vahiy olmasa Yusuf bunu kendi aklıyla bula
mazdı" . Bununla beraber Fahreddin Razi der ki : "Bunun akılla açıklanabilir bir 
tarafı da yok değildir. Denilebilir ki, Yusuf, babasının görmemesinin, iç sıkıntısı 
ve üzüntü yüzünden, çok ağlamaktan ileri gelen bir görme zayıflığı olduğunu 
anladığı iç in belki şöyle düşünmüştür: Gömlek üzerine konulduğu zaman her 
halde çok sevinecektir ve yüreğine büyük bir sevinç dolacaktır. Bununla ruhu 
kuvvet bulacak ve gözüne fer gelecektir. Şu halde görmesi kuvvetlenince 
gözündeki görme zayıflığı da geçmiş gitmiş olacaktır. İşin bu kadarı da kalb ile 
bilebileceği bir şeydir. Çünkü tıp i lminin prensipleri bunun sağlıklı bir düşünce 
olduğuna delalet eder. . .  i lh.( 1) Ancak bunun manası şu demektir. Bu, aklen ve 

( 1 )  Fahru'r-Razi, Mdatihu'1-Gayh, XVllI, 2 10-21 l. · 
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tıbben mümkündür, tıbbın kurallann<lan ve tc<.:rübclcrdcn böyle hir ilham 
alınabilir. Gerçekten de gerek hastalık, gerek sıhhat açısın<lan üzüntünün ve ruh
sal etkilerin beden üzerindeki ro1ü, böylece tedavisi tıp açısından dahi inkar olu
namazsa da burada akla uygunluğun bu kadarcığı yine de meselenin çözümüne 
yeterli değildir. Böyle bir düşünceyle "belki iy i  gelir" denilebil irse de kesin 
hüküm verilemez. Oysa meselenin en önemli noktası Yusurun kesin bir ifade 
kul lanarak � ı.:.:Ç "görmesi geri gelir" demesidir. Akıl yoluyla ele alındığı za-, , 
man, tıbbın hiçbir tedavisinde böyle konuşulamaz. En maddi ve en basit tıbbı te-
davi şekillerinde bile yüzde yüz kesin sonuç şudur diyerek hüküm verilemez. 
Buna işaret olmak için ihtimal ki, Razi de bu maksatla: 11 Bu kadarını kalb ile 
marifet mümkün olur" demiş, "akıl bunu bil ir" dememiştir. Diyelim k i :  Yu
suf'un aklına böyle bir imkan ve ihtimal doğuvermiştir. Peki onun kalbine bu 
kesinliği veren, kazandıran kuvvet nedir? Bu nokta muhakkiklerin dedikleri 
gibi, ilahi vahiyden başka bir sebeple açıklanamaz. 

Yusuf, kardeşlerini böylece memnun edip onların gönüllerini aldıktan sonra 
i lk  iş olarak onları böyle güzel ve mucizeli bir tedavi yolu ile babasına müjde 
vermek ve ah ir ömründe ona güzel güzel hizmet etmek için Mısır'a davetle 
görevlendirdi. Onları hiç bekletmeden geri gönderdi ve dedi ki: 

Babamla beraber �-:�1 µ� �;;ı� bütün ehlinizi; yani erkek, di§i, büyük, 
küçük Yakup hanedanından olan bütün kimsel�ri, bütün ailenizi toptan alıp 
bana getiriniz. Rivayet olunur k i ,  gömleği kardeşleri içinden Yahuda almış ve 
"Daha önce kanlı gömleği götürüp, babamızı mahzun eden ben idim. O vakit 
mahzun ettiğim gibi, şimdi de müjde verip sevindirey im" demiş ve yalın ayak, 
başı kabak Mıs ır'dan koşarak yola çıkmış. Mısır'la Kenan arasındaki mesafe 
seksen fersah imiş. Daha önceki seferlerde kardeşlerini hazırlayıp donatan Yu
suf'un bu kerre, bu emirleri verirken gerekli hazırlığı ve donanımı daha mükem
mel şekilde hazırlayıp gönderdiğini hatırlatmaya lüzum yoktur. Rivayet olun
duğuna göre, bu kafilede babasına ikiyüz deve yükü yiyecek ve mal gönder
miştir. 

Şimdi bakınız burada ikbal yüzünü gösterir göstermez ötede ne olacak, 
Allah'ın rahmeti nasıl tecelli edecek, vuslat esintileri nasıl gelecek, ayrılık ve 
hicran nasıl kaçacak, nasıl bir neş'e ve lutuf kaynaşacak? 
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Meal-i Şerifi 

94. Ne zanıan ki, kafile (Mısır'dan) ayrıldı, öteden babaları dedi ki: 
"Eğer bana bunak demezseniz, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyo
rum." 

95. Dediler ki: "Vallahi sen hala o eski şaşkınlığındasın. " 
96. Fakat ne zan1an ki, gerçekten müjdeci geldi, gömleği Yakub'un 

yüzüne koydu, henıen gözü açıldı. " Ben size demedim mi, ben Allah' dan si
zin biln1ediklerinizi bilirim." dedi. 

97. Dediler ki: " Ey babamız, bizim için Allah' a istiğfar eyle. Biz 
gerçekten büyük günah işlemiştik. " 

98. Dedi ki: "Sizin için Rabbimden ilerde bağışlanma dileyeceğiıu. 
Şüphesiz o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 

�I � l:J� Vakfa ki, kafile ayrıldı. Yani, Mısır'dan hareket edip Kenan 

diyarı�a doğru yola çıktı, ötede babaları, �; �.J �� Jı �;1 Ju dedi ki, inanın 
ben Yusurun kokusunu alıyorum, �J�,;�; �1 'i.ı)' b�ni bunak yerine koymaya
caksanız!. . .  Yani, ey bu sözümü işitenler, siz benim aklıma ve şuuruma halci 

geldi sanıp, bana bunak demeyecekseniz, vicdanıma güvenecekseniz, bu sözü

me inanırsınız. Veya daha önce bana bunak demeseydiniz şimdi sözüme inanır

dınız. Fakat �; � �1 � derken, hiç de akıl dışı bir şey olmayan o esef duy

gusuna bile saçma ve manasız deyip itiraz eden ve Yusuf kokusu burunlarında 

tütmeyen siz gafiller, şu anda derin bir şekilde içimi saran sevinci, bu Yusuf 

kokusunu nereden duyacaksınız? Henüz kendi vicdanımdan başka hiçbir deli l i  



1 2- vusuı: s1·1 1u:sl :  ''.ı C 'üz: l 3 

bulunmayan bu sözüme, bu leuünni vuslat müj<lcsinc nen.len inanacaksınız? 
İnanmayacaksanız bari beni bunak yerine koyup da inkara kalkı�masanız ne 
olur? 

Yusufun peygamberlik müj�esi ile himmet gömleğini getirecek olan o 
muştuluk kervanı M ısır'dan kopup Yakub'un tarafına doğru yönelir yönelmez, 
beri tarafta Yakub'un burnunda tüten ve ruhani bir zevkle bütün vicdanını saran 
bu kokulu rüzgar, bu :edünn'i seher esintisi, bu Yusuf kokusu, şüphe yok ki, ona 
ilahi revhtan bir esinti ve gelmekte olan müjdenin habercisi bir rahmani nefes 
idi. Şu anda tasavvuru bile gönül ehlini hazza boğacak olan bu tatlı koku, kim 
bilir Yakub'un gam ve hicranına nasıl bir darbe indirmiş, onun vicdanını nasıl 
bir letafetle sarmış olmalı ki, Yakub, bununla hem uzaktaki bir ikbal olayının 
başlangıcından bir esinti duymuş, hem de birkaç gün sonra kavuşacağı ilerdeki 
müjdenin büyük sevincine yavaş yavaş hazırlanmış bulunuyordu. Bu nasıl olu
yordu? Seksen fersahlık mesafeden bu kokuyu taşıyan araç ne idi? Ye bunu 
duyan algılama gücü ne idi, nasıl bir güçtü? Bilinen hava akımlarının buna yet
meyeceği şüphesizdi. Kafilenin Mısır'dan ayrılması anında Yakub'un beri tarafta 
duyduğu bu kokulu esintinin hızı en azından bir şimşeğin hızına e§İt olmalıydı. 
Oysa bugünkü h�knolojide ses nakline kadar uygulamasını duyduğumuz elektrik 
akımının henüz kokuya uygulanabildiğini bilmiyoruz. 

Bir de Yakub'un hassasiyeti ne  kadar incelmiş ve hüznü ile gözleri 
ağardıktan sonra koku alma duygusu ne kadar gelişmiş olursa olsun, kafilenin 
M ısır'dan ayrılmasından önce duymayıp da ayrıldıktan sonra duymuş olması 
gösterir ki, bunun sırrı ve hikmeti onun hassasiyetinden kaynaklanan bir olay da 
değildir. Tefsir al imlerinin bu konuda iki ayrı yorumu vardır. Birisi Allah 
Tcala'nın bu kokuyu, bir mucize olmak üzere o kadar uzak mesafeden Yakub'un 
vicdanına ulaştırmasıdır. Birisi de o anda onu Yakub' un vicdanında icad ve ya
ratmış olmasıdır. İşte bundan dolayıdır ki, herhangi şekilde olursa olsun, bu 
olayın alışılmışın dışında fevkalade bir ilahi mucize olduğunda hiç şüphe yok
tur. Zamanımız fen bi l imleri ve felsefesi bu gibi olağanüstü olayları 
açıklayamamakla beraber inkar da etmemektedir, Psikolojide "telepati" adı 
altında tasnif ve mütalaa etmektedir. Telgraf, telefon kelimelerinde dahi bilin
diği ve kullanıldığı üzere "tele" kelimesi aslında "uzak" demek, "pati"de etkilen
me anlamına geldiğinden, "telepati" uzaktan etkilenme demek olur. Ve §öyle 
tarif olunur: Bir ruhta duyulan öyle bir algılamadır ki , o anda meydana gelmiş 
gl'rçek bir olaya ilişkin olduğu halde, öyle bir mesafede veya öyle bir duygu hali 
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i , indcuir ki, bu durum o olaym o kişi ile bilinmesini imkansız gibi gösterir". 
Diğer bir tarife göre de "Bir mananın veya duygunun uzaktan algılanması, yani 
lı issolunabilecek bir aracının yardımı olmaksızın iletilmesi meselesi<lir''. Önceki 
larifo göre telepati, normal dışı sayılan şartlarda meydana gelen dış olaylara da 
)amil olabilecektir. Lakin ikinci tarife göre, herhangi bir hava akımı içinde du-, 
yulabilecek koku ·gibi olaylar, telepati cinsinden sayılabilecek kadar fevkalade 
olaylardan değildir. 

Çünkü dış olaylarda en azmdan ışık veya hava gibi bir maddi vasıta vardır 
ki, bize telepatiden ziyade telsiz ve radyo yayınları cinsinden bir olayı 
düşündürebilir. Bundan dolayı bunun fen açısmdan tasavvuru sırf ruhani olan 
telepati algılaması kadar müşkül olmaz. Zira uzaktaki bir his veya mana hızlı ve 
gizli bir vasıta ile yaklaştırılıp tebliğ edilmiş olur. Ve bundan dolayı bazıları te
lepatinin en yaygın olan, soyut ve sırf manevi olan kısmını da bu suretle tevil 
ederek düşünmek isterler. Bununla beraber herhangi bir şeyin insan ruhuna ve 
vicdanına doğmast nastl oluyor? Ve vicdan denilen gücün, asgari ve azami 
algılama sınırı nereden başlıyor? Ve bum.:i-l yayılma sahası hangi sınıra kadar gi
debilir? Bir ruhun potansiyel güçleri, kendi clı�ındaki olayları, yaln ızca beden 
sınırına bağlı olarak mı algılıyor? lsı yaymada olduğu gibi, bedenden dışarıya 
doğru yayılan ve etkisini uzaklardan karşılayan başka güçler yok mudur? 

BLmlar tam anlamıyla bilinmeden uzaktan duyguların algılanması olayını , 
ve daha başka ruhsal olayları mutlaka tevil etmeye mecburiyet yoktur. Ve 
doğrusu yalnızca uzaktan his değil, yakından hissctmekve şuur olayları dahi 
layıkı ile açıklanamamaktadır: � <.ı_ı AJI 0:- ;.� .;) L.� "Ruh konll.\'llnda size çok 
az hi/Kiden haşka hirşey l'erilmemiştir". Ancak olayı olduktan sonra hissetmek 
normal olduğu. gibi, his maa'l-vuku, yani olayı olurken, meydana gelirken duya
bilmek veya olmadan önce, yani "kable'l-vuku" hissedebilmek de inkar edile
mez olaylardandır. 

Burada kendi başıma gelmiş ve ya§adığım bir telepati olay ından bir misali 
anlatmak istiyorum: İstanbul'da Nüvab Mektebi'nde talebe iken bir gün öğleden 
sonra dersten çıkıp Nuruosmaniye'<le ikametgahım olan hattat odasına geldim. 
Tek ba�ıma pencerenin önüne oturdum. Oturur oturmaz, henüz daha hiçbir �eyle 
meşgul olmadan, birdenbire büyük amcam Mehmed Emin Efendi hatırıma 
doğuverdi ve derhal kalbime derin bir hüzün çöktü, ağlamak istedim. Halbuki 
başka zamanlar onu hatırlayınca mutlaka sevinç ve neşe hissederdim. Az bulu
nur, fazilet örneği bir insan idi . Bu sefer hem hatırlayış şeklim, hem de 
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ı ı l ı�ılmı�m dışı ıH.Ja sevinç yerine içime öyle bir hüzüııün çükmcsi tuhafıma git
mi�li. Ben bunu hemen bir yere kaydettim. Onbeş gün sonra memleketten posta 
ile bir mektup aldım, babam" o gün amcamın vefat ettiğini ve bana yadigar ol
mak üzere birkaç kitabını vasiyyet ettiğini" yazıyordu. O zaman ben postanın 
on günde geldiği bir mesafeden o . hüzün lü  olayı, meydana .geldiğ i anda 
yüreğimde duymuştum ve gözlerim do�tu. 

İşte telepati dedikleri şey böyle olaylardır ki, bizim ıstı)ahımız bütün bu 
gibi olayları i lham cinsinden saymaktadır. Bu hal uykuda meydana gelseydi 
adına rüya diyecektik. Bunlar normal duyularımıza göre fevkalade olaylardan 
olmakla beraber, çok nadir şeyler de değilJer, her zaman herkesin başına gelebi
len çok sayıda olay tardır. Belki herkeste olur da pek çok kimse bunun farkında 

• 

hile olmaz. Fakat bunlar genellikle bilgi sebebi değildir. Sıradan bir vehim 
�cklinden başlayarak, keramet veya mucize derecelerine kadar çıkacak çeşitli 
derecelerde ortaya çıkabilirler. Acizane kendi kanaatime göre: 

Bu ayet, bize yalnızca ruh i l imleri ve  mucize cinsinden bir harikayı tesbit 
ile kalmıyor, bugünkü teknolojik gelişme açısından dikkate değer ilhamlar da 
veriyor. Zira görülüyor ki, "rayiha", yani koku kelimesi, "rih", yani 11 rüzgar11 an
lamına gelen bir kelime ile ifade buyuruluyor. Bu keUmeden iletme anlamı 
daha belirgindir. Halbuki yukarıda da söylediğim iz gibi, kafilenin \1 ısır'dan 
ayrıldığı anda Yakub'un vic<lanına bu kokunun ulaşması rüzgar hızıı ı<lan dalı<ı 
hızlı b�İ·r iletişimle olmuştur. Bugünkü bilgimize göre; bu iletişimin fizik olarak 
meydana gelmesi, havanın normal ve kütlevi akımı ile değil de elektrik dalgaları 
şeklinde olması ihtimali söz konusudur? Ancak bir kokunun havada yayılması, 
koku zerreciklerinin hava içinde hareket edip yayılması sonucuna dayandığı bi
lindiğine göre, bu zerrelerin bir elektrik akımı halinde ve elektrik hızı i le akıp 
gelmesi, fizik açısından aklın almayacağı bir olay olacaktır. Bunun için bir tah
li le daha lüzum vardır ki, o da o zerrelerdeki kokunun tıpkı ısı ve ışık gihi 
yayılma kabiliyetine sahip bir kuvvet olduğunu bulma1ctır. Gerçekten de koku
nun, mesela bir gül suyu zerrelerinin kendilerinden ziyade onlardaki bir kuvvet 
ve özellik olmast ve ince bir titreşimle yayılıyor şeklinde ele alınması daha akla 
yatkın ve koku alma duyularımızdaki bedahete daha uygun düşmektedir. O 
halde meseleyi kimya veya atom fiziği sahasında izleyerek ses naklinden daha 
ince bir kanun ile koku kuvvetinin ve hareketinin zaptedilmesi ve nakledilmesi 
dahi elektrik akımından yararlanarak mümkün olabileceği sonucuna varabi
leceğiz demektir. Gerçi Yakub'un kokuyu duyması fenni bir olay değil, muci-
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·ı.l'v i  hir olay<lır. Bazı tefsir alimlerinin <lcdiği gibi Allah Teala'nın, Yusuf'un 
kokusunu Yakub'un vicdanında doğrudan doğruya yaratmış ve ica<l etmiş ol
ması ua ihtimal dışı bir şey değildir. Hatta Yakub'un hafızasını yeniden harekete 
geçirip daha önceden bildiği Yusufun kokusunu ona kendi vicdanında yeniden 
duyuruvermesi de ihtimal dahilindedir. Lakin ayetin ifadesinden açıkça ortaya 
<.;ıkan mana, bu kokunun rüzgar içinde duyulması ve gömleği taşıyan müjde 
kafilesinin Mısır'dan ayrıldığı sırada iletilmiş olmasıdır. Bu ise kokunun da ha
vadan bir telsizle şimşek gibi naklinin ve iletilmesinin mümkün olabileceğini, 
yaratılışta bunun da gizli bir kanunu olabileceğini düşündürür._ Şüphesiz ki, bu
nun gerek Mısır'dan gönderilmesi, gerekse böyle bir hızlı t i treşimin Yakub ta
rafından algılanabilmesi ve o kokunun Yusuf'a ait olduğunu kestirebilmesi, 
doğrudan. doğruya ilahi tasarrufu gösteren harikalardır. Gerek bu bakımlardan, 
gerek Yusuf i le Yakub'un birer peygamber olmaları bakımından olay çok yönlü 
bir mucizedir. Zira bir insanın yakınındaki birinin kim olduğunu kokusundan 
tanıyabilmesi bile olağanüstü bir meseledir. Ancak olayın bütünüyle tabiat ka
nunlarının üstünde bir mucize olması, bununla ilgili birtakım tabiat kanunlarının 
mevcut olmasına engel değildir. Mesela 1 Iz. İsa'nın kuş yapması Allah'm izniyle 
bir mucizedir. Fakat kuşların uçması olayından, uçma ilkelerini çıkarmak ve 
yine Allah'ın izniyle uçaklar yapmak mucize olmayan bir buluştur. 

--Hasılı Allah'ın kudretine bakın ki, Yakub, .Yusurun güzel kokusunu o kadar 
uzaktan derhal duydu ve onun bir vehim, bir hayal olmadığını, bir haki'kat 
olduğunu kendi vicdanında tanıdı. Durumu kesin bir dille i fade etti, fakat gafil
lerin kendisine inanmayıp "saçma" diyeceklerini bildiği için de "Beni bunak 
yerine koymazsanız . . .  " dedi, lakin kim dinledi? Tahmin ettiği gibi, onun bu 

, 

sözünü işite�ler r-?' � � �! �G ı)u Hayret vallahi, dediler, gerçeKten de 
sen halii eski şaşkınlığında bocalayıp duruyorsun. Yani, hata "Yusuf, Yusuf" 
<leyip duruyorsun, hata ona kavuşacağını vehmediyorsun, oysa bu doğru değil. 
Oğulları yolda olduğu için, Yakub'a bunu söyleyenler onlar değildi. Kızları, ge
linleri ve öteki yakınları olabilirdi. Lakin çok geçmeden esas şaşk ının kimler 
olduğu açığa çıkacaktı. Zira bunun üzerine: 

:_ .. Jı : �  �1 � Ne zaman ki müjdeci geldi �� ):&. �1 göınleği yüzüne 
koydu

' � :ı.J�G Yakub'un görnıesi yerine geldi. Gözü açılıverdi ve eskisi 
gibi görmeye başladı. 

Şimdi bu neşeye kavuşan Yakub neler dedi, neler yaptı sanırsınız? Hayır o 
yine "sabrı cemil''inden ayrılmadı. "Allah'ın yardımından ümit kesmeyiniz" na-
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sihatını hatırlatarak, sadece ;J.l Jjl �1 �il size denıcdiın ıni dedi )'(.. JJt � �1 Jı , ; ' ... �� ben, doğrusunu isterseniz Allah'dan sizin bilıuediklerinizi de biliriın. 

Yani, şimdi anladınız m ı  Allah, ne büyüktür; peygamberl ik de nasıl bir 
gerçektir? • 

O vakit gelmiş olan oğulları, hepsi birden �41 Ç ı)Li ey bizim babanıız, 

dediler �)'� 8 fai.::.ı bizinı için günahlattnııza istiğfar et, nıağfiretiınize dua 
ediver � � Ul biz hakikaten suçluyduk. Şimdi ise çok pişman olduk. Buna ,, , 
rağmen babaları hemen istiğfar edivermec,µ de ileriye dönük bir vaatte bulundu:· 
�}ı �_,illi ; �ı -:;� � :_;";.:· .1 �";.. Ju İlerd

.
e, dedi, sizin için Rabbime istiğfar 

ederiın. Şüph� yok ki, �ncak O'dur ğafur, rahim. 

Yakub, b9ylece kendisinin bir baba olarak onları bağışladığını ima etmekle 
birlikte, Allah'ın da onları affetmesi için yapacağı dua ve istiğfarı, seher vakti 
veya cuma gecesi gibi bir vakte, duaların kabul olunacağı bir icabet vaktine te
hir ettiği, böyle bir vakti gözettiği akla gelebilir. Daha doğrusu, Yusuf la helal
laştırıncaya veya onun affını anlayıncaya kadar tehir etmiştir. Çünkü zulme 
uğrayanın helallik vermesi, ilahi mağfiretin ön şartlarından biridir. 

Gelelim sonuca: 



< 'üz: 1 3  1 2- YUSUF SÜ RESİ: 99 
·---·- ·· · · -··---

/. - (�°'.'.'.\'iı: .r:: . \ ... :� . .ı'\\. f" ;:J:/ &\:" � � \t '-""' .) � l ü'.J, Ctı ' 'J / � , ,.... ... , ...... ... / ·� o } ,,,: / (• \ "  o 1 "' . / e /  " " ' ""'  �j ;J; 'l \; �]  1 ��; )J ::..:, Le) 'j '-' / ' . eı-ı, • .. ('-' ' 
,, . / • s;tJ-:5� �" 

Meal-i Şerifi 
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99. Ne zaman ki, onlar Yusurun yanına vardılar, işte o zaman Yusuf 
anasını ve babasını kucakladı, yanına aldı ve "Buyurun Allah'ın dileme
siyle güven içinde Mısır' a girin " dedi. 

100. Anasıyla babasını yüksek bir taht üzerine oturttu ve hepsi birden 
Yusuf için secdeye kapandılar. Bunun üzerine Yusuf dedi ki: " İşte bu du
rum, o rüyamın çıkmasıdır. Gerçekten Rabbim onu hak rüya kıldı. Şeytan 
benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni zindandan çıkarmak
la ve sizi çölden getirmekle Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. 
Doğrusu Rabbim dilediğine Iutfunu ihsan eder. Şüphesiz O, her şeyi bilir, 
hüküm ve hikmet sahibidir." 

101. " Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana 
rüyalacın tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden 
Rabbim! Benim velim sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni sa
lih kulların arasına kat! " 

�;. JS. I�'.) L.D Hasılı, ne zaman ki, Yusura vardılar, yani Yusufun 
daha önce kardeşlerine tenbih edip istediği gibi, başta babaları olmak üzere 
bütün aile bireyleri topluca Mısır'a gelip Yusufun yanına vardılar. Rivayet olu
nur ki, Yusuf ve Melik, yanlarında dört bin asker, birtakım devlet adamları ve 
Mısır halkından çok sayıda insan, gelen kafileyi karşılamaya çıkmışlardı. Yakub 
Aleyhisselam, oğlu Yahuda'ya dayanarak yürüyordu, karşıdan gelen kafileye ve 
atlılara bakıp, "Ey Yahuda, şu karşıdaki adam Mısır'ın Firavun'u mu?" diye sor
du. O da "Hayır, Firavun değil, oğlun" dedi. Yaklaştıkları zaman Yusuf'dan 
önce Yakup selam verdi ve "Selam sana ey hüzünleri gideren" dedi. . .  ilh. 

' 
Yusuf �1 �I \S�ı anasını ve babasını kendisine iva etti. Yani, boyun-, , , 

Iarına sarılıp bağrına bastı ve onlar için hazırladığı özel dinlenme yerlerinde is-
tirahat ettirdi. Anlaşılıyor ki , bu henüz şehre girmeden karşılama yerinde olu-

' ' -
yordu. Nitekim �ı aJı : W- �I ;... ı_,ll:.)ı Ju� Allah'ın izniyle hepiniz güven ve ,,,, , , 
huzur içinde Mısır'a giriniz, dedi. Ve böylece Mısır'a girdiler. J&. �1 'c!�j 
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�:,Jı Ve anasıyla babasını arşa çıkardı. Özellikle anasıyla babasını( ! )  
, 

kardeşlerinden daha fazla saygı ve ikramla karşıladı. Kendisine ait olan ve bir 
tahta benzeyen yüksek köşkün üzerine çıkardı. r� � tJ�j Ve onun için hepsi 
secdeye kapandılar. Yani anası, babası ve kardeşleri, Yusuf'a kavuştukları için 
Allah'a şükür ifadesi olarak secdeye kapandılar. Bir görüşe göre, o zaman adet 
olduğu üzere Yusut,,a karşı resmi bir selam görevini yerine getirmek için secde 
durumuna geçip yerlere kapandılar. Gerçi bu anlam, ilk bakışta Yusufun 
gördüğü rüyaya daha uygun gibi görünür. Lakin selam secdesi olsa idi, ilk 
karşılaşma anında yapılırdı. Öyle yapılması icap ederdi. Zaten ayette � � •• ��l� 
��C.. (ayet 4) cümlesi de "cnları gördüttt bana secde ediyorlardı" demek olabi
leceği gibi, "benin1 için secde ediyorlar gördüm" anlamına da gelebileceğinden, 
Yusufa kavuşturan Allah'a şükür secdesi şeklinde anlamak, her bakımdan daha 
uygun düşmektedir. Bir de bu secde ile meleklerin Adem'e yaptıkları secde 
arasındaki ilişki ve benzerlik unutulmamalıdır. _, 

Onlar işte böyle secdeye kapandılar. � Ve, o vakit bunu gören Yusuf, 4 Jli 
�1 ey babacağım, dedi. :ki ::,.. �lZ;� �J"G 11: işte bu, daha önce görn1üş 
, ' , 

olduğunı rüyanın tevilidir. Yani o zaman, senin yaptığın yorum, bilimsel ve · 
özet bir tevil idi, kısaca yapılmış bir tabir idi. Fakat şimdi bilfiil gerçekleşen 
manası ve meali budur. u;. ;:.;  � ·� Onu Rabbiın hakikaten geı·çekleştirdi, � 
aynen hak bir rüya olarak çıkardı. Tıpkı gördüğüm gibi, vakıa olarak 
gerçekleşt irdi. ıJ! :;.;.ı �� Gerçekten de bana Jutuf ve ihsanda bulundu. 
Çünkü �I � �).i ·�_ı beni zindandan kurtardı :�I � � : �j ve sizi de be
divden getiı·di, badiyeden, yani taşradan, çölden, yahut "Beda" adı verilen 
yerde yaşamaktan kurtardı, buraya getirdi. 

Vahidi ve daha bazılarının beyanına göre, "Bedv" kelimesi iki anlama gelir: 
Birincisi, şahsın uzaktan göründüğü düzlük ve açık yer demektir ki, dilimizde 
buna "alan" denir. Bunun aslı �� , .J';;ı. , I� (beda, yebdu, bedven) fiilinden zu-

·" hur manasına mastar olup, sonra ism-i mekan gibi kuJlanılmıştır. "Bedv" in 
karşıtı "hazar" dır. Bunlar nisbet yası ile kullanıldıkları zaman "bedevi" ve 
"hazari" denilmiştir. İkincisi ise Abdullah b. Abbas'dan rivayet olunduğuna 
göre, Hz. Yakup, "Beda'' adı verilen yere yerleşip orada yaşıyormuş ve Yu
suf'un yanına işte oradar� gelnişti. O yerde dağın dibinde kendisinin bir mescidi 
vardı. İbnu'l-Enbari de demiştir ki: "Beda bilinen bir yerdir. Filan, Şi'b i le Beda 

( 1 )  Bir rivayete göre, Yusul'un asıl anası Bünyamin'in doğumundan sonrn vefat ctmi� okluğundan, 
hu :rn:ılığı olan tcy:tcsi idi dcnilmi�Lir. (Mücllil) 
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;ırasındadtr" denilir. Bu iki meşhur yer, şi irlerde birlikte anı lagelmiş olan yerler
dir. Nitekim Küseyyir şöyle demiştir: 

r.l� J ı w �  _,, �r ""t • • •  ı.r J "' , , , "' ( 1 ) �� ��U:l1�T,�! 
Ve işte bu anlamdan alınmış olarak �"it �.JJ..;;. �:,i)ı ı� "Kavın Bc<la'ya 

vardılar, vanyorlar", demektir. Bu manaya göre "Bedv" mastar olur. Ve böylece 
l iz. Yakub ve ailesi aslında bedevi değil, hazari idiler demek olur . .ilh .. Bu tefsi
rin sebebini az sonra gelecek olan ı;))I �1::,.. ayetinde bulacağız. 

, -

Bununla beraber önceki manaya göre bunu şöyle anlamak da mümkündür.: 
Sizi çölleri, badiyeleri aşırarak ta uzaktan Mısır'a getirdi. Hangisi olursa olsun, 
�urası gayet ince ve zariftir ki, Yusuf, babasıyla kardeşlerinin Mısır'a getirilme
lerini, kendisinin zindandan çıkarılmasına eşdeğer bir nimet saymakla kalmayıp, 
hunun da onun gibi kendisi hakkında bir ilahi ihsan olduğunu açıkça anmış ve 
vurgulayarak dile getirmiştir. Yani ailesinin nimete ve refaha ermesini kendi
sine yapılmış bir ihsan olarak anmıştır. Özellikle kardeşlerini mahcup etmemek 
için zindandan önceki kuyu olayından hiç söz etmemiştir, bundan dikkatle 
kaçınmıştır. Hakkındaki bu ihsanın önemini belirtmek üzere demiştir ki: 

��! ::;;_:, � ��I t.J �l � � Beninıle kardeşlerinıin arasını şeytan 
dürtüştünlükten sonra, böyle oldu. Yani, benimle kardeşlerim arasında geçen 
ve hiç hesaba almmaması gereken macera ne benden, ne de onlardan kaynakla
nan bir olay değil, aramızı bozmak için şeytanın dürtmesinden, onun fe
satçılığından ve iğvasından ibarettir. Fakat şeytanın kardeşler arasına sokulması 
haddi zatında büyük bir fitne ve bela idi. Eğer Allah'ın lutfu yetişmeseydi, kim
bilir daha ne gibi fenalıklar olacaktı. Bundan dolayı böyle bir iptiladan sonra 
Rabbimin bu ihsanlara ne kadar büyüktür. :� W � ;� �I Muhakkak ki, , , � , 
Rabbinı dilediğine lutfunu bol bol ihsan eder. Dilediği işi yoluna koymak için 
aldığı tedbirler, ne lat if, ne ho§, ne ince şeylerdir. �I �I ; :;! Ve hakikaten 
ancak O'dur alinı, O'dur hakim. Gerçek ilim O'nun ilmidir, gerçek hikmet 
O'nun hikmetidir. 

Rivayet olunur ki, Hz. Yusuf, babasının elinden tutup hazineleri gczdirmi�, 
altın, gümüş, mücevherat, silah, elbise ve diğerlerini gösterip dolaştıktan sonra 
yazı yazılacak kağıt (parşömen) hazinesine vardıkları zaman Hz. Yakub: "Ay 

( l )  Sen o sevgilimsin ki, hana Bcda'ya kadar Şi'b' i sevdirdin. Halbuki benim yurtlarım hu ikisin
den <le ba�ka bclddcrdi. (Mücllil) 
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oğul, bunlar dururken şu sekiz merhalelik yerden bana bir mektup yazmadın ha! 
Bu ne ilgisizlik?" demiş. Yusuf da: "Bana Cebrail öyle emretti" demiş. Babası 
"Peki amma niye sormadın?" demiş, Yusuf da: "Sen ona benden daha yakınsın." 
uiye cevap vermiş. Bunun üzerine Yakup Cebrail'e sormuş, Cebrail de: "Sen, 
korkarım ki, Yusufu kurt yer, dediğinden dolayı, Allah bana öyle emretti ve 
henden korksaydı ya, buyurdu" demiş. ., . 

Yine rivayet olunduğuna göre, Yakup Aleyhisseiam Yusuf ile beraber yir
ınidört sene daha yaşamış, sonra vefat etmiş ve Şam tarafında babası İshak 
Aleyhisselarn'ın yanına defnolunmasını vasiyyet eylemiş, Hz. Yusuf da bizzat 
kendisi gidip babasının cenazesini oraya defnetmiş, sonra geri dönmüş. Yusuf 
babasından sonra yirmi üç sene daha yaşamıştı. 

' 

Fakat bütün bunları gören bu nimet ve ihsana eren Yusuf, nihayet ne  dedi 
ve bu kıssa nasıl bir sonuçla sona erdi? Bakınız Yusuf ne dedi: 

I 

ı:ıl:Jı ::,.. ur.:·_:;ı � y� Ey Rabbim! Sen bana ınülkten bir parça nasip ver-
din. �-�� "Ji �;u � ur::·.ı-,J Ehadisin mealini bilmek ilminden de bana bir hisse 
ilim öğrettin. Böylece en büyük dünya nimetinin ve devletinin ne olduğunu 
tattırdın ve ben bütün bu olup bitenlerin sonunun nereye varacağını anladım. 
Yani anladım ki, bütün dünya hayatı ve olayları, tevil ve tabiri sonunda gerçek
leşecek olan bir rüya gibidir. Ve bana öğrettiğin ilimden hisseme düşen ka
darıyla anladığım şudur ki o rüyanın da tabir ve tevili, yani yorumu açıkça belli 
olduğundan dolayı, bunun ilerisinde bir ahiret hayatı mutlaka gelecektir. İşte bu
nun kesin olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. ��'it �ı;.:..;ı �U Ey gökleri ve 
yeri yoktan yaratan Rabbim! -;j"'Jt Q�ı ur' :)J ;::.;1 Sen düıi.yada ve ahirette 

benim veliınsim. Benim maliki�, veliyyi � i�etim ve efendimsin W:..: �'}; 
- , 

Beni bir müslüman olarak vefat ettir, yani müslüman olarak canımı al; başka 
bir dinde, başka inançta olmaktan beni koru ve ruhumu müslüman olarak kab
zet, �GaJ� �t ve salihler arasına kat, salih kulların, işe yarar ve iyilik 

, ,,  , , ,  . .. 

sever kulların arasına koy. Ahirette �talanın gibi, salihler zümresi içinde haşrey-
le, zira nimet ancak o zaman tamamlanmış olacaktır. 

Deniliyor ki, Yusuf böyle dua ettiği vakit Allah Teala, ruhunu tayyib ve ta
hir olarak kabzeylemişti. Bunun üzerine Mısır ahalisi arasında nereye defnolu
nacağı hususunda anlaşmazlık çıkmış, birbirleriyle kavga edecek hale gelmişler. 
Nihayet mermerden. �ir tabut yapıp, onun içine koymuşlar ve Nil  nehrinin mcc
rasma defnetmeye karar �ermişler ki, Ni l  Nehri'nin suları, onun üzerinden 
geçerek Mısır'a vardığmda hepsi onun uğrundan teberrük edebilme konusunda 
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t'!iİl olacaklardı. Daha sonra Mısır'da hanedan değişikliği olmuş, iktidar Amali
ka'dan çıkmış, Firavunlar'a geçmişti. İsrailoğulları da Hz. Musa'nın peygamber 
olarak gönderilmesine kadar Firavunlar'ın elinde esir kalmış idi. 

Peygamber efendimiz, Mirac gecesinde Adem Aleyhissetam'la dünya se
ması denilen birinci gökte, Yusufla ise ikinci semada karşılaşmışt1.<1) Bunu Mi-. 
rac hadisinde haber vermişti. İşte Yusuf, başı mihnet ve ibtila, sonu da yokluk 
ve zeval olan bu dünya mülkünün, bu dünya geçidinin hakikatını ve akıbetini 
bildiği için, daha ileri gidip, elinde kuvvet varken Mısır'a hükümdar olmak sev
dasını beslememiş, aksine dünyadan el etek çekmek ve ebedi hayata can atmak 
istemiş de böyle bir dua ile vefatını dilemiştir. Ve öyle bir sonla ahirete gitmiştir 
ki, ne güzel dua, ne güzel akıbettir. 

Ve işte takva sahiplerinin örnek alacakları hayat ve can atacakları gaye bu
dur: Bu dünya hazineleri değil, bu güzel sonuçtur. 

( 1)  Buhar!, Salat, 1 ,  Hace, 76, Enbiya, 5, Tevhid, 37, Menakib, 24; Müslim, İman, 259, 263; 
Ahmed b. Hanbcl, IIJ, 148; 149; V, 143. 
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102. İşte bu, sana vahiyle bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yok�a 
onlar yapacaklarına karar verip mekir (oyun) yaparlarken sen yanlarında 
değildin. 

103. Sen ne kadar şiddetle arzulasan da, insanların çoğu iman edecek 
dc�ildir. 

104. Buna karşılık onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. O 
Kur'ftn, alemlere ancak bir öğüttür. 

105. llununla beraber göklerde ve yerde ne kadar ayet var ki, onunla 
yiiz yüze gelirler de yine de yüz çevirip geçerler. 

106. Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler (imanlarına az 
�ok bir §İrk karıştırırlar). 

107. Yoksa bunlar Allah'ın azabından hepsini saracak bir felaket gel
nıesinden veya farkında değillerken ansızın başlarına kıyametin kopuver
ınesinden güven içinde midirler? 

cll� O yok mu? Yani hiç haberin yokken, yukarıdan beri sana bildirilen ve 
dikkat çekici nice olayları, ayet ve hikmetleri içeren §U güzel kıssayı, Yusuf ve 
kardeşlerinin hikayesini görüyorsun ya! İşte bu �I . l.;;1 ::_,.. gayb haberlerin

dendir. �� �) Onu sana biz vahyediyoruz. �}� �� �;1 l;.'�1 ·�_ı �:.J �-�$" L.j 
Yoksa onlar o mekri yapmak üzere işlerine karar verdikleri sırada sen on

ların yanında değildin. Ne Yusuf'u kuyuya atmak için dolap çeviren kardeşleri
nin yanında idin, ne de sana bir oyun olsun diye bunu sormak için arkandan 
konuşup karar veren Kureyş i le yahudi bilginlerinin meclisinde idin. Yukarıda 
da (ayet 3) geçtiği üzere bu vahiy sana gelinceye kadar bunların hepsinden ha
bersiz idin. Oysa bu haber ve açıklama, ancak bütün bunları gözleriyle görmüş 
olan birinin anlatabileceği şeylerdir. 

İşte bundan dolayı, bu gayb haberlerinin ',_-i! � � � "herşeyi giiren " 
, , 

Allah Teala'dan sana vahiy ile bildirildiği ve senin hak peygamber olduğun gün 
gibi açıktır. Her şey ortada ve hiçbir şüpheye yer vermiyecek kesinliktedir. Bu
nunla beraber �� '.:.:-'.? :.J� IJ"�I fa1 (.� sen büsbütün hırslansan, şiddetle 

,, , , 

arzu etsen de insanların çoğu inanacak değildir. Çokları vahye ve bu güzel 
kıssanın Allah tarafından bildirildiğine yine de iman etmez; güzel bir roman, 
uydurma bir h ikaye gibi, hayal eder ve önemsemeden geçer gider. :·_r, ��· ,7 L.J 
;.1 :r llalhuki sen buna ka�ılık olarak onlardan bir ecir, bir ücret de iste-

• , 

nıiyorsun, ki çıkar sağlamak için mi  acaba böyle konuşııyor diye herhangi bir 
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�eki ide �üphcyc yer olabilsin, �GJJ )'� � I; �ı bu, ancak ale'nılere bir zikir· 
"" "" , ,. , 

clir. Bu haber, bu uyarı veya bütünüyle bu Kur'an bütün akı l  sahiplerine, 
dü�üncbilen canlılar alemlerine hakkı ve hakikatı tanıtmak için özbeöz hir 
hatırlatma, katıksız bir uyandır, halis bir öğüttür. 

Şu halde aklı  olanların bunu düşünm.eleri, ders almaları ve gereğince iman 
etmeleri gerekirse de aklı olmayanların öğütten ve uyarıdan bir şey anlamaları 
mümkün olmadığı için, aklı olmayanlar veya olup da kendi heva ve heveslerine 
yenik düşmüş olanlar, düşünme kabiliyetini ve gücünü yitirmiş bulunanlar, öğüt 
ve uyarıya önem vermeyip, hep baskı ve zor kullanılmasını gözettiklerinden, 
insanların çoğu da böyle olduklarından, insanların çoğu sırf güzel öğüde kanıp 
da iman etmezler. Üstelik bu inanmazlıkları yaln ızca senin peygamberliğine ve 
sana vahiyle bildirilen ayetlere mahsus bir şey de değildir. u(�I � �İ ::,.. :;.tr_, 

"" , - " ,,.. 

�� 'ı0� Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, üzerlerine uğrarlar, o 
'
ayetlerle yüz yüze, göz göze gelirler de ';;�;.:.. t4�� �� ondan yüz çevirir geçer
ler. 

Bundan sonra ki surede de işaret olunacağı üzere Allah'ın varlığına ve bir
liğine, i l im ve kudretine ve sonsuz hikmetine delalet eden gerek enfüsi, gerek 
afaki, gerek semavi, gerek arzı bu kadar çok delil vardır ki, bunlar her gün on
ların gözüne çarpar; gözlemleri, araştırmaları, fenleri, felsefeleri hep bunların 
etrafında-dolaşır durur, bu delillerin üstüne uğrarlar da onlar yine de bu delilleri 
görmezlikten gelirler, görmek istemezler, yüzlerini başka tarafa çevırır 
geçerler, başka maksatlar peşinde koşarlar �J;:,. �� �� �� �� �:;,_ L.� çoğu 
Allah'a in1an etnıez, ancak nıüşrik olarak ederler. Allah'm varlığını büsbütün 
inkar etmeseler de açık veya gizli bir şirk karıştırmadan Allah'a da inanmazlar. 

Halis tevhid . ile iman etmezler, Allah'dan başkasına ilah payesi verirler, kut
salJıklar uydururlar_ veya dünya nimetlerine de taparcasına düşkünlük gösterir
ler. �li. r4JG �1 ı;..uı İmdi bunlar kendilerine Allah'ın azabından bir 
bürüı{ıe, (ya

,
ni hepsin i  içine alacak kuşatıcı bir azap) gelivernıesinden �� ;\J �l 

�J:;:·� "i �) ;:··� �WI ya da hiç haberleri yokken ansızın başlarına kıyametin 

kopuvermesinden eman mı buln1uşlardır? Ki bunca ayetlere karşı hakkı 
düşünmezler de imansızlık ve müşriklik ederler, Al lah'dan korkmazlar, ahiret 
için hazırlanmazlar. Hayır eman içinde. olduklarından değil, ilerisini düşünme
diklerinden, basiretsiz olduklarından dolayı öyle yaparlar. 

Bundan dolayı sen, 
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1 OH. De ki: İşte benim yolum budur; basiret üzere Allah' a davet ediyo
runı. Hen ve bana uyanlar (işte böyleyiz). Ben Allah'ı tesbih ederim ve ben 
nıü�riklcrden değilim. 

Jj De ki, • .ı,,; işte bu, bu davet, böyle tevhid ve ihlas ile iman yolu :ı.: .. 
,, t ,...,.. , , 

benim yolum: i� J;. JJı JI ı;·,,1 Basiret üzere Allah'a davet ederim ı,;,.� �1 
U"-::7ı ben ve ba�a

, 
uyanl�r d� böyleyiz; yani bana uyan ümmetim de hep 

,
böyle 

- 1 

basiretle Allah yoluna davet ederler, tıpkı benim gibi yaparlar. Ve ben JJı �� 
Allah'ı tenzih ve takdis ile tesbih ederim w;.:.:Jı � w1 (.� 

'
ve ben 

,, -

müşriklerden değilim. Bu ayet de gösteriyor ki, dine davet ancak bu şartlarla 
caiz ve verimli olur. Yani müşrikler gibi körükörüne ve birtakım batıl ve bozuk 
maksatlar uğruna veya kendi nefsani hevesleri uğruna değil; basiret üzere, ne 
dediğini bilerek, ihlas ve samimiyetle, edep, nezahet ve hikmet çerçevesinde ve 
ancak Allah rızası gözetilerek Allah'a davet edilmelidir. Yoksa din ve dindarlık 
sırf bir gururdan, kof bir iddiadan ibaret kalır: ::' :Jı :�:;Jı� �� �� �-:-" J! t,,1 
"Rabbinin yoluna hikmetle ve tatlı dille, güzel öğütlerle davet et, onlarla en 
güzel şekilde mücadele et . . . " (Nahl 16/125) ilahi emri, bu noktayı daha ayrıntılı 
olarak açıklamıştır. 
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109. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de o memleketlerin ' 

halkındandı, onlar da kendilerine vahiy verdiğimiz birtakım erkeklerden 
başkası değillerdi. Şimdi o yerlerde şöyle bir gezip görmediler mi? Kendile
rinden önce gelip geçenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bir baksalar 
ya!. . .  Elbette ahiret yurdu müttakiler için daha hayırlıdır. Hala aklınızı 
başınıza toplamayacak mısınız? 

110. Nihayet peygamberleri (onların iman etmelerinden) ümit kesecek 
hale gelince ve kendilerinin yalancı durumuna düştüklerini sanınca, onlara 
yardımımız geldi, yetişti; dilediklerimiz kurtarıldı. Suçlular topluluğundan 
bizim azabımız geri çevrilemez. 

ı;:,ilı �1 � ;._,:1; �) ��! �; �ı!:l � Gl:.�1 �:, Senden önce de biz o memleket 

halkından kendilerine vahiy gönderdiğimiz kimselerden başka peygamber 

göndermedik. Yani senden önceki peygamberler de ne melek, ne kadın, ne be
devi, ne de başka yerlerden, uzak diyarlardan gelmiş insanlar değildi. O şehir 
halkından, medeni insanlardan, kendilerine vahiy verdiğimiz senin gibi erkek, 
mert ve yiğit adamlardan ibaret idi. Bundan anlaşılır ki: Yukarıda /�1 � ��:, 
''Allah sizi bedvden getirdi '' ayetinden Yakub ve evlatlarmm aslında bedevi ol
dukları sanılmamalıdır. Bütün peygamberler gibi, İbrah im, İshak ve Yakub da 
esasen kura ehlinden, yani site halkından ve medeni idiler. Bunlar badiyede bu
lundularsa da bu geçici bir durum, bedevileri irşad ve davet için bir vazife icabı 
veya başka bir sebepten dolayı idi. Nitekim daha sonra Hz. Musa'ya da böyle 
bir ibtila vaki olmuştu. Hz. Adem bile cennette eşiyle birlikte yaratılmış, sonra
dan dünyaya gönderilmiş, yaratılıştan ve ruhen medeni bir kimse idi. Peygam
ber denildiği zaman, onu yemeyen, içmeyen, beşer ihtiyaçlarından hiçbir şeye 
muhtaç olmayan bir melek sanmamalıdır. (En'am SGresi'nde �� � �� '.}J 
�� "Eğer o peygamberi bir melek yapsaydık, onu yine bir adam şekline 
koyardık" (ayetinin tefsirine bkz. En'am, 6/9) 

Bakara Sfıresi'nde Adem'in yaratılışı kıssasında (2/30) geçtiği üzere, 
Adem'e ve Adem soyuna ihsan edilen bilgi edinme özelliğine melekler nail ola
mamışlardır. Allah'ın imtihanı ile Adem, meleklere değil, melekler Adem'e sec
de etmekle emrolunmuşlardır. İlahi emirle insanların hizmetiyle görevli melek
ler vardır, fakat hiçbir insan meleklere hizmetle emrolunmuş ve görevlendiril-
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mi� dq;ildir. Onun için peygamberliğin ilk �arlı insan olmaktır. onun bclirkyid 
iiı.t·ll iği de, Allah'ın özel bi lgilendirmesi demek olan vahiy gön<lermcsi<lir. Son
ra hem müjdeyi ,  hem inzar ve uyarıyı içine alan bu ilmin öyle ciddi bir uygula
ması' ve peygamberlik görevinin öyle ağır şartları vardır ki, kadının yarat ılışı ve 
mc�rebi doğrudan doğruya bu ağır görevin sorumluğunu taşımaya elverişli 
<.kğildir. 

Gerçi Allah Teala dilerse bir kadına da o gücü ve tahammülü ihsan edip 
sonra da ona peygamberlik verebilir. Fakat bu, onun yaratılışını ve mizacını bir 
erkek mizacına dönüştürmek demek olur. Binaenaleyh insanlar içinde peygam
berlik göreviyle görevlendirilecek kimselerin de sıradan erkeklerden değil, onlar 
arasında en seçkin, en iradeli ve en güçlü kimselerden seçilmiş olması da iJahi' 
hikmet icabıdır. O halde gerek vahiy, gerek görevin yerine getirilmesi için ge
rekli olan ruh gücü, sabır ve tahammül açısından peygamberl ik, medeni 
llchirli lerden ziyade, haşin bedevilere layık olmaz mı? diye bir sual akla gelebi
lir. Bu ümminin aldığı vahiy, bir okuma yazma bilenin aldığı vahiyden daha çok 
mucize anlamı taşıyacağı gibi, bir bedev1ye nasip olacak vahiy, bir medeninin
kinden daha şaibesiz ve daha büyük bir harika sayılmaz mı? Allah'dan başka her 
şeyden büsbütün kopmak ile Hak TeaJa'ya özel bir yaklaşma demek olan vahiy 
emrine bedevinin ilkel hayatı daha elverişli; çöller ve vahalar, köylerden ve 
şehirlerden daha ziyade ilahi ilham ve varidatın gelişmesine uygun değil mi
dir? Ve buralarda dönüp dolaşan bedeviler, daha dayanıkl ı , hayatın çetin 
şartlarına daha alışkın ve binaenaleyh daha erkek ve daha yiğit görülmezler mi? 
şeklinde birtakım vehimlere düşmemek gerekir. Çünkü nübüvvet kaba kuvvet 
ve sertlik demek değildir; hikmet, nezaket ve incelikle insanları ikna gücüdür. 
Bu açıdan bakılınca bedevilik peygamberl iğin hikmet ve gayesiyle ters düşen ve 
bağdaşmayan bir olaydır. Medenilikle belki birtakım hasletlerde gerileme olabi
lir, fakat o ölçüde tstıfa (seleksiyon) da artmaktadır. Genel olarak medeni in
sanların ahlaki olgunluklarında bedevilere göre daha yüksek gelişmişlik ve 
çekicilik vardır. Medenilerde bilgi, görgü, yumuşak başlılık ve uyumluluk daha 
öndedir. Buna karşı l ık bedevllerde bilgisizlik, görgüsüzlük, kabalık, sertlik, 
acımasızlık ve karamsarlık önde gelir. Ayette de ı;J·:� � �1 ��'(, r;J �1 y��l 
. . .  �I J)1 l:. ,�J� "Bedevfler inkar ve nifakça daha beterdir/er, hwıunla beraher 
Allah'ın, resulüne indirdiği vahyin suıırlaruu. ve inceliklerini bilmemeye daha 
yatkuıdırlar . . . " (Tevbe 9/97) buyurulmuştur. Bir hadisi şerifte de �� � (� :;. 
Jll �I �I "Badiyyede yaşayan haşin, av peşine düşen de gafil ol�r"( I )  denil
miştir. Velhasıl din yalnızca ilkel insanların ihtiyaçlarını karşılamak için değil, 
en yüksek medeniyyetlerin de düzenleyicisidir. Bedevilik, bir peygamberde bu-

( 1 )  Ahmed h. Hanhcl, JI, 371,  440; iV, 297. 
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lunınası hikmetin gereği o]an incelik ve çekiciliğe, olgunluk ve güzelliğe uygun 
lll:ğiluir. Öteden beri ilahi sünnetin ve geleneğin icabı olarak bütün peygam
hcrlcr kasaba ve site ahalisinden, yani medeni olan kesimin erkekleri arasrndan 
gelmi§tir. Peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed Mustafa da 
�chirlerin anası anlamına gelen "Ümmülkura" adındaki Mekke şehrinde doğmu� 
ve orada kendisine peygamberlik verilmiştir. Bu Kur'an, bu en güzel kıssa ve bu 
gayb haberleri kendisine yine orada vahyolunmuştur. Şu  halde Muhammedi 
nübüvvet ve risalete inanmayanlar herhangi bir bilimsel gerekçeden dolayı 
değil, sırf şirke meyilleri ve hakka sırt çevirmeleri yüzünden iman etmezler. ;.ı;ı 
��'t1 ı.) ıJ:. � Artık o imansızlar yeryüzünde hiç gezip dolaşınadılar nu? 
�i � ��I �� �lS' ; (? ıJ)��i Baksalar ya k�ndilerinden öncekilerin 
akıbetleri nasıl oldu? Hani bir zamanlar bütün dünyayı kendilerinin malıymış 
sanıp da Allah'a şirk koşan, Allah'ın ayetlerine ve peygamberlerine inanmayan, 
ahireti hesaba katmayan imansızlar nereye gittiler, ne oldular? �.ilı � (� �1 �IJJ) 
�ı Takva ile hareket etnıiş olan için ahiret evi kesinlikle dah� hay�rhdır. 
Ey aklı olanlar �).i.J 'j.;1 artık aklınızı başınıza almayacak nusınız? Aklınızı 
kullanarak bu hakikatı anlayıp o hayra yetişmek için şu ölümlü dünyada şirkten 
ve isyandan sakınıp, uzak durmayacak mısınız? 

Bu gün şu kara toprağın neresine bakılsa akıbetleri görülecek olan önceki 
kavimler içinde bir zamanlar dünyaya öyle mağrur olanlar vardı ve bunlar o 
peygamberlerin karşısında bir müddet için öyle imkanlara sahip kılınmış ve hak 
ettikleri ceza öylesine geriye bırakılmış idi ki; �) ı �r_:· .ı r�ı � o peygam-, 
berleı4, vahy ile gönderilmiş olan o resuller unıutsuzluğa düşünceye kadar, 
(yani nasihatlarının işe yaramadığı konusunda iyice ümitlerini kestikleri) ı)ı;:, ı;_.J- � �1 ve kendi kendilerini gerçekten yalan çıkarıldı zannettikleri vakit, 
yani o iman etmeyen kavimlerin dedikleri gibi, o vahiy sözlerinin yalan 
olduğunun açığa çıkacağını zannedip, hani ya, �-,,� ;.��( �-1 �)ı (� ;::,. "siz eğer 
doğru söylüyorswıız ne zaman gerçekleşecek bu vaad?" (Yasin, 36/48) diye 
şımardıkları vakit, Ll� �: � onlara, o peyganıberlere vaad edilnıiş olan 
yardıınımız geldi, : C:J :;. � o zaman kime diliyorsak, ona kurtuluş verildi, 
diğerlerinin hiçbiri kurtula�adı. ��ı r�' � G:.� ',,-;_ 'Jj Gerçekten de suçlu 
kaviınlerden bizinı azabımız geri çevrilenıez. Yani necat bulup kurtuluşu mu
rad edilenler, o peygamberlere iman eden müttakiler idi. Kurtulmayanlar da hep 
suçlu ve günahkarlardı. Ve böyle vakti gelip Allah'ın azabı indi mi artık suçlu
lardan o azabın geri çevrilmesine hiçbir şekilde ihtimal yoktur. Zira Allah' .n 
hükmüne karşı durabilecek hiçbir kuvvet ve kudret yoktur. O anda çaresiz kalıp 
iman etmenin de faydası olmaz. Artık uygulamaya konulmwi olan Hakk'ın hük-
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mü bozulmaz.Kesinleşmiş olan karar değiştirilmez. Vt! bu her zaman böyledir. 
Önceki kavimler hakkında böyle olduğu gibi sonrakiler hakkında da böyledir. 

Meal�i Şerifi 

111 .  Gerçekten de onların kissalarında üstün akıllılar için bir ibret 
vardır. Bu Kur'an uydurulmuş herhangi bir söz değildir. Lak.in kendisin
den önce gelen kitapların tasdiki her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve 
iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir. 

•• 4 °' 0i c.J �lS' � Gerçekten de onları!l, (daha önceki peygamberlerle r...... , 
ümmetlerinin ve özellikle Yusuf ile kardeşlerinin) kıssasında i� büyük bir 
ibret vardır. yÇl)') d.J � Fakat ulu 'l-elbab olanlar, yani üstün z

'
ekahlar için. 

İnsanlarin birçoğu için değil. İçi çürük ve kof olmayan, aklı bir karış havada 
bulunmayan, Sağlam özlü, temiz akıllı kimşeler için. Düşünce yapıları bozul-

• 

mamış olan üstün akıl l ı lar anlarlar ki, .JJı (.)_,'� ::,.. ...s;;f,_ �..ı;. �lS' (. bu, (yani 
.,. ... ... ... 1 

Kur'an), ya da bu güzel kıssa, uydurulmuş bir söz değildir. � ...s.111 �� �� , , , �� Ve lakin önündekinin, (yani kendisinden önce indirilmiş bulunan ilahi va-
hiylerin) doğrulayıcısıdır. Onların tasCiklerine ve temyizlerine ihtiyaç hasıl olan 
noktalarda onların destekçisi olan bir semavi kitaptır. Evet tasdiki L,::. � �� ; ,.. , 
ve her şeyin ayrıntılarının belirleyicisi, J»,� ve bir Jıidayettir, yani doğru 
yolu gösteren büyük bir rehber ��� ve bir rahmettir ��� 1JıJ, ancak iman 
eden bir kavim için. Çünkü bendan faydalancak olanlar buna inanacak olan
lardır. İnanmayanlara gelince, onlar bu hidayetten ve rahmetten faydalanamaz
lar. Göklerin gürlemesini ve başlarına yıldırımların düşmesini beklerler. 

İşte bundan dolayı bu sureyi gök gürültüsü anlamına gelen Ra'd Suresi 
takip eyleyecektir. 
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Ra'd Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

Aye! Sayısı: 43 

Bu Ra'd Suresi, Hasen, İkrime, Ata kavillerinde Mekki1dir(1). Ancak Ata'
dan �-;. � ıJ)? �ı1ı J.,t:, (13/43), diğerlerinden 2;:.;lı �; IS.i.11 ; (13/ 12) den � 
�I i��,, (13/14) ay�te kadar olan kısmın bunun dışında oldu�u nakledilmiştir. 

Abdullah b. Abbas, Kelbi, Mukatil, Katade kavillerinde surenin Medeni 
olduğu kaydedilmiş. Ancak İbnü Abbas ve  Katade, kavillerinde de Ct,i �l °h 
:l4)ı "ot �;;.. (13/Jl) den itibaren iki ayet ve bir rivayette de ı.,)? �.i.11 J� �� ( 13/ 
3l) �yetfni bunun dışında saymış ve sure Mekke1de nazil oldu d�mişlerdir.<2) 
Keşşaf, bu konuda ihtilaf bulunduğunu kaydetmiş(3), Kadi Beydavi<4) ve Ebus- · 
suud, "Medeni'dir, Mekki olduğunu söyleyenler de vardır, ancak ı_,).r �.ili J,,iü 

(1) Alfısi, a.g.e., XIII, 84. 
(2) Ebu Hayyan, a.g.e., V, 358-359. 
(3) cz-Zcmah�eri, el-Ke§§af, il, 348. 
(4) el- Bcydavi, Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Tc'vil, il, 613. 

-
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( l .\/•JJ) ayeti müstesnadır demişler.<1) Fahrcduin Razi, Mckki olduğunu tercih 
' t · lmcklc birlikte, Esamm'ın tefsirinde J�I "°'! °u;;,_ q) �1 :/, ( l 3/3 I )  ayetinin 

dı�ın<la surenin icma ile Medeni'dir, dediği�i d�-kaydetmiştir. (Z) 

Ayetleri : Kırk üç, 
Kelimeleri : Sekiz yüz ell i beş, 
Harfleri : Üç bin beş yüz altı, 
Fasılası : .:ı , "="' , ,, , .; • J , t ,  ı,; harfleridir. -
Sfire'nin . . . ��·ı'J� �-� ��I e.: Z, (13/13) yüce ayetinde gök gürlemesi an-

lamına gelen "Ra'd" kelimesinin geçmesi ve bu anlamda uyarı maksadıyla nazil 
olmuş bulunması sebebiyle sure bu ismi almıştır. Böylece insanların çoğunun 
imansızlığından söz ederek, Yusuf Suresi'nin hatimesinde yer alan. uİ �i� :;.� .,. , , / 
..it'� �lG �f,.:.:.Jı "Göklerde ve yerde bunca delil var ki.." (12/105) ayetinde toptan , , 
ifade edildiği üzere, sürekli olarak herkesin dikkatini çekip duran bazı tekvini 
ayetleri ve akli delilleri hatırlatan bu surenin, kendisinden önceki surelerle çok 
yönlü il işkiler içinde olduğu açıkça bellidir. 

Meal-i Şerifi 

1. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar sana o kitabın ayetleridir ve sana 
Rabbinden indirilen haktır. Lakin insanların çoğu iman etmezler. 

' )ı Bununla neyi murad ettiğini AIJah bilir. (Bakara ve Yunus Sfıreleri'nin 
baş tarafına bkz.). Bu sure hakkında da Abdullah b. Abbas'dan şöyle bir tevil 
nakledilmiştir: ��t, �1 aıı l31 yani, "Ben Allah'ım, bilirim ve görürüm ıı.(3) 
Surenin ismine ve bu başlangıcın böylece hece harflerine işaret ettiği kavline 

(1) Ehu's-Suud, İrşadü'l-Akli's-Selim iHi Mezaya'l-Kur'ani'l-Ker1m, V, 2. 
(2) Fahrü'r-Razi, a.g.e., XVIII, 235. 
(3) Süyfül, c<l-Dürrü1l-Mcnsur, iV, 599; AlUsl, a.g.e., Xlll, 84. 
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giirc, biz burada §U manayı izleyelim: Elif, Lam, Mim, Ra. � İşte bunlar, 

(y ani bu hece harfleri veya bu sure) yGsJI �L!İ kitabın ayetleridir. Tek ba�ına 
Vl' yalnız olarak ele alındıkları zaman hiçbir anlamı yok gibi sanalan o harfler, o 
sL·slcr Allah tarafından kendilerine verilen şekil, düzen, tertip ve terkip ile an
lamlı anlamlı birtakım kelimeler meydana getirerek hakkın kitabının mana v� 
mazmununa delalet eden ve gizliyi açığa çıkaran açık deliller, aşikar alamctkr, 
kl'sin belgeler olur ve işte bu harflerden meydana gelmiş olan bu sure de en 
mükemmel bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'in göklerdeki ve yerdeki ilahi ayetleri, 
gafillerin üzerinden geçip de görmedikleri hak ayetleri gösteren bir kısım 
ciyetlerdir. �I � � �ı J)1 J.1'(, Ve Rabbinden sana in�irilen bütünüyle 
haktır. Haktır ve gerÇektfr, 'aslı�a uygundur, ey Muhammed. ��":;. 'J V"'l1Jı � �� 

- - . 

Ve lakin insanların çoğu iman etmezler. Bunun Allah tarafından indirilmiş 
hak bir kitap olduğuna inanmazlar. 
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Meal-i Şerifi 
2. Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra 

ur� üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli hir 
vnkte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Ayetleri O açıklıyor ki, 
l{ahbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. 

3. Yeryüzünü enine boyuna yayıp döşeyen, onda oturaklı dağlar ve 
ırmaklar meydana getiren ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift ya
pan O'dur. Sürekli olarak gece ile gündüzü birbirine dolamaktadır. 
Dü�ünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır. 

4. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, 
�atallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, hepsi bir tek su ile sulanır. Halbu
ki meyvelerinde birini öbürüne üstün kılıyoruz. Aklı eren bir kavim için 
hunda muhakkak ibretler vardır. 

5. Eğer şaşı yorsan, asıl şaşılacak şey onların şu sözleridir: "Biz toprak 
olup gittikten sonra mı, yani biz gerçekten yeniden mi yaratılacağız? "  İşte 
hunlar Rablerini inkar etmişlerdir. Bunlar boyunlarında demir halkalar 
bulunanlardır. Ve işte bunlar cehennemliktirler, orada ebedi kalacak· 
lardır. 

6. Ayrıca senden iyilikten önce hemen kötülüğü getirmeni isterler. 
Oysa daha önce onlara misal olacak cezalar gelip geçmiştir. Ve gerçekten 
Rabbin, ı._ulümlerine karşılık insanlara mağfiret sahibidir. Bununla bera
ber Rabbinin azabı da cidden çok çetindir. 

7. O kafirler: "Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi?" 
derler. Sen bir uyarıcıdan başka bir şey değilsin ve her kavim için bir hi
dayetçi vardır. 

8. Iler dişinin neye gebe olduğunu Allah bilir. Ve rahimler ne eksiltir, 
ne arttırır, onu da bilir. O'nun katında her şeyin bir ölçüsü vardır. 

9. Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden 
yücedir. 

10. Sizden sözü gizleyenle açığa vuran, gece gizlenenle gündüz açığa 
çıkan, O'nun açısından eşittir (hepsini görür ve bilir). 

11.  Her insan için önünden ve arkasından takip edenler vardır. Al
lah 'ın emrinden dolayı onu gözetirler. Allah bir kavme verdiğini, o kavim 
kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük 
murad etti mi, artık onun geri çevrilmesine de imkan yoktur. Onlar için 
Allah' dan başka bir veli de bulunmaz. 

�.ılı in Allah O'dur ki, � � �c,:.:.ıı 'e;?� gökleri direksiz, dayaksız 
, #> , , , 

yüceltti. Ne yapmak ve yükseltmek için iskeleye, ne de manivelaya, ne de daya· 
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ı ı ıak için direk dikmeye muhtaç olmadan sırf kudretiyle yaptı, yükseltti, kaldırdı 
ve orada tuttu, düşmesini önledi. 4JJ') Onları görüyorsunuz. Yani üzerinizde 
olan gökleri görüp duruyorsunuz: O büyük gök cisimleri öylece direksiz olarak 
duruyorlar, orada dönüp durduklarını da siz görüyorsunuz. 

İ�tc Allah, onlara böyle direksiz ve dayaksız olarak kendi yörüngelerinde 
ve o ka<lar yükseklerde hareket kabiliyeti verip, size de gösteren kadiri mut
laktır. Bu manada 41.J') daki zamir "direksiz göklere" racidir. Ve cümle bir yan 
ciiınkciktir. Bazı tefsir alimleri bunun � "amed''e(1) raci ve onun sıfatı olması 
ih t imalini de dikkate almışlardır ki, o zaman şöyle demek olur: Gökleri sizin 
gürchileceğiniz hiçbir direk olmaksızın yükseltti. Bu  manaya göre göklerin 
güzle görünmez birtakım direklerle dayanıp tutulmakta olduğu ihtimaline işaret 
olunmuş olur. Zira görünen direklerin bulunmaması, gözle görünmez birtakım 
direklerin bulunmasına engel değildir. Fakat görünmez direklerden ne anlaşıla
hil ir? Eğer bundan Batlamyus Astronomisi'nde ele alındığı gibi, yıldızların da
yandığı görünmeyen bazı cisimler kastolunuyorsa, o zaman asıl o cisimlerin 
nereye dayandığı sorusu sorulacak, bu da yine direksiz anlamına dönüşecektir. 
Ye eğer bundan itme ve çekme kuvvetleri, sırf aktlla anlaştlabilecek bazı kuv
vetler kastolunuyorsa, bunlara amed (direk) denilebilmesi sırf mecazi anlamda 
geçerli olabilecek, sonuçta bu da gerçekte önceki mana gibi "direksiz" demek 
olacak ve yaln ızca kainatın dengesinde Allah Teaia'nın melekutunu ve kudretini 
anlatmış olacaktır ki, o zaman .;,ı:r.Jı ��� ı,+.i� : (.' tG "Gökleri yükseltti ve denge

ledi . . .  " (Rahman, 55/7-8 ayetlere bkz). 

Bundan dolayı, asıl mana birinci manadır. Yani, 4J.J') daki zamir "amede" 
raci olarak, cümle sıfat cümlesi değildir; zamir "semavat"a raci olarak bir yan 
cüm leciktir. Onun için � � üzerinde vakıf evladır. Burada bir cim secavendi 

-

vardır. Göklerin yükseltilmesi görünmez direklerle değil, gerçekte ve gözlemde 
görüldüğü gibi direksiz olarak doğrudan doğruya Allah'm kudretine dayalı bu
lunmaktadır ve kudretin sonsuzluğunu ispat etmektedir. Bilindiği gibi her cisim, 
bir hacim ve ağırlık ile boşlukta bir yer işgal eder. Bir zamanlar fizikçiler, yani 
cisimlerin hareketlerinden bahseden ve tabiat felsefesi adı verilen fen ile meşgul 
olanlar, cisimlerde biri ta bit (doğal), biri de gayri tabii olmak üzere iki ayrı 
özellikte mekan (hayyiz) düşünürlerdi ki: "Her cismin bizatihi istediği tabii bir 
yeri (hayyizi) vardır ki, kendi haline bırakılan cisim, oraya gider, durur ve ora
<lan bir başka yere hareketi, ancak gayri tabii olan, yani kendi dışın<lan gelen bir 

( 1 )  Amcd, amudun veya ima<lın çoğuludur ve <lirckkr anlamımı gelir. 
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kııvvetin etkisi ile ve ona bağımlı olarak mümkün olur. Ve bir <.:ismin böyle gay
ı i tabii hir hayyizde durabilmesi de ancak kendi dışında bir vasıtaya, bir kuvvete 
da yanması ile mümkün olabilir. Mesela ağırlığı fazla olan bir cismin tabii hay
yizi a�ağı<la, hafif olan bir cismin tabii hayyizi de yukarıdadır. Onun için ta� 
suyun dibine iner, hava da suyun üstüne çıkar. İşte bundan dolayı bir ta�ın ha-, 
vaya doğru hareketi kasri, yani zorlama ile ve güç kullanarak olur; onun havada 
durması da bir direğe, bir desteğe dayanmasına ihtiyaç gösterir". 

İ�te Batlamyus astronomisini izleyen gökbilimcileri de bu görüşten hareket 
c.'dcrek gök cisimlerinin çeşitli hareketlerinin birisi kendi tabii hareketi olsa bile, 
diğer hareketlerin kasrı, yani bir dış etkenin zorlaması i le  meydana geldiğini 
dü�ünmüşler. Bundan dolayı çeşitli hareketlerin her biri için ayrı ayn birer fe
lek tasavvur etmişler ve hareket eden gök cismini görünmeyen b ir  felek 
küresine dayamışlardı. Bu feleğin alemdeki ekseni üzere tabii harekete, etki 
ettiği gökcisminin tabii görünen hareketini meydan� getirdiğini, onun bağlı bu
lunduğu daha üst bir feleğin, mesela hepsini kuşatmış bulunduğuna inanılan 
Atlas Feleği'nin ters yöndeki etkileri de o gökcisminin normal olmayan hareke
tini meydana getirdiğini kabul ediyorlardı. Böylece bu nazariyeye göre, b ir  tabii 
hareket fikri temel alınmış olmakla birlikte, tepemizdeki gök cisimlerinin 
yükseklikleri görülmeyen birtakım kürelere dayandırılmış oluyordu ve bu felek
lerin kendi-tabii hayyizlerinde dönüp durdukları ve bundan dolayı da direğe ih
tiyaç duymayacakları savunuluyordu ve bu durumda hareketlerine de sebep kal
mamış olacağından, harekete sebep olmak üzere de her birinde bir nefis (can lı 
kişilik) bulunduğu farz olunuyordu. Ve ancak yer kürenin, hepsinin ortasında 
bir ana merkez noktası olduğu, bunun da kendi tabii hayyizinde sabit bulunduğu 
kabul olunuyordu. 

Ne gariptir ki, bu görüşe göre, sabit farzedilen yer küre, çeşitli unsurlardan 
meydana gelmiş bir "kevn Ü fesat" alemi olduğu halde hareket halinde olan gök 
ve gök cisimleri, basit, bozulmaz, yıkılmaz ve yok olmaz sanıl ıyordu. Oysa 
bütün düşüncelerin temelini teşkil eden "tabii hayyiz" nazariyesi, çeşitli gök ci
simleri ile uzayın bölümleri arasında başka başka birer çekim merkezi bulun
duğunu kabul etmeyi gerekli k ı lıyordu. Bu ise aklın yapısına aykırı olan bir 
çeli!�ki oluyordu. Çünkü içindeki gök cisimlerinden sarfı nazarla başlı başına bir 
varlığı bulunduğu kabul edilmeyen ve nihayet basit ve monoton ve her noktası 
birbirinin aynı olduğu dü§ünülen uzayın her noktası herhangi bir gök cismi için 
eşit değerde olması gerekmez miydi? Elbette mutlak mekanın, yaratılıştan filan 
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tarafı filan cisme, filan tarafı da felanca cisme mahsustur, o dsiın ancak o tarafa 
meyleder. Veya o taraf kendi özelliğine uygun düşen cismi kendine çeker de
mek, basiti bileşikle veya yoğu varla bir saymak gibi bir çelişki meydana geti
riyor. Cisim kavramında yalnızca genişlik ve boy yeterli görülüp, hayyiz (yer) 
dahi soyut bir cismi içine alarak düşünülse yine böyle bir sonuç çıkardt. Vel
hasıl herhangi bir cismin mutlak hayyizden bir noktaya yerleştirilmesine ne o 
cismin, ne de hayyizin kendi özelliği kafi gelmezdi. Bu durum da buna bir tercih i 
edici aramakta akıl açısından zaruret vardır. 

Onun için hareket ve düşme olayını ne cismin, ne de o cismin bulunduğu 
yerin (hayyizin) özelliğinde ve yapısında değil, çeşitli cisimler arasında izafi o
larak bir çekim ilişkisine bağlı mülahaza etmek ve bu izafiyeti, bu i l işkiyi elinde 
tutan bir büyük kudretin varlığını düşünmek akla daha uygun olacaktı. Bundan 
dolayı son devir fizikçileri, " hayyiz-i tabii ve "hareket-i tabiiyye" iddialarını 
reddederek bütün maddede ve cisimlerde ataleti (durgunluğu) dahi bir tabiat ka
nunu olarak kabul ettiler: Her cismin, kendine mahsus yerdeki konumu, hareketi 
ve durgunluğu, kendi dışındaki bir etkenin basınç ve etkisine bağlı olduğuna ka
naat getirdiler; cisimlerin ağırlıklarına göre aralarında bir karşılıklı çekim o
rantısı bulunduğunu ortaya koydular. Ve bunu mekanik bilimine temel kabul 
edip genellikle madde kütleleri arasında mesafeleri atlatarak etkili olan bir itme 
ve çekme kuvvetinin varlığını savundular. Gök cisimlerinin yalnızca bu kuvvet 
ile birbirlerine tutunduğuna hükmettiler. Astronomiyi de bu nazariye üzerine ele 
almaya başladılar ki, gökyüzü mekaniğinin bu şekilde açıklanması "Gökleri di
reksiz olarak yükseltti . . .  " ayetinin anlamına her. iki mana açısından da uygun 
düşmektedir: Buna, hem gördüğünüz gibi direksiz, demek doğru olur; hem de 
bu ağırlıklan karşı l ık l l  olarak dengeleyen direklerin hizmetini görmesi 
bakımından "görünmez direkler" demek doğru olur. Ancak bu konuda birkaç 
önemli noktayı dikkatten kaçırmamak da gereklidir: 

Birincisi; çekim kuvveti, madde ile olan il işkisi açısmdan maddi bir kuvvet 
gibi ele alınırsa da bağlı olduğu madde kütlesinin bulunduğu yerden çok uzak 
mesafelere kadar ilgil i olması bakımından, haddi zatında kuvvetin maddeden 
soyutlanıp ayrıcalık kazanmasına pek güzel bir misal olacak makul bir olay de
mektir. Biz bunu ancak ağırlıklar arasındaki müvazene nisbetiyle ele alabiliriz. 
Nitekim Rahman Suresi'nde ��I �JJ "ve mizan koydu " buyurulması bunu 
açıklar. Büyük bir ağırlığın küçük bir ağırlığı genel olarak çekimi de)l1ek olan 
bu mizana bağlı olmakla beraber, şunda da şüphe yoktur ki, mesela yerkürenin 
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a y ı  çekim alanı içinde tutması, güneşin de yer küreyi çekip yörüngesinde tut
ması, bir direk üzerindeki lüks lambasının direğe dayanması gibi yalnızca ma<l<li 
açıdan görülen bir kuvvet değildir. İki kütle arasında uzaktan uzağa aklen ele 
:ıl ınan bir denge orantısıdır ki, biz bunu bir kanuna bağlamadan tasavvur edeme-

' 

diğirniz için konuyu taraf durumunda olan kütlelere izafe ederek ele alırız. Yok-
sa bir çekim kuvveti tasavvuru gerekçe bir melek tasavvurundan bambaşka bir 
�ey değildir. 

İkincisi, atalet ve çekim kanunları i le ele alınan gök cisimlerinin mekanik 
ili�kiler içinde oluşu, her şeyden önce bize şunu anlatır ki; uzaydaki düzende 
gük cisimlerinden her birinin konumu ve  hareketi kendi dışından gelen bir 
hasınca ve etkiye bağlıdır. Hiç birinin hareket kaynağı kendisinde değildir. Yani 
tabii değildir. Hiç şüphe yok ki, her biri kendi dışından etkilenen zerrelerin ve 
kürelerin hepsi de böyledir. Bütünün hareketi de· zaruri olarak hepsinin üstünde 
bir etkileyiciye bağlıdır. Binaenaleyh kainat makinasının yaratıcısı, yapıcısı ve 
harekete geçiricisi tabiat alemi denilen bu makinanın kendisinde değildir, onun 
üstündedir. Ve genel çekim kanunu denilen söz konusu denge kanunu da ancak 
o yaratıcının bir kudretidir. Göklere direksiz yükseklik veren O'dur. 

Bunu daha açık olarak anlamak için: 
Üçüncüsü, şüphe yok ki, güneş gibi bir madde kütlesinden bir çekme ve 

itme kuvveti �eklinde herhangi bir kuvvetin yayılması ve uzaktaki bir başka 
kütleye etki etmesi bir faaliyettir. Maddenin tabiatında mevcut olan "atalet" ise 
bunun tam zıddıdır. Demek ki, maddeye böyle bir faaliyetle etki gücü verilme
si, kendi özünden değil, kendi dışından verilen bir özelliktir. Ve işte ona bunu 

. . 

veren Allah'dır. 4JJ) ;;.J;. � �ı;.:_,ı 'c?� l.S�I an "O Allah ki, gökleri direksiz 
yükseltmiştir. " 

Dördüncüsü, ne kadar dikkat çekicidir ki, ayette göklerin direksiz yüksel
tildiği mekanik olgudan ilahi kudrete _bi r  delil gösterildikten sonra, bir de 4JJ) 
"görüyorsunuz, gördüğünüz gibi" buyurulmuştur. Gerek halkın sıradan temaşa 
ve gözlemlerinde, gerek fen ehlinin ve uzmanların rasathanelerden ve dev' alet· 
lerle yaptıkları gözlemlerin hepsini içine alan bu "rüyet" fiilinin, bu "görüyor
sunuz veya görüp duruyorsunuz" cümlesinin burada belağatl ı  bir tembihi ifade 
ettiği açıkça ortadadır. Bununla uzayı gözleyip, araştırmak için vahiy gözetmi
yerek rasat ve rüyetin esas alınması hususuna da ayrıca tenbih olunmuştur. 
Kainatın mekanik özelliği karşılığında bir de ruh ve şuur olayları bulunduğuna 
dikkat çekilerek afak ile enfüs arasındaki i l işkiler hatırlatılmış ve binaenaleyh 
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l lakk'm varlığma şahitlik eden delillerin yaln ızca mekanik il işkilerdeki sırlarla 
değil, asıl bu ruhsal ilişkiler ile tecelli edeceği anlatılmış ve :r:;Jı � �;::..ı � 
"sonra arş üzerine hakim oldu " kavramına bir giriş olmak üzere, kudret-i 
ilahiyyenin afak (dışta) ve enfüsteki (içteki) etki alam üzerinde düşündürmek 
için bir hazırlık yapılmıştır. 

Beşincisi, burada gökleri gözlemlememiz konusuyla ilgili olarak bazı 
açıklamalarda bulunmamız gerekirse de, ilerdeki surelerde daha buna benzer 
birçok ayetler geleceği için, burada sözü daha fazla uzatmamak için inşallah o 
bilgileri de oralarda sunmaya çal ışacağız. Şimdilik şu kadar söyleyelim ki,  
gözlem açısından kainatın merkezi daima kendimiz, kendi nefsimizdir. 
Üzerimizde görüşümüzü çepçevre kuşatan bir gökyüzü vardır. Bunun her nok
tasından baktığımızda gözlerimize birer yarım küre şeklinde görülür de mekanik 
merkez neresi olursa olsun gözlem merkezi kendimiz oluruz. Kubbe şeklinde 
gördüğümüz gökyüzü de "dünya seması"nı oluşturur. Göklerin mekanik çekim 
ilişkileri ne kadar akılları hayrete dü§ürecek boyutlarda ise, "optique" denilen 
ışık ve ışın dalgaları arasındaki ilişkiler de o kadar, belki daha ziyade hayret 
verecek bir hadisedir. 

Velhasıl Allah bunları öyle direksiz yükseltti ve gördüğünüz şekli verdi. ;J 
ı.r:;Jı � l.):,.;:_ı Sonra da arş üzerine istiva eyledi, taht üzerine kuruluu, ya
rattıktan sonra da hepsinin üzerine hükümran oldu, onları hakimiyeti altına aldı 
ve onlar üzerine hükmünü icraya başladı. (Araf Suresi ayet 54 ve Yunus Suresi 
ayet 3'e bkz). ;..1)(, �I ;.:..,,� Güneşi ve ayı teshk etti, kuvvet ve kudreti altına 
aldı ve emrine müsahhar kıldı, emrine boyun eğdirdi. Diğer ayetlerde (.�1� 
.;.4 �ı� "Ytldızlar da O'nwı emrine boyun eğmişlerdir" (Araf, 7/54 ve Nah!, 

.,., ., ' 

16/ 12) buyurulduğu için bütün yıldızlar, yani bütün gökcisimleri de O'nun em-
rine inkiyad etmiş haldeler. Binaenaleyh burada güneşle aydan söz edilmesi, 
tahsis için değil, yeryüzünden bakanlar için görünüşte ilk göze çarpan öneml i  
ik i  gök cismi olma larından dolayıdır. En çok göze batan ve en büyük gibi 
görünen bu ikisini emri altına alınca öbürlerinin de ilahi emre boyun eğmiş ol
dukları kendiliğinden anlaşılır. Nitekim hepsini içine alacak şekilde buyurulu
yor ki, JS' her biri, yani o göklerin her bir bölümü, gerek güneşle ay, gerek 
yı ldızlardan her biri ve sonuç olarak hepsi :_;.:..:. � 'i ı,;� belli bir ecel için akıp 

. , , 

gitınektedir. Allah katında belli olan bir süre için akıp gidiyor. Gökyüzündeki 
cisimlerden hiçbiri kendi görevinden ve ilfıhi emrin gereği olan hareketten bir 
saniye bile boş durmuyor. Hepsi kendine mahsus bir program ve düzen içinde 
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lu.�ndi yörüngesinde yüzüyor ve akıyor. Yolunu şaşırmadan bel l i  bir hedefe 
doğru zaman içinde yol alıp gidiyor ve birbirine çarpmadan hareket ediyor. Fa
kat bu zaman sonsuza dek değildir, belli bir süreye kadardır. Her birinin belli hir 
n:cli vardır ki, o ecel gelince o hareket duracaktır. Zaman gelecek ki, "güne� 
(hir sis bulutu gibi) tekvir olunacak" ��) �ı 'll (Tekvir, 81/1), "Yıklızlar 
bulanacak, karanp solacak". ��f �;51 'lG (Tekvir, 8112) "Gök parça par�a 
yarılacak'' :-;-.: ı :  �· ıı ı ·lı (İnşikak, 83/ 1) ve ,"Bir kağıt tomarı gibi dÜrülecek'' r°.:t 
� J,;.Jı :_,lJ' :�· ıı l.Sj; (Enbiya 21/104), "ay ve güneş bir araya getirilip top
l;ına��k"

-
:;j)c, �I �� (Kıyamet 75/9). İşte gökcisimlerinden her biri böyle 

hircr belli ecele doğru akıp gitmektedir. Allah bunları işte böyle emrine boyun 
eğdirmiş ve arş üzerine kurulmuştur. Hepsinin üzerinde mutlak hükümran ola
rak ;,.'11 �� emri tedbir ediyor, işi bizzat kendisi yönetiyor. Yaratmış olduğu 

... 

varlıkların her biriyle ilgili fonksiyonu ve görevi bizzat kendisi tayin ediyor ve 
hepsinin bir bütün olarak ahenk ve uyum içinde hareket etmesini sağlıyor. 
Varlıkların meydana çıkmasına, onların zuhura gelmesine karar verdiği gibi, on
ların görevleri ve ömürleri üzerinde de kendisi hükümran oluyor, ..::.ıÇ�1 �f ai� Ve 

- -

clyetleri ayrıntılı olarak açıklıyor. �onsuz kudretine ve yüce hikmetine şahitlik 
eden delilleri, alametleri, işaretleri, kainatı i lk yarattığı şeklinde olduğu gibi top
lu halde ve tek düze oluşlar ve basit atomlar halinde bırakmıyor, onları çeşitli 
bileşikler ve değişik maddeler halinde çok çeşi t l i  ve farkl ı  özell iklere sahip 
varlıklar ve canlılar haline getiriyor. Tıpkı Elif-Lam-Ra gibi tek tek harflerden 
manalı kelimeler, onlardan da hikmetli cümleler, ibretli ayetler ve muhkem ki
taplar meydana getirdiği gibi ilk yaratılışta hece harfleri durumunda olan atom
lardan, moleküller, onlardan da çeşitli özel l ikte değişik maddeler ve zengin bir 
kainat yaratıyor. Allah kitabını ayet ayet indirdiği gibi, çeşitli hadiseleri, 
değişik tabiat olaylarını ve sosyal gelişmeleri de bir düzen içinde aşama aşama 
meydana getiriyor, onları nevilendirip çoğaltıyor ��; �� : � � ki, siz Rab
binizin huzurund?ki kavuşmaya yakin hasıl edesiniz, şüpheden uzak olarak 
inanasınız. Yakinen bilesiniz ki, bir gün olup o yıldızlar gibi, sizin de ece] iniz 
gelecek, bu günkü hareketiniz sona erecek, yaptıklarınızın cezasını çekmek 
üzere, ister istemez Rabbinizin huzurıına varacaksınız. 

Allah'm, kendi ayetlerini tafsil edişine ve tabiatler üzerindeki tasarrufuna 
bir örnek olmak üzere yeryüzünde en belli olan şu ayetlere bakınız. 

-;� Ve O, yani Allah ı;.ill O'dur ki, 'jo� Vı � yeri meddetti, kudretiyle 
, 

çekti, uzattı, ona kendine mahsus bir uzaklık verdi. �� 8lS' 'jo�Vı� ..::.ı(,'..:.Jı �1 
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�ı:•;:n "(iijk/erle yer bitişik idiler de biz onları hirhiri11dc11 ayırdık" (Enbiya, 
2 1 /30) ayeti uyarınca göklerden yeri ayırıp onu onlarm içinden çekip alması, 
i)zellikle ona bir en ve boy ihsan ederek onu enine boyuna uzatıp sündürmesi, 
ona bir hacim ve yüzey verip onu genişletmesi, bilhasa yeryüzünde yaşayanlar 
açısmdan son derece büyük bir nimettir. İşte Allah, yeryüzünü bir ucundan bir 
LH.:u gürünmeyccek §ekilde genişletti, yaydı ve döşedi. Yerin meddi, çekilip 
uzatılması kavramı, hem göklerden çeki1lip ayrı bir özelliğe kavuşturulmasını, 
hem de yerin yapısındaki esnekliği ve çekil ip  genişlemeye müsait olan 
ü1.clliği11i i fade eder. Ve bir yüzeyin basit ve pürüssüz, yani yumurta gibi girinti
siı. \ ık ıntısız olması, onun yuvarlak ve kürevi olmasına engel değildir. Buradaki 
'\ekip uzattı" ifadesinden onun dümdüz ve düzlem şeklinde bir yüzey olması 
gerektiği anlamı çıkarılmayacağı da unutulmamalıdır. 

l lcr madde değilse bile her cisim kendine mahus bir uzamaya sahiptir ki, 
cisim oluşu o genleşme ile anlaşılır. Nitekim cisimlerin ölçülmesi i lmi demek 
olan hendese (geometri) ilminde her cisim üç boyut içinde ele alınır. Basit ci
simler ya da tabii (doğal) cisimler adı verilen maddi cisimler de onun belli bir 
boyutu bulunması ile ancak varllk kazanabilir. Mesela ışık dalga boyu ile ben
zerlerinden ayırt edilir. Ve o maddeye o boyutu veren kim ise onu meddeden ve 
yaratan O'dur. Yeryüzü de insanların boyut ve uzaklık kavramını elde etmele
rinde, bunu hissedip tanımalarında önemli rol oynayan maddi bir cisimdir ki , 
kendine mahsus bir uzaması i le temayüz etmiş bulunmaktadır. İşte yer küreye 
bu uzama miktarını tayin ve tahsis eden ve onu güneş sistemi içinde güneşe ve 
öbür gezegenlere belli uzaklıkta bir yere yerleştiren ve bu sayede ona öbürlerin
den farklı birtakım özellikler kazandıran Allah'dır. Zira akılla ve tecrübeyle bi
l inmektedir ki, yer kürenin maddesi çeşitli şekil ve uzaklığı almaya müsait iken, 
ona bulunduğu bu şekli ve bu mesafeyi ihsan eden olsa olsa Allah'dır. Genel o
larak madde mutlaka bir boyut kazanmaya mecbur olsa bile içinde bulunduğu 
bu şekli alması ve bu mesafeye yerleştirilmesi için buna kendi gücü, yani, mad
denin tabiatındaki özellikler yetmez. 

Çünkü yok, kendini var edemez. Yeryüzünün hiçbir sebep ve müsebbip 
yokken kendi kendini var etmesi ve en mükemmel bir konumu elde etmesi 
mümkün olmadığı gibi, diğer gök cisimlerinin, böyle bir madde üretip ona bu 
özellikleri kazandırmaya da gücü yetmez. Çünkü herhangi bir tabiatın kendini 
nakzetmesi çelişki olur. Ve onun içindir k i ,  tevellüd bizatihi batıldır. Gökyüzü 
genel dengede kendisine bağlı olan yeryüzünü tabiatiyle kendisinden ayırıp 
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fırlatamaz. Yeryüzünün teşekkülü için ne kadar çok ve çeşitli sebep düşünülürse 
dli.�ünülsün, yer kürenin belli bir ölçü ile öbürlerinden ayrılıp çekilmesi, her 
�eyden önce tabiatın kanunu olan tekdüzenli-ği ve konumunu korumayı altüst 
t•tkn bir olaydır. Bu da bu değişikliği meydana getiren bir fai l i  muhtarın yaratıcı 
kudretine bağlıdır. Ayrıca ayetteki ifadenin siyakına göre, yerkürenin durum�ı 
ayrılış konumunda zikrolunmuştur. Demek ki, yerkürenin yaratılışı bu ayrışma 
a�amasında meydana gelmiştir. Yani yer kürenin ana maddesi, i lk yaratı l ış 
olaymda topluca yaratılmış olan o ilk maddeden veya ilkel cisimlerden veyahut 
�ük cisimlerinin yapısından ayrılıp ayrıcalık kazandırılarak meddedilmiş 
(uzatılmış)tir. Bundan dolayı kainata yepyeni ve değişik bir cisiı:n olarak ilave 
edilmiş olan yerküre, üzerinde yaşayanlara göre bir başlangıç olmakla beraber, 
kendisinden önce yaratılmış olan gökcisimlerine göre bir ayrıntı durumundadır. 
Fakat iş yalnızca tabiata bağlı kalsa idi, tali derecede ve bir uzantı durumunda 
hulunan yerküre kendisinden önce yaratılmış olan o öncekilerden farklı laşarak 
yeni bir yaratılış özelliğine sahip olarak teşekkül edemezdi. Mesela Laplas na
zariyesinde söylenildiği gibi, yerkürenin güneşten koptuğunu düşünelim: Gerek 
ilk maddeye verilen çekme ve itme kuvveti açısından, gerek güneşin merkezkaç 
kuvveti açısmdan, gerekse bütün gök cisimlerinin karşıl ıklı çekme ve itme kuv
vetleri açısından ele almsm, zaman ve mekanda belli bir ölçüde yerkürenin ken
dine mahsttS özelliklerle teşekkülünü gerektirmek ( determine) için bunların, o 
an için elbirliği edip yerküreyi meydana getirebilmeleri konusunda tabiatüstü bir 
kudretin özel bir emrinin bulunması zarureti vardır. Yoksa ilk yaratılıştan beri 
sürüp gelen şartların hiç değişmemesi gerekirdi. Buna tekamül, gelişme veya 
değişme adı vermekle mesele çözülmüş olmaz. Zira gelişme veya değişme dahi 
durup dururken kendiliğinden meydana gelmez, o değişikliği gerekli kılacak bir 
sebep bulunması gerekir. Herhangi bir şeyin bir andan bir ana veya milyarlarca 
seneden sonra uğradığı değişme ve gelişmeyi tabiata mal etmek, "tabiat kendi 
kendini değiştirdi" demektir. Bu da tabiat farzedilen şeyin tabiat olmadığını iti
raf etmektir. Çünkü tabiat, tabiat olması bakımından ancak değişmezlik 
özelliğiyle tasavvur olunabilir. Ve bundan dolayıdır ki, "tabiatın kanunları 
değişmez" denilir. Oysa tabiatte değişme ve gelişme, çoğalma ve nevilere 
ayrılma hep birer oldu bitti ile meydana gelir. O halde ilk yaratılış olayında 
olduğu gibi, tabiatta meydana geleh değişme ve gelişmelerin .her aşamasında o 
değişmeyi gerektiren sebep, tabiatın kendisi değil, tabiat üzerinde etkili olan 
ilahi bir etki ve iradedir ki, tabiatleri hem icad ediyor, hem de ayrıştırıyor. 
Böylece daha önce ortada olmayan tabiatler, onun sayesinde var oluyor. Kendi 
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l ı ıı l i ııde kalsa, ataletten ve yeknesaklıktan kopamayacak olan o labiallcr, 
dq�i�mc ve gcli§me kanununa bağl ı olarak değişiyor ve tekamül ederek ba�kala
�ıyür, ha�ka bir tabiat da olabiliyor<1 ). 

Göklerde sayısız öze l l i klerle birbirinden ayrılan ve direksiz olarak 
yürüngclcrincle akıp giden o gökcisimleri karşılığında bir kısım madde de bir 
üzcl çekim ile meddolunmuş, yerküre olarak başka yörünge ve başka bir akım 
alanı kazanını� bulunuyor. Allah'ın emri Ve ayrıştırması olmasaydı, ilahi irade 
hilylc olmasını istememiş olsaydı, yerkürenin maddesi atalet kanununun dışına 
nasıl �ıkahi l i nli? Güneşin merkezkaç kuvvetinin karşıtı olan çekim kuvvetine 
sırf kendi gücü ile nasıl başa çıkabilirdi. Veya çevredeki hangi kuvvet önceki 
ııwvcut dengeyi bozar da yerin maddesini güneşten koparıp da fırlatır atardı ve 
hüylccc yeni bir dengenin meydana gelmesini sağlardı? Ya da bilgisi ve iradesi 
hul unmayan hangi kimyager, o kaynayan güneş potasından bir parça alır, diğer 
hir kalıba döker, soğutur da canlılara beşik vazifesi görecek olan yer kabuğunu 
imal edebilirdi? Güneşte veya diğer bir gökcisminde yerin hammaddesi bu ka
dardan mı ibarettir. Daha fazla veya daha az olmayıp şimdiki özel ölçüsü ka
darını ayıran ve onu saflaştıran yetkili kim veya ne idi? 

Ayrıca çeken ve iten kuvvete göre, yerküreyi doğuya doğru dönmesi ile 
batıya doğru dönmesi arasında hiç fark olmaması gerekirken, onu doğuya doğru 
döndüren ve böyle dönmesini tercih eden sebep veya amil ne idi? İlh . . .  

Yeni yeni tabiatler yaratan ve onlara başka başka özellikler ve yönler ka
zandıran bütün değişmeler ve gelişmeler, hatta baştan sona bütün varoluşlar ve 
olaylar hep Allah Teala'nın il im, irade, kudret ve kuvvetini gösteren ayetler, 
açık seçik belgeler ve kanıtlardır. İşte kafirler bunların üzerine uğrarlar, bunlarla 
göz göze gelirler de yine de yüz çevirir geçerler. 

Tabiatın her değişikliği bir değiştiriciye bağlı olduğu için, her olayın mey
uana gelişi, Allah'ın varlığına bir delil teşkil ederse de ita™ iradenin arş üzerine 
istivası söz konusu olduğunda, yani tabiatı bir tekdüzelik ve değişmezlik şekline 
soktuktan sonra, benzer şart ve sebeplerde benzer olayların meydana gelmesi, 
sonradan olanın, öncekinin tabiatını ve izlerini taşıması şeklinde tabiat olayları, 
sebep sonuç ilkişkisine bağlı ve zincirleme oluşlar olarak akıp gitmektedir. Bu 

( l )  Bundan anla�ılır ki, "Tc.ıhiat <lcği�mez" demek, hiçhir §Ckil<lc <lcği�me kahul etmez c.lı..:mck ol
mayıp, kendi kendine dcği�mcz demektir. Bu da atalet (incrs), hir ha�ka c.lcyi�k tl!kdüzclik 
(i.iniformitc) kc.ınununun ifadesidir. Demek ki, tc.ıhial kendil iğinden hiçbir �ey yapamaz. Hiı;hir 
olaya schcp ve illet olamaz, hep etkilenen durumundadır. (Müellif) 
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111-.ı�. i� iıu.lc k1.:sintisiz gizli scbep1cr bulunduğu ihtimalini <lü�ündürür. Fakat 
lt 'kdüzc ve alışılmış olmayan harikulade olayların tabiate nisbet edilmesi söz 
konusu olmadığından ender görülen olağanüstü bir olayın doğrudan doğruya bir 
il;'ılıi ayet, bir mucize olduğu açıkça belli olur. Bundan dolayıdır ki, insanların 
\ogu Allah'ı ancak böyle olağanüstü olaylar karşısında hatırlar. Bu hikmete da-, 
yal ı olarak burada da avam veya havas herkesin, normal, alışılmış ve tekdüzelik 
nıılamı ifade eden tabiat kanununa aykırı olduğunda açıktan açığa görüp 
:ııılıyabileceği benzersiz bir yaratılış olayı misal gösterilmiştir ki, bu da yerkü
n· ı ı in  meddidir. Zira yerküreyi yayıp döşeyen sanat gerçekten başlı başına ve 
hl'ıızcrsiz bir sanat olayıdır. Ve işte Allah bunu yapandır. O Allah ki, yeri yaydı, 
tlii�cdi. Ayrıca �ı�� � �� Ve onda sabit ve ağır dağlar GQt ve ırmaklar , , 
da yaptı. Yani yeryüzüne değişik özellikler kazandırdı. Onda farklı yeryüzü 
�ekilleri yarattı. Dağlar ve nehirler birbirine zıt özellikte ik i  tabiat olayıdır. 
B<lylcce yerkürenin yüzeyi, denizlerde olduğu gibi, ilk yaratılış şeklindeki 
sadeliğini korumadı: Dağlar ve dereler, vadiler ve ovalar, irili ufaklı tepeleriyle 
iıı i§Iİ yokuşlu, girintili çıkıntı l ı ,  kıraç, münbit, katı ve yumuşak yapısıyla 
değişik şeki l ler kazandı. Halbuki yerküre ilk yaratılış şekliyle kendi haline 
bırakılsa idi, i lk meddindcki gibi, tekdüzelik yapısını koruyacak idi ve öyle ol
ması gerekirdi. Nitekim bütün gökcisimleri milyarca senedir o ilk şekillerini 
korumaktadırlar. Bunlar arasında yerküre hayat olayına elverişli olan biricik ve 
müstesna yerini korumaktadır. Nehirler ve dağlar işte bu iki zıt karakter bir tek 
tabiatten nasıl doğabilirdi? Doğdu, çünkü Allah bunları ayırdı � �c;.!ıı JS' �� , - , 
;3ı ��j � nıeyvelerin hepsinden onda (yeryüz.Unde) iki çift eş de yaptı. , , , 

Zevceyn: Yani iki zcvc, erkek ve dişi gibi iki ayrı cinsten meydana gelmiş 
çift demektir. Bunun bir de ayrıca "isneyn" diye "iki" sayısıyla sıfatlanması te
kid veya ikişer ikişer anlamına tevzi için olduğu söyleniyorsa da bunun · bir 
bölünme olması daha açıktır. Şöyle ki: 

Her meyvenin çiçeğinde hayvanların erkek ve di§isi durumunda bir çift eş 
vardır ki, o meyve işte bunların çiftleşmesinden ve döllenmesinden meydana ge
lir. Nitekim �ı) (L)I 8.:..�1� "Bir de ilkah edici rüzgarlar gönderdik" (Hicr, 15/ , ,. 
22) buyurulmuştur. Sonra bu zevceyn de aynca iki kısımdır: Bir kısmı erkeği 
başka kaynakta, dişisi başka kaynakta olmak üzere ayrı ayn iki ağaçta bulunur. 
Mesela incirin erkeği başka ağaçta, dişisi başka ağaçta olur. Bir kısmı da hem 
erkeği, hem dişisi aynı çiçekte bulunur. Çiçek erkekli ve diş i l i  bir hünsa 
şeklinde açar ve döllenmeyi kendi bünyesi içinde yapar, çoğunlukla çiçekler 
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ht\y lcdir. lşte zevceyn tabiri ile her meyvede çiftleşen genel olarak erkekli dişili 
�i�cklcr kastedilmiş, isneyn tabiri ile de bunların iki çeşit olduğu ifade buyurul
mu�tur. Hurma ve incir gibi bazı meyvelerin erkeği, dişisi bulunduğu ve meyve 
hasıl olması için bunların telkihi, yani döllenmesi gerektiği ötedenberi bilinen 
bir olay, olduğu halde öteki çiçeklerin de erkekli ve dişili olarak bu döllenmeyi 
kendi bünyesi içinde yaptığı gerçeği yakın zamanlara kadar bilinmiyordu. Son 
zamanlarda m ikroskopların icadı ile bitkilerin fizyolojisi tetkik edildikten sonra 
ortaya çıkan ve anlaşllan bir meseledir. Onun için eski devirlerdeki tefsir alimle
rinin hu ayetle ilgili olarak ortaya koydukları görüş ve açıklamalar ibham 
(miiphcmlik)dan uzak değildir: Bunu iki sınıf veya iki zıt anlama irca ederek 
has ve amm gibi tefsire çalışmışlar; incir ve hurma gibi, öteki bütün meyveler
de de baba ve ana durumunda bir erkek ve dişi bulunduğunu genellikle hesaba 
kalamamışlar. Bununla beraber Keşşaf ve Fahruddin Razi'nin ifadelerinde bu 
anlama yakın bir inceJilc.vardır.<1) Özellikle Razi, bunu insanın yaratılış olayın
daki Adem ile Havva'nın durumuna benzeterek bütün ağaçlara ve bitkilere şamil 
olacak şekilde genelleştirmi.ştir ki, bu doğrudan doğruya ayetin kendi an
lamından çıkarılan bir sonuçtur. Şu halde biz bugünkü nebatat (botanik) ilminin 
şahitliği ile anlıyoruz ki, bu ayetin bu cümlesinde başlıbaşına bir ilmi mucize 
vardır. Bu gerçeğin bin bu kadar sene önce Kur'an'da haber verilmiş olması, 
Kur1an'ın Allah kitabı, bunu getirenin de hak peygamber olduğuna doğrudan ve 
apaçık bir delil teşkil eder. �� ;iL:, ::,... �I J)1 ;.ilG �8:.lı ::,41 � "işte hunlar sana 
kitabın ayetleridir ve sana ,. Rabblnden indiril�n haktır . . . " (Ra'd 13/1 ) . Şimdi 
düşünmeli ki, yeryüzünde ne kadar farklı ve çeşitli meyveler vardır. Hepsi a�m 
gökkubbe altında ve aynı yerde oldukları halde her türü başka bir yaratıhşta 
olan ve birbirine zıt birtakım özellikleri bulunan bu meyvelerin tamamının or
taya koymuş olduğu bu farklılık ve çeşitlilik, elbette yalnızca toprağın tabiatına 
bağlanamaz. Bununla beraber bu meyvelerden her biri kendi türüne ve kendi 
tohumunun tabiatına bağlanamayacaktır. Zira her meyve, her şeyden önce iki 
ayrı yaratılışta olan erkekl.i ve dişili bir döllenmeye muhtaçtır. Bu birleşme mey
dana geldikten ve ilkah (döllenme) sağlandıktan sonraki aşamalar tekdüze bir 
tabiat kanunu gibi ele alınsa bile yine de görülecektir ki, her meyvenin ilk iki eşi 
ile toprağın tabiatı arasında hiçbir ilişki yoktur. Yerkürenin diğer gökcisimleri 
arasından çekilip alınması (meddolunması) zamanındaki durumu şöyle dursun, 
dağlar ve nehirler yaratıldıktan sonra bile toprağın katı tabiatı, bu çeşitli mey
velerin özel hayatlarından ne kadar uzaktır. Yerin maddesi ilk aldığı tabiatından 

( 1) cz-Zemah�ri, a.g.e., il, 349; Fahrü'r-Razi, a.g.e., XIX, 6. 
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krudi kendine veya herhangi bir tabiatın icabı olarak bu kadar çe§İtli değişimleri 
•�ostcrcrck, bu varyeteleri yapacak, bu meyveleri verecek derecede ayrı§ımlar 
�iistcrcbilir mi? Şu haliyle bütün meyvelere bu değişik tatları toprak veriyor <lc

ııwk çelişki olmaz mı? Doğrusu tabiat açısından düşünüldüğü zaman, Pastör'ün 
tk dc<liği gibi, her canlının ancak kendi tohumundan üremiş olması gerekir. 
Y L� ryüzünde i lk  erkekli dişili hücre tohumunun meydana gelmesi ve bunların 
�l'�illi özellikler ve farklılaşmalar kazanması meselesi ise tabiatüstü bir sanal 
harikasıdır. Tabiatın ıstıfa (seleksiyon) ve tekamülü, bir gerçek ise de bir tabiat 
t·scri değildir. Ancak ve ancak fail-i muhtar olan bir yüce yarahcmın irade ve 
sanatının eseridir. Herhangi bir şeyde tabii, yani kendi kendine bir ıstıfa veya 
tekamül bulunduğunu farzetmek, yok olanın var olana ilJet ve sebep olduğunu 
farzetmektir ki, katıksız bir çelişkidir. İşte Allah, o hikmetli yaratıcıdır ki, yeri 
mc<ldetmiş ve onun üzerinde dağlan, nehirleri ve bütün meyvelerin temeli olan 
c.;iftleri, tabiat üstü bir yaratışla ikişer ikişer yaratmış, böylece kudretine delil o
lacak ayetleri ayrıntılarıyla ortaya koymuş ve koymaktadır. Öyle ki, şimdi bile 
hiçbir şeyi kendi tabiatına bırakmıyor. �Çıı �ı A Geceyi gündüze bürüyüp 
duruyor. (Araf, Suresi, 7/54 ayetine bakınız): �J� I� .�4'..f �� � �! Hiç 
�üphe yok ki düşünecek olan bir kavim için bunda, (bu meddetme, döllenme 
ve bürüme olaylarınm her birinde) birçok ayetler vardır. Düşünen kişi ve top
lumlar bunla!da Allah TeaJa'nın eşsiz kudretine ve tabiat üzerindeki hakimiye
tine ve binaenaleyh mebde ve meada dair çok, pek çok deliller bulabilirler. 
Lakin insanların çoğu bu gibi konular üzerinde düşünmezler, böyle şeylere kafa 
yormazlar. Bununla beraber o kadar uzağa gitmeye ve ince düşünmeye de 
lüzum yoktur. 

==.,G;� � ��'fi �� Yeryüzünde birbirine komşu olan kıtalar da 
vardır, birbirine yakın veya bitişik oldukları halde durumları ve özellikleri bir
birine benzemez. İklimleri ve yeryüzü şekilleri ne kadar farklı farklıdır. Şurası 
çorak, burası münbit ve verimli; şurası düz, orası engebeli i lh . . .  Tabiat kendi 
üzerinde hükümran olsa bütün bunlar olabilir mi? y�l :r �$� Ve türlü türlü 

- , 

' 

üzüm bahçeleri tjj� ve ekinler J.:;J� ve hurmalıklar vardır ki, -;,)j �ı;..., 
(.)� çatalh ve çatalsız �� • � �- bunların hepsi bir tek sudan sulanı�. 

- ... , ,  - , 

Yani tabiat şartları ve sebepleri hepsinde eşittir. Böyle iken vi � ):&. 1�·4·.� :r._ı:� 
- ·  , JS\11 Biz onların yemi§lerinde bazısını diğerine üstün kılarız. Üzüm üzüme, 

, -

hurma hurmaya benzemez. Bir ağaçta, aynı dalda yanyana biten iki yemişin biri 
öbüründen daha lezzetli olur. Demek ki, tabiat ilahi kudretin etkisi ile şimdi de 
değişip durmaktadır. Ve bu herkesin yakından görüp anlayabileceği bir delildir. 



I J- IV\'D Sll R l ·'.Sl : 4 - ) ( 'üz: 1 J 

�� � �I Hiç �üphesiz bunda, yani yaratılı!_iın tek kaynaktan doğmu� ve tek tabi-, , , 

at maddesi olmuş olmakla birlikte, bugünkü ayrıntı l l hale gelmiş ve çe!iİl l i l ik 
kazanmış olmasında �)_&:..� 1".)J_ .�ç!:j aklı olan bir kavin1 için elbette birçok 
ayetler vardır. Aklı olan ve aklını iyi kullanan, aklın gereklerini yerine getiren 
kişiler veya toplumlar herhalde aslı tek tip, tekdüze olan bu tabiat üzerinde bu 
kadar yenil ikleri ve değişiklikleri yapıp duran yaratıcı kudretin i lk  baştan 
olduğu gibi, yeni baştan yaratmaya da ka�,jr olduğunu anlar ve Allah huzurunda 

1 

toplanmanın bir gerçek olduğuna yakin hasıl ederler. (En'am Suresi'nde a.ıı �I 
l.S;_,c, �I �G "Şüphesiz ki Allah, taneleri ve çekirdekleri yarwıdtr. " ayet 95 v� 

" , 

devamı olan ayetlere bakımz). İ§te bunları anlamayanların ya akılları yoktur, ya 
da akıllarını kullanmayıp kendi heva ve hevesleri peşinde koşarlarC1). 

� 0G Ve ey okuyucu, ey muhatap, şayet sen teaccüp edersen, bir şeye 
şaşıp kalacak olursan � işte asıl şa§ılacak şey, asıl acaip bulunacak şey 
;.+f) onların, (yani o inkarcıların) şu sözleridir: .J.t_it: .J.i. � �!- �ı) W' n!: Biz 
çürüyüp toprak haline geldiğinıiz vakitte nıi gerçekten yeni bir yaı·atılış 
içinde bulunacağız? Yani bunca ayetler karşısında onların işte böyle diyerek 
ahireti inkar etmeleri, asıl şaşllacak şeydir. Yeniden yaratılış şaşılacak acaip bir 
şey değildir, asıl şaşllacak olan şey, onu inkar etmektir. Alemdeki hu kadar 
değişme ve yenilenmeyi ve bu değişikliklerdeki akışı görüp dururken Allah'ın 
kudretinden yeni bir yaratmayı, diriltmeyi ve meadı akıl dışıymış, olamazmış, 
gibi görmek cidden çok tuhaf bir düşünce tarzıdır. İşte bunun kadar tuhaf ve an
lamsız bir şey yoktur. �jjı 41 İşte bunlar öyle kiınse]erdir ki, ;.+J. ıJ)'s Rab-, ,, "" � , 

(1) Filozoflar, k:linal olaylarından Allah'ın varlığına delil getirmeye 11niı:ını-1 Jkın" dd il i  
<lemi�lcr ve haı.ı sakal ve noksan uzuvlu ceninler gihi, arızalı tabiııt adını verc.liklcri canlıları 
ileri sürerek kfümıt düzeninde lam bir mükemmellik olma<lığını, buıı<lan dolayı da tahiat ve 
kfıinal düzenini yaratıcının mükemmelliğine dc.;lil olmayacağı iddiasıyla buna itiraz 
ctmi�ler<lir. Halta bazıları hu gihi aksaklıkları bahane ccforck kfıinatın yaratıcısının kör ve bil
gisiz bir tahiat olnııısına kadar ileri gitmek istcmi�lcrdir. Fakat Ku.-füı'ıı dikkat edilirse gfüülür 
ki, onun ayetleri höylc yanlı::i itirazlara meydan bırakırnıyacak <leli) getirmeler öğn.:lmekle<lir. 
Zira Kur'an anhıtıyor ki, dclakl yönü, yalnızca bilimsdliğc dayalı ilke ve kuralhır değildir. 
Aklı olanlar için bilgi meselesi yalnızca bir yaprağın dokusunda bile ayan bcyanı.lır. İstidlalde 
en önemli nokta, olu�umun yönünü, yöntemini dcği�tircn, lekdüzdik fikrini tcrnekkn yıkan 
dcği::iikliklcr<lir ki, doğruc.lan doğruya ira<leyi ishal eder, o iraı.k lk bilgiyi gerekli kılar. 
ttGaklal-ı tabiat" denilen noksan yaratılı�lı �eyler <.k aslında tabiat fikrinin aleyhine olarak, ya
ratıcının fail-i muhtar olduğunu isbat eyler. Yoksa tuhial kendiliğinden nasıl deği::ichilirdi? 
Eğer alem kusursuz ve en  mükemmel �ckilde olsa itli, bu yönüyle yaratıcıya c�it ve C::ideğcr 
olurJu ve ı.ısıl o ıcıman yaratıcının varlığımı ve ylil:cliğine delil hulunanıaz<..lı. Çünkü ezelden 
heri dcği�mcz üzeli iğe sahip olmu� olurdu. (Müdlil) 
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l&1rlni ink�ar ehniş ve kafir ohnuş kiınselerdir. Yani ahireti inkar etmek 
Allah'a küfretmektir. Çünkü Allah'm kudretini, ilmini, rablığını ve vahyinin 
dn�ruluğunu inkar etmenin sonucudur. Bunlar bu dünyada kendilerine hayat ve 
lı'mk veren Allah TeaJa'yı ne yaptığını bilmeyen veya yaptığını zorunlu olarak 
yııpan bir tabiatten ibaret sanarak, O�nun rablığına kar§ı inkarda bulunup 
ıanııkörlük yaptıkları için öyle derler �_,t, ve onlar, o kafirler �G:&.1 ı) M�l 
Hylc bedbaht kinıselerdir ki� tomruklar boyunlarındadır. İsyankarhk ve 
)tiiııah tomrukları şimdiden boyunlarına geçmiş sürüklenip durmaktadırlar. Veya 
kıyamet gününde öyle boyunlarında tomruklar olarak sürükleneceklerdir. �J1j 
V t' yine onlar, o gidişte, o durumda olanlar .;�I y�1 ateş sahibidirler, cehen-

, 

nem ateşine layık ve ondan ayrılmayacak sürekli olarak ate§le arkadaş olacak 
olcın kimselerdirler �.,�t,;. 14_! � hep onda, (o cehennem ateşinde) ebedi olarak 
ku lacaklardır. 

�ı J) -;;�' ı� ci;).�:.:· ; Bir de sana iyilikten önce kötülüğü isti'cal 
, .,. , , , 

ederler, kötülüğü öne al ırlar. İyiliği, güzelliği bir yana bırakırlar da kötülüğe ve 
:ııaba ivedilik isterler. Yani, ey hak peygamber! Sen müjdeci ve uyarıcı 
olduğundan dolayı, birçok güzel şeyler müjdeler ve fenalıklardan sakındırmaya 
�alışırsın, fenalıkların sonucu hakkında uyarırsın. Onlarsa iman ile amel, afiyet, 
hidayet, nusret, sevap, rahmet ve ihsan gibi güzel şeyleri bırakırlar da kendileri 
hakkında köTü olan şeyleri isterler. Ve "bizi korkutmak istediğin o azabı ne diye 
erteliyorsun? Onun hemen şimdi başımıza indirsene . . .  " diye iverler. Ki, bu on
ların boyunlarına geçmiş olan tomruklardan birisidir. �'iWı ; .. �ti � :.:...U. �� Hal
buki onlardan önce birçok misaller geçnıiştir. Geçmiş zamanda, eski 
ümmetlerde böylelerine ne çetin azaplar inmiştir. Onları düşünüp ibret almazlar 
da kötülükte acele ederler. �� �G Rabbin ise şüphesiz V"'� -;_;;-• .,] insanlar 

,,,. , , # , 

için büyük nıağfiret sahibidir � J&. onlar zulüm üzerine iken. Yani, onlar 
zulüm ile kendilerine yazık ederlerken Allah onları hemen hesaba çekmez de 
günahlannı örtbas eder, tevbe etmeleri, kendilerini çekip çevirmeleri için onlara 
imkan ve zaman tanır. O her zaman rahmetini gazabına üstün tutar: aıı 1>� '.h 
�ı: ::,.. �� J&. �) (. ı;,:J' L.ı :r� ı "Eğer Allah insanları yaptıklaruulan doldyı ite· . , 

men Jıesaha çekecek olsaydı, yeryüzünde debelenen bir tek canlı bırakmazdı " 
(Fatır 35/45). 

Bununla beraber yl.Lll �� �:, �(, yine de şüphe yok ki, Rabbin, cezası 
çok çetin olandır. ı_,js ;.\lı �_:.t_J Üst�lik o küfredenler derler ki: �İ � J)1 �:,J 

, , , 
�_:, ::,_. onun üzerine Rabbinden bir ayet indirilse idi ya! Yani, ey Muhammed! 
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Sana indirilen bunca ayetlere, mucizelere inanmazlar, onları inkar ederler de, 
tomruk gibi boyunlarına geçmiş olan o küfür yüzünden şimdiye kadar sana 
gönderilmiş olan ayetleri senin hak peygamberliğine delil saymazlar da "bir 
ayet indirilse idi" diye dillerini tutacak bir cebir mucizesi ister dururlar. Bunlara 
karşı �i:. �1 l:.;ı sen ancak bir uyarıcısın, yani olsa olsa bunlan bu tutum-

, , 
larınm yanlışlığı konusunda uyarır, inzar edersin. Çünkü bunların müjde ile 
hiçbir il işkileri yoktur. Bu durumda sen ont�ra müjde verecek veya bu halkı zor· 
la hidayete erdirecek, yola getirecek değilsin. Bunlar hakkında görevin sadece 
uyarıda bulunmaktan ibarettir. l� 1") �� Her kavim için bir hidayetçi vardır. j,ı Allah ki, hidayeti yarata� O'du'°r, , �··� o Allah, bilir �1 JS' � (. her  
di�inin neye gebe olduğunu. Gerek insandan, gerek öbür canlılardan, yani hay
vanlardan ve bitkilerden herhangi bir dişinin hangi şeye gebe olduğunu, hangi 
tohumdan döllenip gebe kaldığını, helaldan m ı  yoksa haramdan mı olduğunu, 
erkek midir, dişi midir, yaşıyacak mı, yaşamıyacak mı, said mi, şaki m i  i lh . . .  
Mümin mi, kafir mi olacaktır hepsini bilir. ",)(,)) L..� ��� )'1 :;,. __ ;7 (.J Ve rahin1ler 
neler eksiltir, neler üretir ve artırır onu da bilir. Rahimler gebe kalınca nasıl 
çalışır, hangi maddeleri üretir, hangi toksinleri atar, hangilerini salgılayıp ceni
nin gelişmesine katkı yapar, kendi bünyesinden gizliden verdiği, eksilttiği nedir, 
arttırdığı, kazandığı nedir, beslediği, büyüttüğü nedir? Hamileliğinde neyi sakat
lar, neyi tamamlar? Ayrıca bütün bu çalışmaların sonucunda doğacak olan er
ken mi, geç mi, yoksa tam zamanında mı doğacaktır? Bir tane mi, yoksa ikiz 
veya daha fazla mı olacaktır? 

İşte A1lah, bütün canlı türlerinde bu bilinmez sanılan şeylerin hepsini bütün 
ayrıntılarıyla bilir. Normalden farklı olan erken doğumlar veya sakat doğanlar 
bile körükörüne ve kendiliğinden olmuş şeyler değildir, sırlar aleminde Allah'ın 
ilmi ve iradesi sayesinde meydana gelen olaylardır. İşte bütün bunlar tabiatçı ve 
maddeci felsefe aleyhine birer ilahi irade delilidir. Bilimsel yönü olduğu da ke
sindir. Hayatın i l imle bilinecek bir dış yüzü, olayların.maddi sebeplere ve 
şartlara bağlı olarak meydana geliş şekli vardır ki, işin bu kadarı ilimle bilinebi
l ir. Ancak ilahi bilgi böyle gözleme dayalı bir bilgi değildir: O hayatı 
yönlendiren ve bildiğini bildiği ve dilediği gibi yapan, yaratan bir kudret sahibi
nin bilgisidir. O bütün incelikleri, bütün tedbirJcri ve sonuçları içeren bir bilgi
dir. O, bi l ir ve dilediğini yapabilir. Bir rahmin döktüğü kan, yaptığı salgı, 
yetiştirdiği yumurta, elde ettiği döllenme (telkıh), beslediği yavru, eksik veya 
fazla sahip olduğu bütün faydalar veya özellikler, hayat için gerekli olan her şey 
bir bilgi ve hesap iledir. � Ayrıca sadece bunlar değil, � JS' her şey �� 

• 
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t\llnh'uı katında i� bir nıiktar iledir. Bir ölçü iledir. Başından sonuna ka-
• , , 

tlıır belli sanırlar içinde bir takdir iledir. Her şey kendi özünde ve ha<ldi zatında 
Ol\ii l mü�, bjçiJmi§ti r. Her şeyin haddi ve hududu vardır, varlıklar ve canlılar 
urnsında kendine mahsus bir yeri vardır. Yaratıl ış kademelerinde aşamıyacağı 
hl'lli bir sının, bir ömrü ve kendine mahsus bir durumu bulunmaktadır. Ve zin-· 

r i r leınc olarak bütün sebepler silsilesi bütünüyle Allah'a dayanır: O'nun ilmi i le  

�cn.;cvclenmiş olmayan hiçbir şey yoktur. Her şeyin kendi özünde herhangi bir 
varlık mertebesinde meydana gelişi veya meydana gelmeye kabiliyetli oluşu, 
t\l lah Teala'ya göre hazır bir ilimdir, olacağı da olmuş gibi bilir, O'nun bilgisi 
dı�mda zaten bir şey olamaz. t��ı� > ))1 �(.. O gizliyi, gaybı da bilir, açık ve 
a leni  olan şeyleri de bilir. Allah, duyularla algılanamayan şeyleri de bil ir, hazır 
olanı da bilir. Veyahut yok alanı da bilir, mevcut olanı da bil ir. Şu halde pey
�amberden başka türlü bir ayet, değişik bir mucize isteyenlerin, bunu hidayet i� in mi, inat için mi istediklerini de bilir. �1 Kebirdir, yani her şey kendisin-

, 

den daha küçük olan ve hiçbir şekilde, hiçbir çerçeveye sığdırılamayan tek ve 

biricik büyüktür. J�l Mütealdir. Yani, her şeyden üstün, miktar ve sınırlılık 
gibi yaratılmışlara mahsus olan sıfat ve özelliklerden münezzeh, eşsiz ve yüce
dir. Yüceler yücesidir. Bundan dolayı hidayet O'na aittir. O'nun ilim ve kudreti 
dışında kalacak ve huzuruna çıkıp hesap vermeyecek hiç bir şey yoktur. 01nun 
açısından � ı� eşittir J.))ı �1 :;. � aranızdan sözünü gizleyen, in karı 
gönlünden geçiren � M- :;.� açıklaya�, onu başkasına söyleyen, ...;..�:· '· ; :;.� 

, ,  . �� geceleyin saklanan ;�� y;C.� ve gündüzleyin açıkta gezip dola�an 
, , , ,,. , 

arasında fark yoktur. Yani hepsini eşit olarak ve aynı seviyede işitir, görür ve 
bilir. ;.J ller biri için .ı...ili. ::,..� �� � ::,.. �o:.·. önünden ve arkasından bir
takım muakkipler, t;i ip �dici, ,izleyici kuvvetler vardır ki , �� onu 
lufzederler, her birinin sözünü ve işini kaydederler veya sürekli olarak izleyip 

' 

korurlar, muhafaza ederler. J.ıı ;.1 ::,.. Ki, onlar AIJah'ın enırindendirler. Yani 
bu takip edici güçler veya bu koruyucu kuvvetler ;� ;.1 � CJJI Ji "De ki, ruh 
Rabbimin emrindendir" (İsra, 1 7/85) ayeti gereğince Allah'ın e..;,rinden ibaret 
olan birtakım ruhlar veya meleklerdir. Bundan dolayı her birinizin bütün 
söyledikleri ve yapllkları, Allah Teala'nın kontrolü, gözetimi, gözlemi ve izle
mesi alt ındadır. Bütün oluşları ve olayları ile hayat her bakımdan O'nun 
yönetimindedir. O halde hepsi bilinen, her yönüyle kontrol edilen ve inceden in
ceye izlenen bir şeyin gizlisi, açığı olur mu? Sizce gizli veya açık diye a<l� 
landırılan bütün sözleriniz ve bütün davranışlarınız karşılıksız kahr mı? j;ı �I 
Muhakkak ki, Allah, 1� C. � 'i herhangi bir kavinıdeki hali değiştinnez, 

, , 



130 1 3- RJ\'D SÜRl�Sl: 1 1  <�üz: 1 J 

onlara bahşettiği nimet ve ikbali ya da iyi, kötü herhangi bir hali ve hasleti de
ğiştirmez �lı � IJ� � ta onlar kendi özbenliklerindekini deği.ştirin-ceye , <il' ,, ,,, 
kadar. Yani, kavimler bir süre için iradelerinde serbesttirler ve sorumlulukları 
iradelerine göredir. Şimdiye kadar hep böyle olagelmiştir, bundan sonra da 

' ' 

böyle olacaktır. (Enfal Sfıresi'nde (. IJ� � 1') � ı+:.:1 r.:.; �r. � rı aJı �� �� 
;.�-;;� "Bu, Allah'ın bir kavme verdiği nimeti, onlar kendilerindekini değiştirme
dikçe değiştirmeyeceğinden böyledir" mealindeki (ayetin tefsirine bkz: 8/53). 
: '}._ 1� �ı -�Gl n!� Bununla beraber Allah· 

.
bir kavme bir fenalık murad ettiği 

vakit � -�; � artık onu geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur, o n u n  
önlenmesine imkan yoktur. İsteseler de istemeseler de Allah'ın murad ettiği o 
kötülük, geçici ise geçici olarak, ebedi ise ebedi olarak mutlaka meydana gelir 
ve hiçbir şekilde önlenemez . •  JG � �J·� � � �� Ve onların AUah'dan başka 
bir velileri de yoktur. Ki, ona bir çare bulsun. 

Meal-i Şerifi 
12. Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve o yağmur yüklü bu-
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lutlurı meydana getiren O'dur. 
13.  Gök gürültüsü O'na hamd ile, melekler de O'nun korkusundan do

luya O'nu tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir, onunla dilediğini çar-par. 
( >ular Allah hakkında mücadele edip duruyorlar. Oysa Allah' ın çarp-ınası 
ıH·k çetindir. . 

14. Gerçek dua O'nadır. O'nun dışında yalvarıp durdukları ise onluru 
hiçbir şeyle cevap veremezler. Onlar olsa olsa ağzına su gelsin diye iki avu
nınu açana benzer ki, o, ona gelmez. Kafirlerin duası hep bir sapıklık için
dedir. 

15. Oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölge
leri de sabah akşam Allah'a secde ederler. 

ı;.ilı ; O (Allah), odur ki, J:;.l l �_; size şimseği gösterir W� \;"). korku , , 
ve tama' içinde, şimşeği çaktırır ve onu size gösterir. Siz de onu görünce hem 
korkarsınız, hem de ümide kapılırsınız. Yani yıldırım düşmesinden korkarsınız, 
hem de o karanhkları yaran yaldırayışından neşelenir, arkasından rahmet bekler
siniz, ekinlerin izden bereket ümit edersiniz. Kur'an ve özellikle bu sure de i�tc 
böyledir. Jlilıı y�I [..."�� Ve O (Allah) ağır bulutlar inşa eder. Yani hafif . , 
hafif buhar zerreciklerinden havaya uzanıp çekilmiş, yağmurla dolu olan ağır 
bulutlar meydana getirir. Ki, geleceğin iman feyzi ile gönülleri dopdolu olan 
mümin toplumlarını da Allah böyle inşa edecektir. .� �)ı c;· � Ve ra'd, ,, "" ; 
O'nu hamd ile tesbih eder. Gök gürlemesi de O'nun yüceliğini dile getirir ve 
O'na hamd eder. (Ra'd ile Berk anlamı için Bakara Suresi ayet 1 9'a bakınız). 
Şimşek ile birlikte olan ve daha sonra işitilen o gök gürlemesi, o yürekleri yerin
den oynatacak gibi tepede patlayıp, yerleri ve gökleri sarsarcasma ufuktan ufuğa 
yayılan o çatlayış ve gürleyiş, AlJah Teala'nın nimet ve rahmetini, azemet ve 
kibriyasını ilan ederek O'nun u luhiyetinin şanını tesbih ve tenzih eden bir sestir 

l , I ı I ,_ J f 

ki, �ı ;pı �� �! (; �� 'J_; �j � aJG aıı �} �_ı � � �G �ı �� tesbihinin 
altında yatan manayı bütün aleme haykırır. Ya da işitenlere bu manayı hatırlatıp 
telkin eder( 1) . ,..--� � �·WG Melekler de O'nun heybetinden, yani Allah'dan korktuk-,. , 
(1) Hz. Peygamher'den nakledilmiştir ki, kendisi gök gürlediği zaman �� �:.n � :;. �� "Gök 

gürültüsünün hamd ile tcsbih ettiği Allah'ı tenzih ederim" derdi (Muvatta, Kelam, 26) ve 
ıjiddctlendiği zaman da şöyle dua ederdi: �i � ��� �(� � � ;.ı;';.i! S:J!';; � �1 "Alluh'ım! 
bizi gazabınla öldürme, azabınla helak etme. Bundan önce hize afiyet ver." derdi (Buhari, 
Edcb, 76, 102; Müslim, Birr, 107, 108; Ebu Davud, Edcb, 3; Muvatta, Hüsnü'l-hukuk, 1 2: 

Ahmed b. Hanbel, 1, 382, il, 236, 268, 517.) Yani, ey Allahım, bizi gazahınla üldürınc, 
azahınla helak etme dt; ondan önce bize afiyet ihsan eyle!" (Müellif) 
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ların<lan dolayı böyle tcsbih ederler. O'nun için gök gürlemesinin ardarda 
yankılanan sesi duyulur. �l�I J,.-:;� Ve Allah şiınşekler gönderir de � : . .  �i 
: � :;. her kin1i dilerse o�unla �nu vurur, o kiınseye isabet ettirir, ça�ptı ;ır, 
yakar. J.Jı � �).)� �� Böyle olduğu halde, onlar (yani, o kafirler) hadlerini 
hilıuezler de Aİiah'la nıücadele ederler. J�ı �i!. -;� Oysa Allah'ın havli ve , 
kuvveti (ya da her türlü h ileye karşı tedbiri ve takdiri) pek şiddetlidir, çok 

; çetindir. · · 

Burada Erbed b. Rabia ile Amir b. Tufeyl olayına işaret olunduğu nakledi
liyor. Şöyle ki, meşhur şair Lebid b. Rabia'nın kardeşi olan Erbed b. Rabia ile 
/\mir  b. Tufeyl, ikisi birlikte Hz. Peygamber'e gaile çıkarmak için gelmişler, 
mescide girmişlerdi. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz de ashaptan bazı kişilerle 
birlikte orada oturuyordu. Amir çok yakışıklı idi, güzelliği ve şıklığı oradakile
rin dikkatini çekti, ona bakıyorlardı. Amir arkadaşı Erbed'e daha önce şöyle ten
bih etmişti: "Ben Muhammed'le konuşmaya başlayınca, yavaşça arkasma geç ve 
boynunu kılaçla vur" dcmi�ti. Hz. Peygamber Amir ile konuşmaya başlamış, 
Erbed de arkasına dolaşıp geçmişti, kılıcını bir karış kadar çekmiş, fakat Allah 
Teala izin vermediğinden tamamiyle sıyıramamıştı. Amir, ne duruyorsun, haydi 
dercesine gözüyle kaşıyla işaret etmeye başladı. Peygamber Efendimiz de bu 

l 

durumu gördü ve hemen � � � �1 "Ey Allalı'ım, hu ikisine dilediğini ya-

parak halla yardırn eyle!'' < 1 >
'
diy� d�� etti. 

Defolup gittiler. Allah Teala, açık bir yaz günü Erbed'in tepesine bir 
yıldırım indirdi ve onu yaktı. Amir de kaçarak gitti, Beni Selul'den hir kadının 
evine indi. Sabah olunca, büsbütün rengi atmış ve benzi solmuştu. Sonra atına 
bindi, si lahını çekti, çölde bir yandan sağa sola at koşturuyor; bir yandan da 
"Çık karşıma ey ölüm meleği, haydi çık!" diyerek şiir sayıklıyordu ve "Yemin 
ederim ki, şu sahrada M uhammed ve onun koruyucusu olan ölüm meleği 
karşıma çıksa ikisini de mızrağımla deler geçerim." diyordu. Derken Alldh 
Teaıa ona bir melek gönderdi, melek onu bir kanadıyla çarptı, yere yuvarladı; o 
vakit dizinde büyük bir gudde, yani h ıyarcık çıkmıştı, açıkçası vebaya yaka
lanmı§tı. Bunun üzerine o kadının evine geri döndü. "Deve guddesi gibi gudde 
ve Beni Selu l'clen zaval l ı  bir kadının evinde ölüm! Hayır olmaz bu i�te ! "  diyor
du. Sonra yine atını istedi, bindi ve sürdü bir daha geri dönmedi, at sırtında 
öldü . . .  

:;;.Jı i�-.) � Ilak daveti ancak O 'nundur. Bu ifadede birkaç mana vardır ki, 
hepsi de sahihtir: 
( 1) Buhar!, Tdsiru slırı..:ti ,  12/4; Müslim, Zühd, 73; Ahımxl h. Hanhel, VI, 17. 
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1 .  l lakk'a davet, insanları hak tanrıya, hak dine davet ancak O'na olan Ja
vı· ı ı  ir. Allah'dan başkası namına yapılan davetler, propagandalar hep batıldır. 

2. 1 lak davet, yani hak dua, hak yalvarış veya gerçek dua, yani tam yerine 
yapılmış olan, kabul edilip karşı l ık görecek olan dua ve yakarış, ancak Allah'a 
yapılan dua ve ibadettir. 

3. Hakk yola davet, her şeyden önce ve bizzat hakkı tanıtıp ona hidayet 
, 

nlc<:ck olan O'dur. Yani � l.S� :.J.lı jJ "De ki: Allah, hakka hidayet eder, ancak 
,,, ; ; 

< >. doğru yola iletir" (Yunus 10/35 ayetine bkz). Allah' ın bildirmesine ve  
ir.�adına dayanmayan davet, hakka yapılmış davet olmaz. 

1 

J.ıı �.J� ::,.. ��� �..ilG Ve onların, yani, o kafirlerin Allah' da başka davet et-; ; 
tikleri veya dua edip durdukları, yani namlarına propaganda yaptakları kim
seler, adak yapıp ihtiyaç arzettikleri putlar, uğur saydıkları, adak adadıkları, 
yan.hm diledikleri ve imdada çağırdıkları kişjler .� � 0�.,:· � 'i onlara hiçbir 
f'icyle icabet edemez, karşı l ık veremezler, hiçbir dilediklerini yerine getin:ıncz
ler. :ı; ���! � l:Jı J} ��;?�O' �;ı Ancak ağzına erişsin diye iki elini, iki avucunu 
hirden suya doğru uzatan susuz gibi, boşuna avuç açmış olurlar. Ki uzak
tan avuç açmakla su gelip de insanın ağzına girmez. Bunun gibi : �:� L.� 
� � �ı �_;l$'.Jı kafirlerin duası dalaletten başka birşey değildir. Tamamiylc 

- , , , , 

sapıklıktan �e bat ı l la oyalanıp durmaktan ibarettir. Genellikle taştan, ağaçtan 
yapılmış olan putların hiçbirinin duaya cevap veremiyecekleri zaten aşikardır. 
Fakat ayette kullanılan �.il� edatı, daha çok akıllı varlıklar için söz konusu ol
makla bu ayetteki manayı yalnızca putlara ait kı lmak ve öyle tefsir etmek ifade
nin dış görünüşüne aykırı düştüğü gibi, siyaka da uygun düşmemektedir. Şu 
halde burada yaln ızca şuursuz putların değil, Allah'ın dışında tanrılaştırılan bir
takım liderler veya şahısların da o cansız putlar gibi, hiçbir duaya icabet ede
miyecekleri, Allah'ın iradesi olmadan hiçbir isteği yerine getircmiyecekleri söz 
konusu ediliyor demektir. Gizli olan dua ve münacatlarda bu açıkça belli ise de 
açıktan olan dua ve feryatlar hakkında .� � ��:· � 'J "Onlar hiçbir şekilde 
onların dilediklerini yerine getireınezler" buyurulması ilk bakışta tuhaf görü
nür. Çünkü insanların açıktan yapılan yardım isteklerinin çevreden karşılandığı 
ve kısmen de olsa dileklerinin yerine geldiği herkesçe bilinir. Şu halde gizli ve 
kalbten yapılan dua anlamına alınacak olursa buna itiraz etmeye gerek kalmaz. 
Ancak ayetteki ifadede böyle bir gizliliğe ipucu bulunmadığı gibi, ayetin 
Allah'ın birliğine olan ilişkisi ve siyakı da böyle bir gizl i l iğe ters düşmektedir. 
Doğrusu burada pek büyük ve gayet derin bir hakikat beyan olunmwjtur: Ve 
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hakikatte Allah'dan ilişkiyi keserek hiç kimsenin duayı kahul etmesine imkan 
olmadığı anlatılmıştır ki bunu burada biraz açıklamak gerekecektir: 

Bilinmektedir ki, birbirinden· farklı yönlerle belirgin olan varlıklardan her 
biri diğerinden tamamiyle ayrıdır. Ayrı olduğu içindir ki, her biri başka bir şey
dir. Şu taş başka, bu taş başka bir varlıktır. Ve hiçbirinin öz benliği diğerinde 
hazır değildir. Bundan dolayıdır k i ,  biz bunları biribirinden seçer, ayrı ayrı 
tanırız ve birbirine karıştırmayız. Biz birbirimizin öz benliğine malik de ola
mayız, iç dünyasına giremeyiz. Birbirinden ayrı ve  bizzat her biri başlı başına 
birer varlık olan şeylerin, birbirine velev bir açıdan olsun kendiliklerinden bağlı 
ve bitişik olduklarını farzetmek ise çelişkidir. Yine bundan dolayıdır ki, iki cev
herin birinden diğerine tesiri geçebilecek, bilgi alışverişi yapabilecek şekild� 
ilişki kurabilmeleri, "Cominications des substances" meselesi filozofları hay
rette bırakan çetin bir felsefi mesele olmuştur. 

Bir madde kendinden ayrı olan bir maddeye nasıl etki yapabiliyor? Ruh cis
me, cisim ruha etkisini nasıl geçirebiliyor? Bu öyle bir olaydır ki, ancak tevhide 
sığınmakla çözülebilir. Eğer alemde birbirinden farklı özellikteki varlıkların 
hepsinin üzerinde hakim olan o yüce birden, o büyük kudretten sarfı nazar edile
cek olursa bütün varlıklar, ikisi bir yere gelmek ihtimali olmayan darmadağınık, 
ayrı ayrı parçalardan ibaret kalır. Aralarında birbirleriyle il işkide bulunabilmek 
için hiçbir sebep kalmaz. Şimşekler çakmaz, bulutlar olunmaz, yağmurlar yağ
maz, yıldırımlar düşmezdi. Ahmed'in feryadını Mehmed'in duyması ve vic
danında iz bırakması şöyle dursun, sesi bile çıkmazdı, hatta kendisi bile meyda
na gelmezdi. Şimdi bütün bunlar olabiliyorsa, hiç şüphesiz· Rabbülaleminin em
riyle ve tedbiriyle oluyor. Bundan dolayı duanın hakkı da ancak O'nundur. İmdi 
her hangi bir ihtiyacı için dua edecek ve yardım isteyecek olan şahıs, Allah'dan 
başka her neye ve her kime müracaat etse o, kendisinden uzak ve ayrıdır. Ken
dindeki bir duyguyu başkasına aktarabilmesine imkan yoktur. Susuz biri elini 
uzaktan suya açmakla suya kavuşmuş olamayacağı gibi� bir insanın karşısında 
bütün varlıklar da aynı durumdadır: Allah'ın izni olmayınca insan hava içinde 
nefes bile alamaz. Nitekim ecel gelince nefes alamaz olacaktır. O durumda 
dünyanın bütün tabipleri toplansa ölüye bir nefes aldıramaz. Bir insanın fer
yadını diğer insanların veya meleklerin i§itebilmesi, bütün görme ve i�itmelere 
hükümran olan Allah Teala'nın emri ve izniyle olduğu gibi, mümkün olan 
karşı lığı verebilmeleri ve ona yardım edebilmeleri de yine Allah'ın izniyledir. 

Yoksa Allah müsaade etmedikçe duyan kulaklar duymaz, gören gözler 
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µ.tırnıcz, isteyen günüllcr istemez oluverir. İşte Allah'dan ba�kaları, özbcnl ikic
i iıHk birbirlerinden uzak oldukları, hiç yoktan bizzat yaratmaktan da aciz olduk
lıırı için, bir muhtacın duasma kendiliklerinden hiçbir şekilde icabet edemezler. 
hıkat gizliyi ve açığı bilen yüce kudret sahibi olan Allah Teala, her varlağa ken
di üzünden bile daha yakındır. (Bakara Sfıresi'nde _t!.uı i�'_, : . .  ;1 � J_U , 
11/ı../11/wkkak ki ben yakınım, dua edenin duasını kabul ederim " 186. ayete okz.). 
Bundan dolayı en gizli duaları da feryad ve çığlıklar gibi işitir, ona cevap verir, 
ona vereceği şey mevcut değilse yaratır. Çünkü her şeyi yoktan var eden, ilk 
ha�tan ve yeni baştan yaratan O'dur. Birbirinden ayrı olan şeyleri kudretiyle ve 
ıudckutiyle birbirine ulaştırır, birleştirir ve bütünleştirir. Dilerse suyu onun 
ağzına götürür, dilerse susuzluğu unutturur. Bütün varlıklar arasındaki irtibat ve 
ili�ki, hep ·o•nun yaratması ve emri iledir. Nitekim bu mana şöyle açıklanıp 
ayrıntılı olarak anlatılıyor: 

1 
.J.ı� Oysa yalnızca Allah'adır ki, � secde eder, teslimiyet içinde bo-

yun �ğer �ı�ı � :;.. bütün göklerdeki kimseler, (yani melekler veya üst ma-, , 
kaınlarda bulunan akıl sahibi ruhlar ve yüce kuvvetler) Ji'� '11 � :;..� ve yerdeki , , 
kimseler, yani genellikle insanlar ve cinler (sekaleyn) veya aşağıda bulunan 
süfli varlıklar \.°f.J �:,ı, gerek tav'an, gerek kerhen, yani ister istemez � 
J��·ı� ��Lı ve bunların sabah akşam yere düşen gölgeleri secde ederler. S�-- ,. , 
dece kendileri değil, gölgesi bulunan bütün varlıkların gölgeleri de isteyerek ol-
masa bile istemiyerek ve zorunlu olarak secde ederler. Gölgelerin yerlere ka
panışı bile sahiplerinin isteği ve iradesiyle değil, Allah'm emriyle olmaktadır, o 
emre bağımlı olmaktan ileri gelmektedir. Burada akıl ve ruhlara göre, beden
lerle cesetlerin birer gölge durumunda olduklarına işaret vardır denilebilir. Zira 
ruhlar nurani, cisimler zulmanidir. 
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Meal-i Şerifi 
• 

16. De ki: 11Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? " De ki: "Allah'dır11 • De 
ki: 11 Allah'dan başkalarını, o kendi kendilerine ne bir fayda, ne de bir za
rar vere bilenleri dostlar mı ediniyorsunuz? " De ki: "Hiç kör ile gören bir 
olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu?'' Yoksa Allah'a, O'nun 
gibi yaratan birtakım ortaklar buldular da, bu yaratış kendilerince birbi
rine benzer mi göründü? De ki: " Allah, her şeyi yaratandır. O, birdir. ller 
�eye üstün ve kahredicidir. 11 

17. Gökten bir su indirdi de vadiler, kendi miktarlarınca sel olup 
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nl\1 ıhır. Sel de suyun yüzüne çıkan bir köpük yüklendi. Bir zinct c�yası veya 
hh· dt.·�crli nıal yapnıak için, ateşte üzerini körükledikleri nıadenlenlcn dl' 
onun gibi bir köpük meydana gelir. İşte Allah hak ile batılı böyle çarıu�
hnr. Fakat köpük atılır gider, insanlara faydası olan ise yerde kahr. İ�tc 
Albıh böyle ınisaller verir. 

18. Rablerinin emirlerine uyanlar için daha güzeli vardır. O'na itmıt 
t•hucyenler ise, yeryüzünde bulunan ne varsa hepsi kendilerinin olsa da 
onu ve bir o kadarını bütünüyle kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İ�te on
lar, hesabın kötüsü kendileri için olanlardır. Varacakları yer de cehenneıu
dir. Orası da ne fena yataktır. 

Jj Ey Muhammed! De ki: '--"'� �'G ��ı �� :;. Göklerin ve yerin Rabbi 
kinıdir? Onlara işte bunu sor v� onla;ın cevabını beklemeden �I jl de ki, 
Allah'dır. : ��1 �J,� � �"J;JU1 Jj De ki: Siz O'nu bırakıp da başkalarından 
hirtakıııı dostlar ııu edindıiniz? Sizin ümit beklediğiniz, işinizi görür sanıp hi
mayelerine sığındığınız o veliler, o putlar öyle aciz, öyle zavallılardır ki 0� 'J 
·r� 'J� L-:;.; r,•, i:'J; kendi kendilerine ne bir faydaya, ne de bir zarara nıalik 
değiller. Size fayda vermek şöyle dursun, onlar kendi kendilerine de fayda veya 
zarar veremezler. Böyle şeylere onların güçleri yetmez. bir fayda yaratamaz, 
kendilerine gelecek bir zararı bile önleyemezler. Ancak Al lah izin verir, takdir 
ederse fayda .hasıl olur ve zarar önlenir. Cansız cisim ve katı madde olan putlar 
kendi kendilerine yapmak ve etki etmek gücünden nasıl yoksun iseler, Allah'a 
karşı bütün varlıklar da aynı durumdadır. �I� ��1 ı.S;: � � J.i De ki: lliç , 

, 

k<>r göı·enle eşit olur nıu? İbadetin hakkını ve layıkmı bilmeyen cahil, müşrik, 
kalb gözü kör olan bir ama, onu bilen, Allah'm biri iğini tasdik eden bir muvah
hidle, hakkı ve hakikatı görüp kabul eden bir basiret sahibi ile bir olur mu? Bu
rada ama, Hak'dan gafil olan; basir de Hakk'ı bilen hakikatı kabul edendir. Ya
hut ama, gafil mabud, yani put; basir de her şeyi gören ve bilen gerçek mabud, 
yani Al lah'dır. Kudreti ve kudretinin belgeleri bu kadar açık ve bell i  olan 
Allah'a karşı nedir bu körlük? �)J� :.:.ıc.lliJı ..s/" 7 � ;.1 Ve karanlıklar nurla eşit 
olur nıu? Küfür ve şirk kat kat karanlıklardır: Delili yoktur, önü karanlık, sonu 
karanlık, katmerli bilgisizliktir. Marifetullah, yani Allah bilgisi ve Allah'ın bir
liği inancı olan tevhid ise bir nurdur. Önü, sonu belli, her bakımdan açık ve par
laktır. Aklı olan nasıl olur da tevhid nurunu bırakır, şirk karanlığına saplanır? � ' 

Bu ne körlük, ne budalalıktır? O müşrikler : LS"p JJ ı� �1 yoksa Allah'a ortak-
lar nıı uydurdular ki, bu uydurdukları ...ili.J'; � O'nun yaratması gibi, 

; , 

gökleri ve yeri ve bütün bunlardaki varlıkları yaratması gibi birtakım mahluklar 
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ynruthlar da � .. iJC: jUJı �ı-.. :; bu yüzden yaratılış onların kafalarını nıa 
knrı�hrdı? Allah'm yarattıklan i le onlann yarattıkları ayırt edilemiyecek dere
cede birbirine benzedi de bu yüzden şüpheye mi düştüler? Böyle bir şey imkan 
ve ihtimal dahilinde midir ki, hatalarının mazereti budur denilebilsin? Sen onla-

' 

ra Ji de ki � JS' jl� JJI Allah, her şeyin halikıdır. Şey denebilen ne varsa 
, - ,,. ,. 1 

hepsini yaratan O'dur. Hatta � (.� µ JJG ''Allah sizi de, sizin yaptıklarınızı 
da yaratandır" (Saffat, 37 /96) gereğinÇ-�, sizin yaptığınız şey ]erin de gerçekte 
yaratıcısı O'dur. ��I �r)ı ;� Ve O, birdir, O kahhardır.Yaratıcılıkta, tannlıkta 

. 

ve rablıkta eşi ve benzeri olmayan ve bütün yaratılmışları hükmü altına alan ve 
onların mukadderatmı kudretiyle elinde tutan bir Rabdır. : Ce .  �- ıı � J)l Gök-

. . 

ten bir su indirdi �;� �J�1 �w de vadiler alabildiğince sel oldu, kuru ve 
katı maddeler hayat feyz{yl� harekete geçti ve can buldu. �G (ij µı j:::..li Sel 
de yüze gelen bir kef (köpük) yüklendi, J:_G:.. �1,+J:- : �ı 1�ı � � �J�; �� bir 
zinet eşyası veya bir kap kacak yapmak ntaksadıyla ocak üzerine koyup 
ateş yaktıkları şeylerden de onun gibi bir kef oluşur. Yani Allah Teala, 
yeryüzüne, toprağa sudan başka altın, gümüş, bakır, kalay ve daha ba§ka ma
denler de indirmiştir. İnsanlar bunları taki için veya kullanacak kap kacak, araç 
gereç yapmak için eritmek ve süzmek maksadıyla üzerlerine ocak yakarlar, on
lar da Allah'ın her birine ihsan ettiği bir ısı derecesine gelince erirler, su gibi bir 
sıvı haline gelirler. Sel sularında olduğu gib.i, bu eriyikler üzerinde de bir küf, 
bir köpük oluşur. Binaenaleyh birbirine benzeyen iki köpük bulunur ki, birinci
sinde insanın hiçbir ,rolü olmadığı halde, ikincisinde insanların emek ve çabalan 

c • 
da bulunur. j1Ç)ı� �ı aıı y� �.lS' Allah hak ile batıla böyle misaller getirir. 
Böyle temsill�r ve tasvirler

.
yapa�. 0ı L.U İmdi o köpük, yani her iki misalde söz 

konusu edilen o kef, o köpük, : � �:O atılır gider. Ki batll işte böyledir: Hak 
ve hakikat kaynayıp coşarken, batıl her ne kadar bazan üste çıkmış görünse de 
nihayet köpük ve kef gibi atılır ve kaybolur gider. :_,..l1.ıı � (. L.lj Amma insan
lara faydası olan ��'i1 � � yerde ntekseder, yani köpük gibi kaybolup 

. . . 

gitmez, yerinde kallr. Su kısmen göllere nehirlere katllır, kısmen de toprak 
altına sızarak yer altı su kaynaklarını oluşturur ve besler, pınarlar, kuyular ha
linde insanlara fayda sağlar. İzabe edilmiş, süzülmüş madenler de takı veya 
eşya yapılır. Elden ele dolaş1r, bir süre insanlar onlardan faydalanır. İşte hak da 
böyledir. Gökten indirilen ve hayat kaynağı olan halis su, hak vahyinin, yani 
Kur'an-ı Kerim'in temsilidir. Ki bunda insan emeğinin hiçbir payı yoktur. Ocak
larda eritilip izabe edilen madenler de insan el i ve emeği ile, insanların araştır
ma ve tecrübeleri ile elde ettikleri beşeri bilgilerin temsilidir. Bunların her ikisi 
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dl· hakikatle ve aslı itibariyle yine Allah vergisidir. J\.!:.�1 aıı y� �is' Allah, , , 
IPjtc hüyle nıeseller verir. Böylece birçok hakikatleri açıklayan ve dile gcti r�ıı 
�ü1.cl temsillerle hakka davet eder. 

�) ı;�ı �.ili Rablerine icabet edenler için, davet hakkı yalnızca kendi
sine n;ahsus olan Allah Teala'nın davetini dinleyip kabul eden kullar için �ı 
l'n güzeli vardır. Onlar için karşıhğında en güzel sonuç vardır ki, o cennettir. 
;.J ı��:· ! � �.llG O'na icabet etmeyenler, hak davetini dinlemeyenler ise ;.4J �1 :,J 
� r,-1:;-i � ;ı� ·� � ,J#� 'i1 ui (. yeryezündeki şeylerin hepsi ve bir o kadara . ., , , , , daha kendilerinin olsa, elbette hepsini feda edip (yani fidye olarak ödeyip) 
kurtulmak isterlerdi. yWI :;. � �) Bunlar yok nıu bunlar? Hesabın kö
tüsü işte bunlar içindir: ;�4; �.):.� Ve-varacakları yer cehenneındir. "�4:-Jı �:, 
Ve o ne fena yataktır. 

Gelelim hak davetinin ne olduğuna ve ona icabet etmeyenlerin durumu ile, 
güzel akıbetin ve kötü hesabın ayrıntılı olarak açıklamasına: 
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Mcal-i Şcrili 
19. Şinıdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir 

kiıusc, kör olan bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak üstün akılh ve 
tcıniz vicdanlı kimseler idrak ederler. 

20. Onlar ki, Allah 'ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. 
21. Ve onlar ki, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler 

ve Rablerine saygı gösterirler ve hesab,n kötülüğünden korkarlar. ı' � 
22. Rablerinin rızasını kazanınak arzusuyla sabrederler ve namazı dos-· 

doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açıkça Allah 
yolunda harcarlar ve çirkinlikleri güzelliklerle yok ederler. İşte bunlar, bu 
hayatın akibeti kendilerinin olacak olanlardır. 

j;Jı �.:, � �I J)i (.;1 �··! :;J1 İmdi ey Muhammed! Sana Rabbinden indiril
nıiş olanın gerçekten hak olduğunu bilen (ve bu suretle Rabbinin hak davetine 
icabet eden) bir kinıse �1 ;. :;.,s- kör olan biri gibi olur mu? Yani o hakkı 
görmeyen, tanımıyan köre hiç benzer mi? Elbette benzemez. �QVı ı)) }"� LJı 

, , 

Ama bunu ancak üstün akıllı olanlar düşünürler. Yani üstün zekalı, temiz 
akıllı kimseler anlayabilirler. 

Bu ayetin Hz. Hamza ile Ebu Cehil veya Hz. Ömer ile Ebu Cehil veya Hz. 
Ammar b. Yasir i le Ebu Cehil bakında nazil olduğuna ilişkin üç ayrı rivayet 
naklolunmuştur.( 1 ) Bununla beraber anlamının genel olduğunda hiç şüphe yok
tur. Nitekim arkasından şu şekilde açıklanıp genellik kazanıyor: 

O "ülu'l-elbab" denilen üstün akıllılar kimlerdir bilir misiniz? ::r.Jlı Onlar 
ki, aşağıda bildirilen şu özelliklere sahip olan kimselerdir: 

1 ' 

1 .  J.ıı � �); Allah ahdini ifa ederler. Araf Suresi'nde r'.> I � � �� �1 ·� ı� �:""1 � "Rabhin Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetl;riı;i almış v
'
e 

onları kendilerine şahit tutarak: 'Ben sizin Rahb'iniz değil miyim'!' (demiştir). 
'Evet, (hıma) şahidiz' dediler"(ayet 1 72) ilahi ifadesinde açıklandığı üzere Allah 
Teala'nın rabl ığını itiraf edip hükümranlığını kabul etmek şeklinde kendi öz 
benliklerinde teahhüt ettikleri tevhid ahdine vefa ederler. 2;li:.Jı �_,'Ai�� 'ı� Ve o 
nıisakı bozınazlar. Vefasızlık edip sözlerinden dönmezler. Şu halde Allah'a 
karşı verdikleri hiçbir sözden caymazlar, sözlerinden dönmezler, yem inlerini 
bozmazlar. 

- 1 -2. �; �1 'ı aıı ;.1 L. �� �.ile, Ve Allah'ın yerine getirilnıesini emrettiği , � , ,; 

( J )  A!Usi, a.g.c., XIII, 1 39. 
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�t·yll'ri yerine getirirler. Hakka hukuka riayet ederler. Ki peygamberlerin ve 
ı ı ı ı lar ın  mirasçıları olan al imlerin, hısım akrabanın, komşunun ve bütün 
miimin lcrin ve hatta zimmet ehli olan gayri müslimlerin ve bütün insanların, 
kı·di, tavuk, keçi ve koyun gibi evcil hayvanlardan, böceklere ve karıncalara ka
dar hütün canlıların, bitkilerin ve cansızların hukukuna riayet ederler. Bütün ya.J 
rnf ı lrnışların haklarına saygı göstermek ve riayet etmek hep bu ifadenin 
i�iııdcdir. Aslında yaratılmışların hakkına riayet etmek yaratanın hakkına riayet 
clmck demektir. 

J .  r+� �_:, Ve Rablerinden haşyet ederler. Allah'ın kudretinin sonsuz
luğu karşısında ürperir, O'nun büyüklüğünden ve gazabından çekinirler. O'na 
kar�ı günah işlemekten sakınırlar. 

-
4. yWI : � �)�_:, Ve kötü hesaptan korkarlar. Yani, ahirette bütün 

yaptıklarının hesabını vereceklerinden, o hesap veriş sırasında kötü duruma 
dli1mekten korkarlar. O gün gelip çatmadan önce kendi kendilerini murakabe 
eder, vicdanlarında hesaba çekerler. Sürekli oto-kontrol ve oto-kritik yapar du
rurlar. 

�.i1G Ve yine onlar ki: , 
5. �_:, �J : �ı IJ� Rablerinin rızasını kazanmak ve teveccühüne nail ,,, _ ; - ,,, 

olmak için sabrederler. Yani, ne halka karşı gösteriş, ne de gönüllerinde bir 
gurur ve iftihar duygusu beslemiyerek, sırf Allah rızası için zahmetlere katlanıp 
hak yolunda sabır ve sebat gösterirler. 

6. i):aJı ı;.ulj Ve namazı hakkıyle kılarlar. 
7. ��� � ;;G:ij� � ı_,11;'(, Ve kendilerine ihsan ettiğin1iz rızıklardan giz

lice ve açıkça infak ederler. 

8. �;�' i l  �� �j�J:ı_:, Ve kötülüğü iyilikle defederler. Zira Ha, Mim 
Sfıresi'nd� de, gele�eği üzere Lf1!.. !;�'. ;;�-. : i;.� "Kötülüğün cezası misliyle 
kötülük" (Şura 42/40) ise de � ı � �;;u �t � :;J "Böyle iken kim affeder ve 
arayı düzeltirse, işte onun sevabını vermek Allah'a ait olur" (Şura 42/40). Ancak � ı;'·:·,1 (. �·:-; � IJ�G � "5'ı:·"ı y:; "Her kim haddi aşarak size saldırırsa, o 
zaman siz de aynı şekilde ona saldırın " (Bakara, 2/178) ayetince saldırgana 
karşı misliyle mukabelede bulunmak, mutlak bir azimet değil, ruhsattır. Ve kö
tülüğe karşı kötülükle mukabele etmek için değildir, zulüm ve saldırganlığın 
kötülüğünü engellemek ve durdurmak içindir. Bu bakımdan sonucu ve gözettiği 
gayesi bakımından bir iyiliği sağlamaktır. Ancak bu anlamda meşru bir hareket 
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. 
ıtlıuuıı olur. Çünkü j,�':11 �J:JJ.� r.+':."..,; ��I �I C?'j ':i°)) "Eğer Allalı, insa11/an11 
hir kısmmı diğer bir kısmıyla önleyip savmasaydı yeryüzü muhakkak bozulurdu" 
(Bakara 2/251 ). Yoksa zarara zarar, şerre şerr i le karşılık vermek caiz değildir. 
�criatm hükmü �� �) �� � "Tek taraflı veya karşılıklı olarak zarar vermek 
yoktur. 'ı(l) Sahih h�dislerde varid olduğu üzere, "Şerden hayır gelir mi ya Resu
lallah?" diye sorulduğunda, Aleyhissalatü vesselam efendimiz: "Hayır ancak 
hayırdan gelir. Hayır ancak hayırdan gelir. Hayır ancak hayırdan gelir"C2) bu
yurmuştur. Bizim di l imizde de şöyle bir atasözü vardır: " İyi l iğe iyi l ik her 
ki�inin karı, kemliğe iyil ik er kişinin karıdır". 

Demişler ki, bu ayetlerde sıralanan sekiz hayırlı amel, sekiz cennetin 
kapısına işarettir. 

� �) Bunlar, yani bu sekiz haslete sahip olan akıll ı  müminler yok mu � 
;WI ı.>:";1'" bu yurdun akıbeti onlar içindir. Dünya yurdunun mutlu sonucu, en , 
sonunda varacağı ahiret saadeti onlara mahsustur. 

Bu darın ukbası, dünya yurdunun mutlu sonu nedir bilir misiniz? 

Meal-i Şerifi 
• 

23. Adn cennetlerine girecekler, atalarından, eşlerinden ve zürriyetle
rinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yan
larına girip şöyle diyecekler: 

24. 11 Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir! '.' 

Buna karşılık: 

( 1 )  İhn Mace, Ahkam, 17; Muvatta, Akdiyye, 31 ;  Ahmed b. Hanbel, V, 327. 
(2) İhn Mace, Fitcn, 18; Ahmed b. Hanbcl, III, 7. 
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Meal-i Şerifi 

25. Allah'ın ahdini misak ile belgeledikten sonra bozanlar ve Allah'ın 
birleştirilmesini emrettiği bağlantıları koparanlar ve yeryüzünü bozguna 
verenler varya, işte lanet olsun onlara! Ve yurdun kötüsü de onlaradır. 

\ 

. . .  J.Jı � �./�i�! �.l1C, "Allah 'ın ahdini bozanlar . . . " Mukatil'den nakledil-- -
miş olduğuna göre, bu ayet ehl-i kitap hakkında nazil olmuştur. Çünkü Hz. 
Musa'ya verdikleri misaktan sonra ahdi bozanlar onlardır. Bununla beraber 
nüzul sebebinin özel olması, ayetin hükmünün genel olmasına engel değildir. 

Meal-i Şerifi 

26. Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de, daraltır da. Onlar ise 
dünya hayatı ile ferahlanmaktalar. Oysa düna hayatı ahiret hayatının 
yanında bir yol azığından ibarettir. 

1 2;j:,ıı 'b' :� :.!H "Allah rızkı genişletir . . . " Abdullah b. Abbas'dan naklolun-
duğuna ,göre, bu ayet Mekke müşrikleri dolayısıyla nazil olmuştur.(1) 

Bu kadar ayetlerle hakka davet karşısında hata: 

(1) Alfisi, a.g.e., XIII, 147. 
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Meal-i Şerifi 
27. Yine o iman etmeyenler diyorlar ki: " Ona Rab binden bir ayet indi

rilseydi ya." De ki: "IIakikaten Allah, dilediğini şaşırtır ve kendisine gönül 
vereni de hidayete erdirir. " 

28. Onlar, iman etmiş ve kalbleri Allah zikriyle yatışmış olanlardır. 
Evet, iyi bilin ki, kalbler Allah'ın zikri ile yatışır. 

29. Onlar ki, iman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir, ne mutlu on
lara, varacakları yer de ne güzeldir! 

�.:, ::,.. �İ � �)1 7.ı") ı.J)'5 �.llı �);_J Kafir olanlar� ona Rabb'inden bir ayet , , , 
indirilseydi, deyip duruyorlar. Akıll ı  insanların üzerinde derinden derine 
düşüneceği bunca ayet, evet Allah tarafından Hz. Muhammed'in hak peygam
berliğine delil olarak bunca ayet varken, bunları delil saymıyorlar da kimsenin 
karşı koyamıyacağı zorunlu bir olayı, bir musibeti ve belayı isteyip duruyorlar. 
Oysa bu cebir ve zorlama, ilahi hikmete aykırıdır. Bunların bu sözlerinin burada 
bir defa daha tekrarlanması gösterir ki, bu surenin başlıca nüzul sebeplerinden 
birisi de kafirlerin bu isteklerini inatla sürdürmeleridir. Bunlara cevap olarak: 

� 1 

J.i De ki: : � :;.  � aıı �ı Muhakkak ki, Allah dilediğini şaşırtır, dala-, , 
Jete düşürür. O kimsede hidayet değil de dalalet yaratır. Yani, ey kafirler, sizin 
böyle demeniz bu sözünüzde ısrar etmeniz, dalaletten başka birşey değildir. Sizi 
Allah şaşırtmıştır. O, kimi dilerse onu böyle şaşırtır. Bununla beraber bunda si

zin geçerli bir mazeretiniz yoktur. Bu saptırmanın sebebi sizin O'na inabe et-
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ı ı ıt · ı ıwniz, gönül vermemenizdir. yı.;1 :;. 41 �-4.Z, Oysa O, kendisine inahe eden 
lll'rktısi hidayete erdirir. 

inahe: 1 lakk'a teslimiyetle yönelmek ve Hakk'ın ayetlerini derinden derine 
dii�iinerck O'na dönmek ve tevbe etmektir ki, asıl anlamı "hayır nöbetine gir
nırk" demektir. Binaenaleyh hidayetin şartı nefsin . istek ve iradesinden çıkıı1. 
l lak Tcala'nın iradesine yönelmek, O'na teslim olmak ve bağlanmak demek olan 
nıil iradedir. Yukarıdan beri birkaç yerde açıklandığı üzere her kişinin ömrün
de, ümürler birbirine eşit olmasa bile, kendisine verilmiş olan bir süre söz konu
sudur. O süre içinde hidayeti seçmek için kendisine bir imkan tanınmış demck
t ir. İ�tc ömür denilen süre içinde hidayeti veya dalaleti seçmek kulun tercihine 
bırakılmıştır. Bu süre içinde tercihini iyi kullanıp Hakk'a boyun eğmeyenler için 
dalalet, artık cebri ve vazgeçilemez bir huy halini alır ki, daha sonra hidayeti 
arzu etse de kolay kolay muvaffak olamaz. Ve işte idlalin ilahi ·meşiyyetle ilgisi, 
ııı ümkün olan vaktinde boyun eğip kabullenmekle bağlantılı olduğuna dikkat 
\t'.kmek için de ek bir cümle ilave edilerek, cebir itirazlarına yer bırakılmamı�llr. 
< >, Allah'a gönül verip inabe edenler ve hidayete erenler kimlerdir bilir misiniz'? 

l 1 

J.ıı )J.ı �.fa �·-l..7� ı,,.t.ı �.;Jı Ki bunlar, Allah'ın zikri ile kalbleri tahnin 
hulıtiuş' O'larak iı�ıan edenl�ı·dir. Burada "zikrullah"dan murad �)� J'� �� 

-�8)1 "Bu (Kur'l/11) da bizim indird(�imiz mübarek bir zikirdir" (Enbiya 2 1  /50) 
�_,h;w :.J �(, )".iiı 8j � üı "lliç şüphe yok ki Kur'an 'ı biz indirdik biz. Ve mulwk
kak onu hlz k�ruyacağız-,, (Hicr 15/9) ve 'J j..� �GSJ :_;G �: � LJ }'..U� ı_,:Z �.;jı �I 

-�� � �} �-Ü� �  'J� �� � � �L;Jı �4 "Kur'a;ı k�11dilerine'g�l;lij!i zw;um: 
onu inkiir ettiler. /-/iç şüphe yok ki o pek yüce bir kitaptır Ona ne önünden, ne de 
arkasmda11 hir batıl gelmez. O, hikmet sahibi ve övülen (Allah) taraj!ndan in
dirilmiştir. " (Fussilet, 4 1 /  42) ayetleri gereğince Kur'an-ı Kerim'dir. Yani bun
lar iman etmek için Allah'm bir hat1rlatması, özel bir bildirisi, en açık seçik teb
liği olan Kur'an'dan daha büyük, daha faydalı bir ayet, bir mucize olamıyacağmı 
bilirler ve kalpleri bununla tatmin bulur, doyuma ulaşır da artık tezkir değil il
zam ve zaruret ifade edecek, binaenaleyh imanm vereceği faideyi veremiyecek 
olan zorlama ayetlerini gözetmezler. 

' )11 Evet, bilin ki, ba�kasıyla değil, .J.Jı }� ancak Allah'ın zikri ile �eya 
Allah'ı anmak ve hatırlamakla y)lll �·-.l.� k�lbler n1utıuain olur . .  Gönüller hu-

, 

zura erer, içsel acılar, sancılar şifa bulur, sükuna kavuşur, yatışır. Çünkü her 
şeyin başlangıcı ve sonu Allah'a bağladır. Bütünüyle sebepler zinciri Al 1ah'dan 
başlar ve yine dönüp dolaşır O'nda son bulur. Mümkün ve muhtemel olan her 



13- RA'D S(JR l ·:Sl: 28 Cüz: 1 J 

�ey in akışı Allah'da kesilir. Allah, daha üstü ve <laha ötesi olmayan, sınırdan ve 
miktardan münezzeh olan yüceler yücesi bir (J<ebiru'l-müteai) okluğundan, ge· 
rek dış dünyadaki varlıklarda, gerek v icdanda O'ndan ilerisi yoktur ki, fazla bir 
kalb hareketine imkan ve ihtimal bulunsun. Allah deyince, düşünceler har.eket 
hedefinin son noktasına erişmiş, mantıklar durmuş, bütün duygular, bütün kor
kular ve ümitler son durağına dayanmış bulunur. Gönüller O'nun dıŞında hangi 
tliinya nimetine meylederse etsin, hangi isteğe ulaşırsa ulaşsın, onların hepsinin 
daha iyisi ve daha üstünü, daha ötesi bulunduğundan, hiçbirinde karar kılamaz. 
l l i�hiri ruhun özlemini gideremez, heyecanını doyum noktasına ulaştıramaz. 
l laz ve lezzette daha yükseğine ulaşmak ister. Fakat kalb ilahi marifetten, 
/\l lah'ı zikirden zevk almaya başlayınca, bütün maksatların ve bütün işlerin 
/\llah'a yönelmiş olduğunu anlar ve artık O'ndan yüksek bir makam ve merciye, 
< )'ının dışında bir maksuda geçmek mümkün olmaz. Bundan dolayıdır ki, mari
fetullah'a yükselemeyen ve Allah'ı zikretmeyen kafir ve gafil kalbler, hiçbir za
man ıstıraptan kurtulamaz, kalb huzuru, gönül huzuru veya "cemiyyet-i dil'' de
nilen mutluluğu tadamaz. Huzur bulamaz, çırpınır da çıpınır durur. Üstelik bu 
çırpımş bir aşk neşvesinin uyandırdığı vuslat heyecanı da değildir, geçici sebep
lerin, boş emellerin sarsılıp yıkılışından kaynaklanan bir hicran acısıdır ki, 
"Allah" demedikçe sürekli olarak devam eder gider. Allah'ı zikretse, Allah 
Teala'nın tezkiriyle olur ki, iki mertebe üzere tecelli eder: 

Birincisi, doğrudan doğruya zikir işini kalblerde yaratmasıdır ki, bu fiili bir 
hidayettir. İkincisi de Allah'ı hatırlatacak ayetlerle delilleri yaratması veya 
göndermesidir. Bu ayet ve deliller de iki kısımdır: Birincisi asayı ejderha yap
mak, ateşte yaktırmamak, dağları yerinden oynatmak, ölüyü diriltme, gökten 
sofra indirmek, ayı ikiye bölmek gibi duyularla idrak olunabilecek ayetlerdir ki 
bunların etki gücü, olayın meydana geldiği ana ve orada bulunanların gözlemle
rine bağlı kalacağından, geçici ve sınırlıdır. Binaenaleyh bunlar bütün insanların 
kalblerinin yatışmasına sebep bakımından değil, akıl ların,.Allah'ı zikretmeye se
bep olması bakımından faydal ı  olabilirler. Diğer kısmı da her zaman ve herkes 
için düşündürücü olan akli ayetler ve itikadi delillerdir ki, işte Kur'an böyle bir 
Allah zikridir. Kur'an'ın düşünceye yaptığı telkinlerle Allah'ı zikretmiyen ve bu
nunla tatmin bulamıyan kalblerin, hiçbir ayet ve delille tatmin bulmasına imkan 
yoktur. Bunlar ebediyete kadar doyum ve tatminden yoksun kalacak ve acı 
içinde çırpınıp duracak: "Ah nolurdu bir ayet, bir mucize indirilseydi" deyip 
gideceklerdir. AHah Teaıa bunların kalblerinde zikir ve itminanını yaratmaz. 
Artık bunların kalbi, selim kalb değildir; kalb olmaktan çıkmıştır. Vicdan da 
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vinlan olma özelliğini yitirmiştir, çürümüş ve bozulmuştur. Onun için Kur'fö11 111 

dii�lindürücü ayetlerinden istifade edemezler de cebir ve azab ay"ctlcrini 
gi\1.ctirlcr. Baskı, şiddet ve zorbalı.ktan anlarlar. Allah zikri ile tatmin olmayan 
hıı kiifirlcr : r� ��t "Yürekleri bomboş" (İbrahim 1 4/43) ayeti gereğince 
giinüllcri boş heva ve heveslere kapılmış kalmış, kalbsiz ve vicdansızdırlar. 

O kalbler �.ilı o kimselerdir ki, �wL.Jı ıµ� ı;:.i iman ettiler ve salih , , , ,,,. 
unıcller işlediler. Kalblerin böyle canlı kişiler ile açıklanmasında dikkat çeke n i k i incelik vardır: Bu ifade bir bakıma şunu ima eder ki, insan asil kalb demck
ı i r.  Nitekim Ebu'l-Fethi'l-Busti bu manayı şu beytiyle dile getirmiştir: 

4i!W �G �ı Js. J;ll 
� Llı " -1Lı� )' Lı�U ı.) • ı-:- ; �J ; 
Yani, "Nefse dikkat et ve faziletlerini geliştirip mükemmelleştir. Çünkü sen 

ruh ile insansın, cism ile değil". 

Bir bakıma da şunu ima eder ki, özellikleri iman ve salih ameller ola:1 temiz 

kalbliler, bütün insan toplumlarının, hatta bütün kainatın kalbi say ılırlar, 
1 

iilemlerin kalbi durumundalar. ,Yt. �� � J), Ne nıutlu onlara ve güzel yurt 
onlara. 

Denilmiştir ki: 

Tuba: Habeş veya Hind lisanında cennetin adıdır. Ebu Hureyre, bir riva
yette Abdullah b. Abbas, Muattib b. Senim, Übey b. U ıileyr; Vehb b. Münebbih 
"cennette bir ağaçtır" demişlerdir.(.1) Bu rivayet ayrıca Utbe b. Ubeydi 
SüJemi'den nakledilen bir hadisi şerifte, merfu olarz.k Hz . Peygamber'e varmak
tadır: O hadiste denilmiştir ki, b i r  A'rabi' "Ey Allah'ın Resulü cennette meyve 
var mıdır?" diye sormuştu, Resulullah da buyurdu ki: "Evet onda bir ağaç vardır 
ki, ona Tuba denilir. 11<2) 

Kurtubi der ki, doğrusu şecere (ağaç)dır. Çünkü bu konuda merfu olan Uthc 
hadisi vardır. Aynca Süheyli'nin zikrettiği üzere bu hadis, sahih hadislerden<lir. 
Bunu Ebu Amir de Temhid'de, aynı şekilde Sa'lebi de zikretmişlerdir. 

Kelimenin lügat açısından iştikak ve anlamına gelince, bütün dil bilginleri 
demişlerdir ki, Tuba kelimesi "ukba" veznindedir. "Tib" kökünden mastardır ki,  
misk gibi tayyip olmak, hoş olmak demektir. "Ya" harfi sakin, ma kabli de muz-

(1) Süyfüi, c<l-Dürrü'l-Mcnsur, iV, 643; Alfısi, a.g.c., XIII, 151 .  

(2) Ahmc<l h. Hanhcl, iV, 183. 
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mum olc.luğu için "Musa" kelimesindeki gibi, "vav" a dönü�müştür. Tib, bilin
diği gibi, temiz ve güzel kokular veya bu kokulardaki hoşluktur. Ve � � 
"Tuba lehum" deyimi, tıpkı µ ;� "selamün aleyküm" gibi bir dua 
cümlesidir. Ve bu maksatla kullanılır. Buna göre anlamı, ''hoş olasınız, hoş olu
nuz" demektir. Mutayyeb olmak, hoşluk, güzellik, kutluluk, iyilik ve mutluluk, 
has ı l ı  tatlı hayat onların olacak demektir. Ki imrenmek onlara, nimetler onlara, 
güzellikler onlara, sürekli iyilik, tükenmez hayır onlara, keramet, fe,rah, gözay
dınl ığı onlara diye çeşitli deyimlerle tefsir ve ifac_le edilmiştir. Bununla beraber 
"Tuha" kelimesinin "atyeb" kelimesinin müennesi olarak 11hüsna11 gibi ismi taf
dil olması da ihtimal dahilindedir. Hasılı ne mutlu o tatmin bulmuş kalblere ki, 
en tatlı hayat, en güzel zevk ve lezzetler onlarındır, istikbal güzelliği onlarındır. 

Meal-i Şerifi 
30. İşte seni böyle, kendilerinden önce nice ümınetler gelip geçn1iş olan 

bir ümmet içinde gönderdik ki, onlar Rahman'a küfredip dururlark�n, sen 
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onlara ,;ana vahyettiğimiz kitabı okuyasın. De ki: " O  Rahman beninı Rah
hinıdir, O'ndan başka tanrı yoktur. Ben O'na dayandım, tevhenı de () 'nn 
dır. 

31. Bir Kur'an ki, onunla dağlar yürütülse veya onunla yer parçalnnsu 
veya onunla ölüler konuşturulsa (o yine bu Kur'an olurdu). Fakat cnıir 
hütünüyle Allah 'ındır. İman edenler, kafirlerden ümit kesip daha anla
madılar mı ki, Allah dileseydi, elbette insanların hepsine toptan hidnyet 
huyururdu. O küfürde direnenlerin kendi sanatlarıyla başlarına musibet 
inip duracak, ya da yurtlarının yakınına konacak. Nihayet Allah'ın vaatli 
�clecek. Muhakkak ki, Allah vaad ettiği zamanı şaşırmaz. 

' . 
ciJ.lS' işte böyle Allah'ın zikri ile kalblere güven ve tatmin verecek en yüksek 

ayctle;i yüklenen şanh bir peygamberlikle ey Muhammed! �ı:r �1 Biz seni resul 
yaptık, peygamber olarak gönderdik. �i '4!) � :-� :.ıJ _t.1 � Bir ümnıet 
içinde ki, onlardan önce birçok ümmetler geçti, �} ��1 �.ı1ı ;.fJ� ı)·.:! sunu 
vahyettiğimiz Kur'an'ı kendilerine tilavet edesin, tane tane okuyup anlatasın . 
diye. Sürekli okuyasın da önceki ümmetler gibi helak olup gitmesinler, güzel 
hayata ve mutlu sona nail olabilmek için gerekli yolu ve sarılınacak sebepleri 
anlatasın, �)� �JA �� halbuki onlar Rahman'a küfrediyorlar. Rahmeti her 
şeyi kaplamış, nimeti her tarafı kuşatmış olan ve alemlere bir rahmet olmak 
üzere seni ve bu Kur'an'ı gönderen Allah Teala'nın açık seçik rahmetini 
tanımıyor, hatta O'nun Rahman ismini inkar ediyorlar: :;.;.,)ı L.� "Rahman ne 
imiş?" (Furkan 25/60) demeye kadar ileri gidiyorlar. Öylesine ümitsiz ve 
nankörce bir tutum içinde, o kadar fena huylar ve şartlar içinde bocalıyorlar ki , 
yaratılış hakkında bedbin (pesimist) olmuşlar, şiddet ve zorbalıktan başka bir 
şey tanımıyorlar. İyilikler boşa gidecek sanıyorlar: Yeniden yaratılmaya, tubaya 
ve mutlu sona inanmıyorlar. Hak Teala, rahmetiyle tecell i edip sevgili bir kulu
na risalet ihsan edip gönderemez zannediyorlar da alemlere · rahmet olan senin 
risaletini (peygamberl iğini) ve kendileri için pek büyük bir nimet olmak üzere 
okuduğun Kur'an'ı, ilahi vahiy eseri açık bir mucize olan bu kitabı hiç hesubu 
katmayarak Rahman Tefüa'ya küfür v� küfranda bulunuyorlar. 

:Jl De ki, ; O Rahman ;,:.ı benim Rabb'imdir. Beni yaratan ve besl�yip 
I , . .._ 

büyüten, terbiye edip eğiten Mevlamdır. ; \ıı �ı � O'ndan başka ilah yoktur. 
:-ıs; � Ben ancak O'na güvenir, O'na daya�ırım. y� 4G Tevbeml O'nı , , 
sunarım, bağışlanmayı yalnızca O'ndan dilerim, tevbem de yönelişim ve dönü· 
şüm de hep O'nadır. Bu Kur'an Öyle büyük bir mucizedir ki, u() �1 °.lJ eler bir 
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Kur'an, okunacak bir kitap J�I � �-;,;... onunla, (yani onun indirilmesi, yada 
okunması ile) dağlar yürütülm,üş; · J.,��1 � :-:�i �1 veya yer parçalannuş � � �1 
J";.lı veya ölüler konuşturulmuş olsa idi .. Bunlar bu Kur'an ile olurdu. Çünkü 
bu Kur'an, şimdiye kadar indirilmiş ilahi kitapların en mükemmeli ve okunacak 
kitapların e n  üstünüdür. Bunda ilahi kudretin öyle acaip eserleri, öyle gizli ve 
celaletinin heybeti öyle açıkça bellidir ki; �\-,.;.#. �� �1J � JS.. �t,l)ı � 8)1 � 

' J' ., ti 

J.Jı ("•; :r- "Biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirseydik, muhakkak ki, sen onu, 
, , , 

Allah korkusundan boyun eğmiş ve çatlayıp paramparça olmuş görürdün . . .  " 

(Haşr, 59/21) gereğince bu Kur'an, misal olarak bir dağın tepesine indirilmiş 
qlsa idi o dağı, Allah korkusundan başını eğmiş, çatlamış, hurdahaş olmuş 
görürdün. İşte bu Kur'an, böylesine büyük bir ilahi ayettir. Fakat onun indiri
lişinin hikmeti bunlar değildir, okunması, anlaşılması ve üzerinde derinden de
rine düşünülüp iman edilmesi, gereğince amel edilmesidir; ona inananların sa
l ih ameller işleyip Tuba'ya ve mutlu sona ermeleridir. Bundan dolayı Kur'an'ın 
yalnızca indirilmesi ve okunması ile ne dağlar yürütülür, ne yer parçalanır, ne 
ölüler konuşturulur. Zaten geçmiş ümmetlere indirilmiş olan kitaplann yalnızca 
okunması . i le bunların hiçbiri olmamıştır. Böyle bir şey olsa idi, hiç şüphesiz bu 
Kur'an ile olurdu. 

Rivayet olunuyor ki, Mekke müşrikleri, bir gün bir kenara çekilmiş oturu
yorlardı. Hz. Peygamber yanlarına vardı, onlara İslam'ı sundu. İÇierinden · 

Abdullah b. Ümeyyeti'l-Mahzuml dedi ki :  "Mekke'nin şu iki dağı bizi çok 
sıkıyor, bunları buradan yürüt de yerimiz genişlesin; aralarında bize çaylar, de
reler, geniş geniş otlaklar, mezralar aç! Atalarımızdan filan ve felanları da dirilt 
ki, söylesinler bakalım bu söylediklerin gerçekten doğru mu, değil mi? 11< 1 ) Bu
nun üzerine bu ayet nazil olmuştur. 

Binaenaleyh böylece anlatılmıştır ki, vahiy indirilmesinin ve peygamber 
gönderilmesinin hikmeti ve gayesi böyle şeyler değildir. Gerçi Kur'an'ın 
yüceliğindeki fevka ladelik bu gibi hadiselere dahi se8'ep olabilmekten uzak 
değilse de sırf Kur'an veya Kur'an'm okunması, tek başına hiçbir zaman bunları 
sağlamanın sebebi değildir. Kur'an'ın feyiz ve manevi bereketini böyle maddi 
şeylerden önce kalblcrde gözetmek gerekir. O kitap her şeyden önce kalbleri 
Allah zikri i le tatmin etmek ve aydınlatmak için okunacak bir kitap ve rahmet 
ayetidir. Dağlar yürütülse, yer parçalansa, ölüle!" de konuşturulsa, bütün bunların 
sağlayacağı fayda Kur'an'ın gönüllere yaptığı telkin ve uyarı kadar açık bir rah-

( 1 )  Süyuti, c<l-Dürrii'l-Mcnsur, IV, 652, 653; Alfısi, a.g.c. , XIII, 157. 
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111\'I olmazdı. Kur'an'lJan ·alınacak ders ve duyulacak gönül huzuru bunların hi� 
hiı inden ekle edilemezdi. Bununla beraber bu açıdan bakılınca da yalnızt:a 
Kur':ln veya Kur'an'ın okunması yeterli bir etken değildir. Dağlar gibi kail  ve 
tl ikha�, yer gibi ayaklar altında ezilen ve ölüler gibi duygusuz, muhalap 
ııl ıııınaya liyakatsız öyle kalpsizler vardır ki, bunlar yalnızca üzerlerinc Kur'fll1 
okunmakla hakkın zikrini yüreklerinde duymazlar ve imana gelmezler. Bu da 
K ıır'an'ın gücünün eksikliğinden değildir. 

ı 

� 6_;.Vı JJ J;. Belki emrin bütünü Allah'ındır. Maddi' ve manevi bütün 
kudret ve etki O'nundur. O dilerse kalplerde zikrini yaratır, itminan ve iman ih
saıı eder, dilerse etmez. Dilerse dağları yürütür, yeri parçalatır, ölüleri konuştu
nır. dilerse yapmaz. Şu halde y_,ll)I � Jıı }� )'1 "iyi bilin ki kalpler Allah zikri 
ilı· tatmin bulur" ifadesinde zikir fai line muzaftır. Ve murad yalnızca dil ile 
yapılan zikir değil, fiil ve hal olarak yapılan zikirdir. Demek ki, yukarıda açık
landığı üzere, Allah Teala, rahmetine küfreden, nimetine nankörlük eden o 
k;lfirlerin kalplerinde kendi zikrini yaratmamış, onlara hidayet ve tevfikini nasip 
l'ylcmemiştir. 

ı_,t..i �_..Jı � ··-� ;.nı Artık iman edenler bilınediler mi? Tefsir alimlerinin 
açıklamalarına göre, burada V"'4 kelimesi "bilmek" anlamındadtr ki, Havazin ve 
Ncha lehçeleriqjr. Veyahut bir şeyi bilmek, karşıtından ümit kesmeyi gerektir
diği için bilginin gereğidir. Yani Allah zikri ile tatmin bulup, Kur'an'ın öğretisi 
gereğince Allah'ı ve Resulü'nü tasdik edenlerin başka ihtimalleri gözardı ederek, 

ı ,,_,. 

�u hakikate tam bir ilmi kanaat ile kesin bilgileri olmadı mı? �1 Ki, �I  = � � 
� �tJI 1.S:-4J Allah dileyecek olsaydı elbette insanların hepsine hidayet ve-

, . 

rirdi. Madem ki, vermedi, demek ki dilemedi. Bundan dolayı rahmaniyetine 
küfredenleri, imandan, kalp itminan ından, salih amelden, tubadan, mutlu son 
(hüsnü meab) dan mahrum bıraktı. �!Li ı� � ;.4� _ _.::17 ı_,� �_.ılı �ı;. 'ij Ve o 

küfredenlerin kendi saniaları, kendi sanatları sebebiyle başlarına kaari'a 
isabet edip duracaktır. Ki "kaari'a" gülle ve tokmak gibi başa çarpan şiddetli 
musibet demektir. �.l� ::,_. Çı.) � �1 Veya o kaari 'a yurtlarının yakınına hulul 

,, , .. . ,, 

edecektir, düşecektir. JJı �� :_;-4 � Nihayet Allah 'ın vaadi gelinceye ka· 
, , 

dar.Yani, isabet için tayin ettiği vakit gelip çatıncaya kadar tepelerinin üstünde 
veya yurtlarının yakınında hazır bir tehlike olarak bekleyip duracak, bugün ol

mazsa, yarın başlarında patlayacaktır. -�G...:.J ı :  ;ı:.� � aıı 0ı Muhakkak ki, Allnh, 
, - -

vaadinden cayn1az. verdiği sözü tam vaktinde yerine getirir. 
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Meal-i Şerifi 
32. Andolsun ki, senden önceki peyganıberlerle de alay edildi. Ben de o 

kafirlere bir süre için meydan verdim. Sonra da tuttum onları ceza
landırdım. O vakit azabım nasıl imiş (gördüler). 

33. Bütün kazandıklarıyla her bir nefsin üzerinde böylesine hükümran 
olan başka kim vardır? Böyle iken tuttular da Allah'a ortaklar uydurdular. 
De ki: " Onlara isimler verip durun bakahm. Siz O'na yeryüzünde bilme-

,. 

diği bir şey mi haber vereceksiniz? Yoksa anlamı olmayan kuru bir laf mı? 
Doğrusu küfre sapanlara ke�di oyunları güzel gösterildi de yoldan 
saptırıldılar. Allah her kimi saptırırsa, artık onu yola getirecek kimse yok
tur. 

34. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette 
daha çetindir. Onları Allah'dan koruyacak da yoktur. 

�·ıt) ::,.. �.,,. ���· ,ı .ill� Emin ol ki, senden önce de bir çok peygamberle 
, ,,, , ,, , , 

alay edildi. Ey Muhammed! Yani; hani bir ayet inse, dağ yürüse, şu olsa, bu 
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1 1 1� .. 1 ı l( ·yip duran kafirlerin asıl maksatları iman etmek için cid<li bir delil islc

ıı ll'k değil sadece istihzadır, alay etmektir. Onun için bunlara her ne türlü hir 
(ı yl't indirilse indirilsin yine de iman etmezler, azap beklerler. Böyle bu gihi is-

1 i l ı za ve alay etmeler yalnazca sana karşı olmuş bir şey de değildir. Cic�m İ!ilc 
nire peygamberlerle de alay edildi. . . .  ;..45"�U ı.,)S" �.ıl.ı :-')'.U "Ben onlartl bir 
,\·üre nıeydan verdim, sonra da tuttum onları cezdlantlırdım. İşte o Vllkit 
11:.ahunın nasıl olduğunu anladılar, yakından gördüler. " 

:-:- <' � ,� f' J.. �G ; �:;_;ı İmdi her bir nefsin bütii_n müktesebata 
üzerine kaim olan, hükümran olan · zatı mı alaya alıyorlar? O'nu mu · inkar 
t·diyorlar? Yani, her nefis üzerine ve o nefsin bütün yaptıkları ve kazandıkları 
tiz.erine gözcü, gözetici, yönetici ve hakim olan, her nefse istemiş ve yapmış ol
duklarına karşıl ık hayır veya şer, sevap veya günah veren ve o nefsi yaptıklann
dan sorumlu tutan, hasılı Rahman olmakla beraber :-:- $' �.� � � �� adının 
da sahibi bulunan yüceler yücesine m i  karşı geliyorlar? Hiç O'na şirk ko�ulur 
mu? O, hiç başka bir varlıkla kıyas olunur mu'? 

Hasılı " Kaimun ala külli nefsin bima kesebet (Bütün yapıp ettikleriyle bir
likte nefisler üzerinde hükümran) olan başka biri var mıdır? Bu isme hakkıylc 
sahip bulunan kimdir? Allah değil mi? � �;:. Jı I�� Halbuki onlar tuttular 
Allah' a  ortaklar uydurdular. J.i De ki, Ey Muhammed! ;.;-_.:.: Onların isim
lerini söyleyin bakalım! O uydurduğunuz ortaklar içinde böyle �.� � J&. �� 
:: �-r ismine sahip olabilecek bir tane bile bulabilecek misiniz? � �·-� 'J � �� rl , � ... ��'i1 Acaba yeryüzünde O'na, (yani Allah'a), bilemiyeceği bir şey mi haber 
vereceksiniz? Yani, gökleri ve yeri, bütünüyle enfüsü ve afakı yaratan Allah 
Teala biliyor ki, kendisinden başka .� :y .fi. �u yoktur. · Siz yeryüzünde O'nun 
bilmediği bir şeyi bileceksiniz. de "işte filan vardır" diye haber mi vereceksiniz? 
Hiç şüphe yok ki, bu imkansızdır ve mümtenidir. Ş;Jı �.�ili.; (.1 Yoksa sırf zahi
ri, (yani lafzı var), anlamı yok boş bir laf nu söyleyeceksiniz? Zenciye "kafur" 
demek gibi, sırf lafzi bir isim mi uyduracaksınız? Hiç şüphe yok ki, o uydur
duğunuz ortakların isimlerini söyleyecek olursanız, içlerinde Allah'a eşdeğer o
lacak bir isim bulamayacaksınız. Olsa olsa bir misal olarak muhtevasız .(içerik
siz) ve müsemmasız bir isim, gerçekte anlamı olmayan soyut bir lafız, ya lan bir 
kelime ortaya atacaksınız _ve saçmalayacaksınız. ;.;-� ı.J)S" �.ıl.ı ':<l J,; Fakat 

kafirlere mekirleri, kendi düzenledikleri oyunları g9ze.l göst��ilİiıiştir. tJ�J �ı� Ve yoldan engellendiler . . . . y� ;.4J "Onlara dünyada biraı.ap vardır. 
Ahiret azabı ise daha zorludur . . .  " 
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Meal-i Şerifi 
35. Mü'ttakilere vaad olunan cennetin misali şöyledir: Altından ırmak

lar akar durur, yemişleri süreklidir, gölgeleri de. İşte bu, takva yolunu tu
tanların akıbetidir. Kafirlerin akıbeti de ateştir. 

�_,r.:ıı J...� �I �ı J.:;. Muttakilere vaad olunan cennetin temsili (meseli), . 
(yani size acaip bir misal gibi gelecek öze llikleri,) temsili olarak şöyledir. O 
cennet bir misal olarak şöyle tasvir olunabilir: �Q�i � ::,.. ı;;.J Altından 
ırmaklar akar durur. Öyle ırmaklar ki, Muhammed Sfıresi'nde (ayet 15) ge
leceği üzere berrak sudan, halis sütten, lezzetli şaraptan ve süzülmüş baldan 
olanları vardır. �� 4fr1 Yemişleri daimidir, kesintisiz ve s·üreklidir. Dünya 
yemişleri gibi beÜi bir mevsime mahsus değildir, geçici de değildir t.Jı;� ve 
gölgesi de öyledir. Çekilip uzamaz, zeval bulmaz, güneşi yakıcı değildir, ka
ranlık da basmaz. Hep serin bir gölgelik ve aydınlık şeklindedir, ebedi bir dilen
me yeridir. � İşte o, yani cennet �ı �.:Jı u�·;� kötülükten sakınanların, 
(küfür ve gün�htan sakınıp, kura11ara (itizlik gösterenlerin) akıbetidir. ;.i-::j 
�wı �..)lS:JI Kafirlerin akıbeti ise ateştir . . .  

Acaba ehl i kitap olanlar bu iki sın ıftan hangisindendtr, diye merak edilecek 
olursa: 
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Meal-i Şerifi 
36. Bir de kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen (vahiy) le se-· 

vinç duyuyorlar. Bununla beraber hizipleşenlerden, ayetlerin bir kısmını 
inkar edenler de vardır. De ki: '' Ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve O'na 
�irk koşmamakla emrolundum. Ben O'na davet ediyorum, dönüşüın de 
O' nadır. " 

37. Ve işte biz Q Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin ol
sun ki, eğer şen, sana vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine 
uyacak olursan, sana Allah'dan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu. 

' 
1 ' yl.sjl ��!_�.ılG Daha önce kendilerine kitap verdiklerimiz de, yani ya-

hudi ve 
'
hıristiyanlar da ;.t"_JI J)1 i:ı �;.� sana indirilen (vahiy, yani Kur'an) 

ile ferahla�ırlar, sevinç duyarlar: , Gerek yalı udilerden, gerek. hıristiyanlardan 
olsun ehli kitap, Kur'an°a vakıf olunca mutlaka bir ferahlık duyarlar. Fakat bun
lar iki kısımdır: B i r  kısmı, Abdullah b. Selam ve benzerleri gibi, tam anlamıyla 
eh l i  kitaptırlar; Tevrat ve İncil ' in gerç�k anlamını kalb1erinde hissedip, yürekle
rinde duyanlardır. Bunlar bütün içtenlikleriyle Allah'ın emirlerini yerine getir
meye çalışanlardır ki, Kur'an'ın bütününden, baştan soı�a bütün ayetlerinden fe
rah ve sevinç duyarlar ve onun ilahi vahiy olduğunu anlar, derhal Allah'm bir
liğini ve Hz. Muhammed'in hak peygamberliğini tasdik ederek müslüman olur
lar. Diğer bir kısmı da vardır ki ,  Kur'an-ı Kerim'in "Biz Tevrat'ı muhakkak ki, 
hidayet ve nur olarak indirdik" (Maide 5/44) gibi önceki kitapları ve peygam
berleri medh ve tasdik eden, onların hükümlerinden lıazı misaller veren bel l i  
ayetlerinden ferahlanırlar ve yalnızca bu noktalara kalsa Hz. Muhammed'in pey
gamberl iğini de kabul ve tasdik etmek isterler, ancak kendilerinin teslis, teşbih 
vs. gibi yoldan sapmalarını, Allah'ın ayetleri üzerindeki tahrifatlarını ve ilahi 
hükümler üzerinde yaptıkları değişiklikleri konu eden ayetlere gelince, onlar hiç 
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ho�larına gitmez. l lcmcn inkara saparlar. Uun<lan dolayı huyurul uyor ki: 

y� )'1 �� Ahzaptan da, (yani, ehli kitabın Hz. Peygamber'e karşı kin ve , , 

düşmanltkta birleşip, birbirlerine muhalif hizipler meydana getiren çeşitli grup-' 
lanndan da) :;. öyle kimseler vardır ki, Kur'an'm hepsini inkar edememekle 
beraber ;,�� � basızını inkar eder. Yani, hoşlanmadığı ayetlerini inkar eder. 
'Çünkü heva v� heveslerine uygun düşmez. Mesela yahudi hizbi � �I WI �I :,J;_� ;_;. :;. 

. 
11Meryemoğlu isa Mesih, Allah'ın Resulüdür ve Merye11

;
'e ilk� 

ettiği kelimesidir ve Allah 'dan bir ruhtur" (Nisa 4/171)  ayetini inkar eder. Oysa 
hıristiyanlar bununla sevinirler. Onlar da � � 1,,4::1 ;�it ı)); )'� "Allah'a üçtür 
d�meyin! Buna son verin, s izin için hayır olur. " (Nis� 4/1 7 1 )  ve �ı ı)u �.ılı�� 

1 , , ;_;. :;. �ı ;  JJı "Şüphesiz ki, 'Allah, Meryem oğlu J:ça Mesih 'tir' diyenler el-
bette kiifir olmuşlardır" (Maide 5/7 1 )  gibi ayetleri inkar ederler. 

1 -

J.i Sen de ki, aJı �1 �1 �:,.1 wı ben ancak Allah'a ibadet etmeye, ancak 
Allah'ı mabud tanıyıp, ona k�Iluk etmeye ıı.-ı �).1 �� ve O'na şkk koşnıama
ya memurum, bununla emrolundum. ı�·,,1 �ı 

, 

Yalnızca O'na davet ediyo
rum" . . .  WS" Jı (,Jw y8:.l.1 �1 Ç Jj "De ki: Ey

, 
elıl-i kitap! Bizimle sizin aramzda 

" " , , , 
eşit olan kelimeye geliniz ki, o kelime, Allah 'dan başkasına ibadet etmemek, 
hiçbir şeyle O 'na şirk koşmamak ve Allah'ı bırakıp da birbirimizi tanrılar edin
memektir" (Al-i İmran 3/64) (J) diyorum. 

, 
y(. �G Ve dönüş yerim ancak O' dur . . 

1 

�� Ve işte böyle, esas itibariyle bütün ehli kitaba ferah verecek ve . 
üzerinde ittifak edilecek temel ilkeleri, aslına uygun olan ve aykırı düşen bütün 
ayrıntıları tek tek ortaya koyan ve bütün hedefi tevhid inancıyla Allah'a yönlen
dirmek olan bir indirişle �� � :8)1 Arapça bir hüküm, yani Arap diliyle 
ifade edilmiş ve bütün anlaşmazlıklar üzerinde hakim bir kanun, incelikleri 
çözmede bir hikmet olarak indirdik onu. İşte bu özelliklerle indirildi sana indi
rilen bu kitap ya Muhammed! 

Kur'an işte böyle her kitabın üstünde ve bütün milletler üzerinde hakim bir 
hak kitaptır. Bununla beraber Arapça'dır. Arap diliyle indirilmiştir. Dile getir
diği ilahi hükümler Arapça olarak ifade edilmiştir. Hükmünün geçerliliği Arap
ça olan aslına uygunluk şartına bağlanmıştır. Bundan dolayı daha önce indiril
miş <,>lan semavi kitapların, Kur'an'a uymayan, Kur'an'ın onayından geçmeyen 
hükümleri i le  amel etmek caiz olmayacağı gibi, Kur'an'rn tercemelerine de bu 

( 1 )  Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bu ayetin tefsirine bakını�. 
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hı, k i ı ı ı iye t  isnad edilemez ve tcrcemclcrdçn doğrudan doğruya hiiküm 
�ıkıır rııaya kalkışmak da doğru olmaz. Hük�m ancak Arapça indirilmi� olun 
n�lın;ı aittir. Demek ki, Kur'an, yalnızca tilavet edilmekle kalmamalı, mücchincc 
nıı ıl ' I  edi l ip, bütün hükümleri insanlar arasında icra edilmel idir. (Maid� 

� . 

SCın·si'ndc J;J4 yG>.lı �ı �)t, (ayet 48) ve Nisa Suresi'nde yG>.ll ;.ı)ı 8)1 �r, 
;.lıı �) � V"l1ı � � :;;.J4 "Gerçekten de Biz sana bu kitabı indi�dik k

-
i, i11."iaı;-,,, ... ,,,. � "' /ar arasmda, Allah 'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye . . . " (ayet 1 05. Bu 

!lyl'llcrin tefsirine bkz). 

r1:Jı � �: � L. �� � ��1 ;. ·.:7ı �� Ve sana gelen bu bilgiden sonra onların 
kt·yiflerine uyacak olursan, yani, Kur'an'ın bazı hükümlerini inkar eden hizip
inin  inkarları heva ve hevestir, bir keyfi liktir. Onlar Hakk'ın hükmünden 
lıo�lanmazlar da hevalarına, gönüllerinin arzularına uyarlar, kendi keyfi arzuları 
hakim olsun isterler. Sana gelen ise heva ve heves değil, gerçek i l imdir. Binaen
aleyh bu i l im sana geldikten, bu kitabın ayetleri ile Hakk'ın hükmü sence bilin
dikten sonra da bilfarz onların heveslerine uyacak olursan, Allah bilir ya �L. 

ı 

Jf� �� J� ::,.. J.H � Allah 'dan sana ne bir veli, bir dost bulunur, ne de bir vi-
• kaye edici, yan( koruyucu. Ki o takdirde Allah'dan sana gelebilecek musibetlere 
ve belalara kar§ı seni koruyacak bir dostun, bir vikaye edicin, yani koruyucun 
t )labilsin. 

Kur'an'ın bazı kısımlarını inkar ile Hz. Muhammed'in hak peygamberliğine 
i t iraz etmek isteyen çe§itli hiziplerin inkar ve iddialan ne kadar havai ve ne ka
dar boş, ne kadar sarkak ve çarpıktır: 
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Meal-i Şerifi 
38. Andolsun ki, biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara 

da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getir
mek ise hiçbir peygamberin haddi değildir. Her ecel için bir yazı vardır. 

39. Allah dilediğini imha eder, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap 
O'nun katındadır. 

40. Onlara vaad ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek, yahut 
seni, onu görmeden vefat ettirsek, yine de sana düşen sadece tebliğ etmek, 
bize düşen de hesaba çekmektir. 

41. Görnıüyorlar mı ki, biz yeri etrafından eksiltip duruyoruz. Allah 
öyle hükmeder ki, O'nun hükmünü engelleyecek kimse yoktur. O çok hızlı 
hesap görür. 

42. Onlardan öncekiler de hileler yapmışlardı. Fakat sonuçta bütün 
hileler(in cezası) Allah'a aittir. ller nefsin ne kazandığını O bilir. Bu 
dünyanın akıbetinin kime ait olduğunu kafirler de yakında bilecekler. 

43. O kafirler: 11 Sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber 
değilsin " diyorlar. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter, 
bir de yanında kitap ilmi bulunan (yeter). 11 

�ıı:; � � ��1 Jil� Andolsun ki, biz gerçekten se,.nden önce de peygaın
berler' gö�derdik �_:,'�� �Gıl ;.+J ı�J:;� onlara da zevce (eş)Jer ve zürriyetler --
verdik. Buna göre senin de birtakım meşru zevcelerinin, nikahlı eşlerinin ve 
evlatlarının bulunması ne diye senin peygamberliğine engel teşkil etsin? Ehli ki
taptan çeşitli hizipler, kendi heva ve heveslerince Hz. Muhammed'in peygam
berliğini inkar için bazı şüpheler ileri sürmek istem işlerdir ki, başlıcaları 
şunlardır: 

1 .  Müşriklerle ağız birliği içinde olan bazıları "Allah resulü, insanüstü 
özelliklere sahip olmalı, melek cinsinden olmalı" diye tutturuyorlardı. Böylece 
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ht·�n- olarak yaratılmayı peygamberliğe aykın farzcdcrck, " Biz nasıl olur du 
kt·tHlimiz gibi bir beşerin ardından gideriz?", "Bu ne biçim peygamber ycın��k 
yiyor, sokaklarda gezip dolaşıyor?" diyerek akılları sıra Hz. Peygamhcr'i 
ııyıplamaya ve inkara kalkışmışlardı ki, bu noktalara diğer surelerde gcrckl i 
n·vaplar verilmiştir. Yine bu kuruntuyu değişik açılardan di llerine dolayan h�rtıık ım hıristiyanlar da Hz. Peygamber'i özel likle birden fazla kadınla evlen mi� 
olmasından dolayı ayıplamaya çalışıyorlar. Ve "Eğer Muhammed peyganıhcr 
olsaydı böyle kadınlarla meşgul olup, evlad ve iyalle uğraşır mıydı? Yahya ve 
lsa gibi,onun da tek başına münzevi bir hayat yaşaması gerekmez miydi?" di
yorlardı ki, bu gün de hıristiyanlar bu gibi propagandalara hız vermek istiyor
lar. Halbuki böyle bir iddia Yahya ve İsa peygamberlerden önce gelmiş ve onlar 
tarafından tasdik ve teyid edilmiş olan birçok peygambere, yani Davud ve 
Slileyman'dan Musa, Yakup ve İbrahim'e hatta Nuh ve Adem'e varıncaya kadar 
l;.ski Ahid'de ve İncil1de haber verilen birçok peygamberin hepsini inkar etmek 
gibi bir çeli§kidir ki, bu da iddia edilen hıristiyanhğı kökünden inkar etmektir. 
Zira bu peygamberlerin çoğu bir tane değil, müteaddit ve hatta Davud alcyhis
sclam gibi bazıları yüz kadar kadınla evlenmiştir. Peygamberler güzide 
zürriyetler yetiştirmişler ve böylece beşer soyunun manen olduğu gibi madde
ten de tertemiz babaları, ataları olmuşlardır. Ve işte bu ayette, her şeyden önce , 
bu tarihi hakik�t açıklanarak, o bir kısım ehli kitap hiziplerinin Hz. Peygamber'e 
arşı zevceler ve evlatlar gerekçesiyle inkar ve itirazlar, yalnızca Hz. Mu
hammed'in peygamberliğini değil, geçmiş peygamberlerin hemen hepsini, hatta 
İsa ve Yahya da onları peygamber olarak tanımış ve tanıtmış olduğu için, bu 
ikisinin peygamberliğini inkar sonucuna götürür. Nereden bakılırsa bakılsın bu 
gerekçe bir çelişkiden başka bir şey değildir. Böylece bir peygamberin insanüstü 
özellikler taşıması, yani melek cinsinden olması iddiası da batıl bir iddia duru
muna düşmüş olur. 

2. Bir kısmı da peygamberi, haşa bir ilah gibi farzederek ve mucizeleri san
ki peygamberler kendileri yapıyormuş gibi sanarak: "Muhammed eğer peygam
ber olsaydı, diğer peygamberler gibi kendisinden her ne ayet istenirse, her ne 
mucize talep edilirse derhal yapıvermesi gerekmez miydi?" demişler. Buna ce
vap olmak üzere buyuruluyor ki: JJı �·�� \tı �� �4 01 J;..,') �I.? L.� Ve hiçbir pey-

, , , ,, , - , , ' , 

gaınber için Allah'ın izniyle olandan başka bir mucize getiı·mek söz konusu 
değildir. 

3. Hz. Peygamber, gaybden haber olmak üzere kafirleri azab ile uyarıp 
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müminleri nusrcl ve rahmet ile müjdclc<likçc yukarı<la da geçtiği üzere, kafirler 
"hani nerde o azap?" diyerek acele ediyorlardı. Başlarına gelecek belanın gecik
mesini şüpheye vesile edinerek "Hani ya o vaad ve vaitler nerde kaldı? Demek 
ki yalanmış, aslı yokmuş" diyorlardı. Buna cevap olmak üzere de buyuruluyor 
ki :  y8' �1 � Her ecelin bir kitabı vardır. Yani haber verilen o vaad ve 

- � 

va1dlerden her birinin yazılmış, kararlaştırılmış bir vakti, bir saati vardır. Belli 
bir vakitle müecceldir. Her vaktin, tanınmış olan her sürenin Allah katında ayrı 
bir yazısı, özel bir hükmü vardır ki, ahval in ihtilafı ile ilgili olarak, hikmet 
gereğince yazılmıştır. Ve bu müddet içinde kendini düzeltmek, kurtuluş yol
larını araştırmak veya heva ve hevesine kapılıp :ızabı gerektiren işler işlemek 
için insanlara bir mühlet tanınmış, birtakım imkanlar sunulmuştur. Binaenaleyh 
Allah, her birinin yazıll vaktini gözetir. Ve bundan dolayı çeşit! i zamanlar için 
başka başka kitaplar nazil olmuştur. Mes�!a, Musa zamanınm kitabı başka, İsa 
devrinin kitabı başkadır. Velhasıl her zaman için bir kitap vardır. Ve son za
manın kitabı ela Kur'an'dır. Onun için Arapça bir hüküm olan bu kitap önceki ki
tapların esasını, temel ilkelerini yeniden hükme bağlayıp tahkim eder, onlardaki 
bazı hükümleri de neshedip değiştirir . 

... 

4. Ehli kitaptan yahudi hizbi gibi, bir kısmı, neshi inkar ediyor ve öyle zan
nediyorlardı ki, "nesih bir bir bedayı, yani, önce bilinmeyen bir ilmin, sonradan 
elde edilmesiyle önceki hükümden caymayı gerektirir. Allah Teala bilgisizlikten 
münezzeh olduğu için ilahi hükümlerde nesih olmaz" diyorlardı ve "madem ki, 
Kur'an'da daha önceki kitapların hüküm !erini nesheden ayetler vardır, o halde 
bu kitap Allah kelamı olamaz, bunu getiren kimsenin de peygamber olmaması 
gerekir" diye iddia ediyorlardL Ve böylece yahudiler, Kur'an'ın, Musa'yı pey
gamber, Tevrat'ı da vahiy mahsulü bir kitap olarak tasdik etmesinden yararlana
rak, Tevrat'ı hiçbir şekilde nesih kabul etmez hakim bir ana kitap ve Musa 
şeriatını da değişmez bir din farzederek İncil'i de, Kur'an'ı da inkar ediyorlar. 
Hz. İsa'nın nübüvvetini olduğu gibi Hz. Muhammed'in ı;isalctini de tanımak is
temiyorlardı. Sanki Musa şeriatında, Yakup, İshak ve İbrahim'den Nuh ve 
Adem'e kadar gelmiş geçmiş olan peygamberlerin şeriatlarından hiçbir hüküm 
değiştirilmemiş gibi batıl bir iddia peşinde koşuyorlardı. Fakat Hıristiyanlıkta 
Yahudiliğe ait belli bazı hükümler değiştirilmiş olduğu ve ezcümle Cumarte
si'nin Pazar'a dönüştürüldüğü inkar olunamıyacak bir vakıa bulunduğu cihetle 
yakm zamanlara kadar hıristiyanlar neshi inkar etmiyorlardı. Çünkü neshi inkar 
ettikleri takdirde Musevilere karşı İseviliğin hiçbir anlamı kalmazdı. Fakat son 
zamanlarda Protestanlar bunu düşünmeyerek müslümanlara karşı yahudiler gibi 
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ıH'shi inkara kalkıştılar. (Bu konuda Hindli Rahmetullah Efcn<li'nin "İzharul
lııık" adlı eserine bkz.). 

l�tc herhangi hizipten olursa olsun nesih meselesini inkar edenlere kar�ı - ' 

huyuruluyor ki; :-:··� : � C. aJı ı� Allah dilediğini mahveder, dilediğini ye-
rinde sabit tutar. Gerek yaratmada, gerek hüküm koymada dilediğini mahvc
tl,·r. Varlık aleminden siler, hükümden düşürür, yürürlükten kaldırır, izini yok 
eder, dilediğini de onun yerine geç irir veya doğrudan doğruya yenisini yaratır. 
Fvvcla yaratılışta görülüyor ki, Allah Teala, alemde birtakım şeyleri yok edip. 
ortadan kaldırırken, diğer birtakım şeyleri durduruyor ve yeniden vücuda geti
riyor. Mesela bir milleti mahvediyor, diğer bir mil leti yaşatıyor. Aynı şekilde bir 
kavim içinde Zeyd ölürken bir Amir doğuyor veya Ahmed yaşamaya devam 
ediyor. Aynı şahısta ve aynı varlıkta hastalık, yaşlanma vs. gibi sebeplerle dur
madan durum değişikliği oluyor. Bedende hücreler bir yandan ölürken, bir yan
dan da yenileri onlarm yerine geçiyor. Mese]a ticaret hayatında aynı kişi bazı 
i�lcrinde kar ediyor, bazılarında zarar ediyorlar. A1lah, bazan onun rızkını arttı
rır, bazan azaltır, ecelini ve ömrünü uzatır, kısalttr seadetini şekavete, şekavetini 
scadete dönüştürür. Tevbe edenin günahlarını, amel defterinden siJer, yok eder, 
onun yerine, sevap yazar, ilh . . .  Öyle ki, bütünüyJe kainat, bir taraftan harfleri ve 
satırları silinip, diğer taraftan yazılan bir kitap gibidir. BöyJe iken kainatın sayfa 
düzeninde, h ikmetli akışında ne bir silinti, ne de bir kazıntıdan eser bulunmaz, 
kusursuz olarak işler. İşte ilahi yaratılışta böyle o]duğu gibi, teşri hususunda da 
durum böyledir: Allah Teala, bir süre için yürürlükte tuttuğu bir şer'i hükmü, 
diğer bir zaman için yürürlükten kaldırır, yerine başka bir hüküm getirir: 
Hükü�Jerin bir kısmını başka hükümlerle nesheder. .� �U 14_ �: �1.�i ::.-:- c· �; (. 
� �1 � "Eğer biz bir ayetin hükmünün kaldırır veya onu unutturursak, ondan - - -
daha hayırlısını veya dengini getiririz" (Bakara 2/106) ayetinin gereğince o 
hükmün yerine ondan daha hayırlısını ya da en azından onun gibisini ikame 
eder. Çeşit l i  devirlerin ve farklı toplumların durumlarına uygun düşen çeşitli 
şeriatler bulunur. Böylece y8' �1 � "lıer ecelin hir kitahı var" olmuş olur. ,; ,. ,,,., ,; 
Çünkü kitaplar, şeriatlar dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek için, insan-
ların uyması gereken kurallardır. İlahi irade ve meşiyyetin gereğince devirden 
devire insanların ve toplumların ihtiyaçları değişik olduğundan, ona göre, 
hükümlerin değişmesi de ilahi hikmetin gereğidir. Bununla bera�er Allah Teala, 
dilediği bazı hükümleri de neshi mümkün olmayacak şekilde muhkem ve sabit 
kılar ki , bu gibi hükümler, her devir için şeriatin temel ilkeleri "usfılu-i şeriat", 
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diğerleri de ayrıntı sayllan dallar " furu-i şcriat"<lır. (Maide SGrcsi'n<le � Jtı 
, � �li:� �� � 48. ayete bkz). Bundan dolayı Kur'an, Tevrat ve İncil'in ve diğer 

ilahi kitapların önemle üzerinde durdukları temel ilkelerden bir kısmım destek
liyerek, ehli kitabm hepsini sevindirip ferahlandırırken, o kitaplarda ahir za
manın şartlarına uygun olmayan birtakım hükümleri de neshedip ortadan 
kaldırır. Ve hatta, Kur'an'ın kendi bünyesi içinde de nasih ve mensuh vardır. Ve 
bundan dolayıdır ki, Kur'an bütün kitaplar üzerinde, müheymin (gözetici) ve 
bütün zamanların değişikliğine hakim Arapça bir hüküm kitabıdır. 

-
Allah, böyle "dilediğini imha ve dilediğini ibka ve isbat eyler", ��I � ��� 

ve ana kitap ancak O 'nun katındadır. Bütün kitapların ilk kaynağı, aslı, esası 
olan, hiçbir şekilde değişmeyecek, mahvi mümkün olmayan ana kitap, daha 
doğrusu kitabın anası, "düstur-i ala'' denilen kütük ancak O'nun katındadır ki, o 
"Levh-i Mahfuz" veya "ilm-i ezeli-i ilahi"dir. Değişecek ve değişmeyecek olan, 
giden ve kalan işte her şey o kitapta yazılıdır. Hepsi bilinmektedir. Onun için 
dinin temel ilkelerinden olmayan konularda şeriatler arasmda veya aynı kitapta 
meydana gelen nesihlerden dolayı, Allah Teata'ya hiçbir şekilde beda lazım 
gelmez. Ve yine onun içindir ki, tekvin ve teşride mahiv ve isbat cereyan ettiği 
halde Ana kitaba (Ümmü'l-kitaba) göre , her şey �lS'; �;.mı� "yazılmış, bit
miştir, kalem kurumuştur. u(l) Kainatta yeniden yaz�lacak,-yeniden programlana
cak hiçbir şey yoktur. Her şey yerli yerinde ve yazılıp programlandığı şekilde 
akıp gitmektedir. Binaenaleyh Tevrat veya İncil'i "Ü mmü'l-kitap" olarak farze
dip de nesih kabul etmez diye iddia eden o inkarcı ehli kitap hiziplerinin inat
ları ve inkarları ne kadar boş, ne kadar batıl hevestir. Halbuki Kur'an'dan önceki 
kitaplar, yalnızca nesihten değil, tahriften de uzak kalamamışlardır. 

�(i:,;_; �1 ;.;.� ı;�I �� �) L.� Onlara yaptığımız vaidlerin bir kısnunı 
sana göstersek de veya seni vefat ettirsek de, yani, o inkarcılara vaad ettiği
m iz ceza ve azabın hepsi gerçekleşecek ve sen bazısmı dünyada gözlerinle 
görecek olsan da, hiçbirini sana göstermeden seni bu düı;ıyadan alacak olsak da, 
sen bununla bağlı değilsin. Sen onların başlarına geleceği görüp görmeyeceğini 
düşünmeden vazifeni yapmaya devam et. Hiç birini görmeden vefat edecek ol
san bile yine de görevini sürdür. İster gör, ister görmeden ölmüş ol, her iki du
rumda da t_�ı �(1� LJ_u sana düşen, boynuna borç olan şey tebliğdir. Yani 
sen bir peygamber olarak, üzerine vacip olan görev, peygamberliğin gereği olan 
hükümleri tebliğden ibaretttir. O tebliğin gereğini ifa ve icra etmek ve sonuçta 

(1) Kc�fü'l-Harn, I, 398 (1071). 
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unıııı IH!sahııu görmek ve yine bu arada onlara haber verdiğin azapların gcrçck
h,�ip �cr<�cklcşmcc..liğini görmek senin görevlerin arasında değildir. Senin i�in 
ynhıızca tebliğ etmektir. yı.:.....JI ı-:-_ı;.� Bize düşen de hesap görancktir. O 

, 

kAfirlcrin hesabını görmek, amellerinin cezasını vermek bize aittir. O i�i ynpa
cnk olan biziz. Binaenaleyh sen, emek ve gayretlerinin semeresini görüp gi�r
nat·ycccğini hesaba katmadan_ çahş, bu uğurda can vermek gerekse bile vazifen 
ulun tebliği yap, gerisini bize bırak. 

O inkarcılar �'.;. ��1 görmüyorlar mı ki, -;_;,�t...ı1 ı.:,,'t,; �1 biz kudretinıizle 
yı•rc �eliyor t+tl)1 ::,.. 14 .. 1i�: onu etrafından eksiltip duruyoruz. Yani, bizim 

, , 

mahvimizi ve isbatımızı kabul etmek istemiyen o inkarcılar, baksalar ya, yu
kıında açıklandığı üzere, önce rahmet ve kudretimizle meddetmiş ve ayaklarının 
n l l ına sermiş olduğumuz yeri aynı durumda bırakıyor muyuz? O serili yeri, 
üzerinde yaşadıkları o geniş topraklan, etrafından kudretimizle sarıp sıkıştır· 
mıyor, onu eksiltmiyor muyuz? Daraltmıyor muyuz? O ilk medde kar§tlık onda 
t·czirler yapmıyor muyuz? Veya çeşitli yeryüzü olaylan i le onu aşındırıp 
parçalamıyor muyuz? Veya o kafirlerin vatanlarını peyderpey çevresinden eksil
tip durmuyor muyuz? Nüfuslarını, topluluklarını kırarak, dağıtarak, feyiz ve 
bereketlerini azaltarak, arazilerini, yurtlarını daraltarak, güçlerini ezikliğe, ke
mallerini noksana dönü§türmüyor muyuz? Yerdeki bu değişikliği veya vatan- . 

, 

larındaki bu dar._almayı, bu sıkışmayı görmüyorlar mı? F- :J.ıı-., Allah, öyle bir 
hüküm ve hükumet yapar ki, � ;. ;:.•. \./ O'nun hükınüne muak.kıp yok-

, 

tur. Onun verdiği hükmü, arkasından takip edecek, ona yetişip de onu değişti
recek, nakzedecek ve engelleyip ortadan kaldıracak hiçbir kuvvet, hiçbir devlet, 
hiçbir makam ve merci yoktur. ��I �� -_;-_, Ve O, hızlı hesap görendir. Şu 
halde o hesap ve azap demleri çok uzaktır, belki bize hiç sıra gelmez şeklinde 
bo§ hayallere hiç kimse kapılmasın. O'nun hesabı da, azabı da bir anlık mesele
dir. Allah murad edjnce göz açıp yummadan geliverir. 

�) � �_.ilı '.}:.. �J Onlardan öncekiler de nıekirler yaptılar. Allah'a, pey
gamberlere, kitaplara ve müminlere karşı birtakım hilelere baş vurdular, tuzak· 

1 

lar, oyunlar düzenlediler, entrikalar çevirdiler � >:Jı J.G fakat sonuç itihu-
, 

riyle ıııekir, bütünüyle nıekir ancak Allah'ındır. 
Allah'ın mekrine göre, diğerlerinin yaptığı mekirler hiçtir; mekir bile sayıl

maz. Çünkü mekrin hakikatı, başkasına gizli, sezilmesi, anlaşılması mümkün o( .. 

mayan bir kötülüğü ona iletmektir. Onu bilmeden oyuna getirmek, kötü duruma 
düşürmektir. Oysa Allah'dan gizli olan bir şey yoktur: Kulların bütün yaptıkları 
ve yapacakları Allah tarafından bilinmektedir. Her şey O'nun bilgisi ve kudreti 



1 <>4 t 3- R/\'D sfrıu�sl: 42-43 Cüz: 1 3  

altmda cereyan etmektedir. Bundan dolayı, mckir yapanların yaptıkları mckir de 
bir amelden, bir kesipten başka bir şey değildir. Yaratma ve etki Allah'<landır. 
Bu suretle onlar oyun yapmaya çalışırken, sadece kendi kendilerini aldatmış ve 
kendi düşecekleri kuyuyu kazmış olurlar. Allah'ı oyuna getirmek mümkün ol
madığına göre, yaptıkları işle başlarına gelecek oyuna kendileri sebep olmuş 
olurlar. Allah bir yere kadar kesiplerini yaratır, onlar da başard ık, başarıyoruz 
zannederlerken, o oyunlarının cezası olarak Allah tarafından öyle gizli bir be
laya uğratılırlar ki, bütün zan ve tahminlerinin aksine mahvolur giderler. 

O halde hilekarlık yapmaya çalışanlar, bilmelidirler ki, yaptıkları hileler, 
sonuçta Allah'ın kendilerine bir oyunudur. Allah, hiç haberleri olmadığı, hiç 
ummadıkları bir şekilde mekirlerini başlarına geçiriverir. Aldatıyoruz, oyuna 
getiriyoruz zannettikleri doğruları da mükafatlandırır. Çünkü Allah aldanmaz ve 
aldatanları sevmez. -� JS' :. -� L:. �r.� Her nefis ne kazanırsa bilir. ��ı �·<-·� 
O kafirler de ilerde bileceklerdir ki, .lJJI v�:;.,, bu yurdun akıbeti kimindir 
ıJ)r �.ı1ı J_,l;� O kafirler bir de derler' ki, <.;;...-;,. :. • J sen mürsel değilsin, yani , 
Allah tarafmdan gönderilmiş bir peygamber değilsin. Böylece senin hak pey-
gamber olduğunu inkar ederler. Ey Muhammed! �:, � (.,_i4• �� c).S'Jj De ki, 
benim aram la sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Yani Al 1 ah Teala, bana 
indirdiği, bende açığa çıkardığı kesin deliller, açık ayetler ve beyyinelerle benim 
peygamberliğime şahitlik etmektedir. Her şahitlikten yüksek olan bu Allah 
şahitliği, diğer şahitlerin şahitliğine artık ihtiyaç bırakmaz. Benim doğruluğumu 
isbat için başka hiçbir şahitliğe ihtiyaç kalmadan benim için kafi gelir. :� :;.� ��I � Ve o alim ki, yanında kitap bilgisi vardır. Kur'an ilmine veya genel 
olarak kitap bilgisine sahiptir. Yani Arapça bir hüküm olan bu kitap, bu Kur1an, 
benim peygamberliğime başlı başına bir şahittir, yeterli bir belgedir. Ancak bu
nun böyle olduğunu bilmek, bunu anlayabilmek için kitap ilmine sahip olmak, 
bu kitabın anlatımındaki fesahat ve belağati, bildirdiği gayb haberlerini anla
mak, dile getirdiği bunca il imleri bilmek, hasılı dilinden ve içeriğinden anlamak 
gerekir ki, bunun hak kitap olduğunu takdir edebilsin. Bunu bilen "ilim sahipleri 
sırf doğruyu ayakta tutma" aşkıyla onun hak olduğunu itiraf eder ve Hz. Mu
hammed'in peygamberliğine şahitlik eyler. Ve hatta bundan önceki kitaplarda, 
bu arada Tevrat ve İncil de dahil Hz. Muhammed'in peygamberliğini haber ve
ren ve müjdeleyen ayetler, belge niteliğinde ifadeler vardır. Bunları hakkıyla bi
len ve bu gibi kitapların bilgisine sahip olup da taassup göstermeyen, heva ve 
hevesine uymayan insaflı ehli kitap alimleri de buna şahitlik ettiler. 

Bakınız bundan sonraki İbrahim Suresi'nin ilk ayetinde Allah Teala, nasıl 
şahitlik ediyor: 
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Ibrahim Süresi 
Mekkc Dönenıinde İndi 

Ayet Sayısı: 52 

Kitap i lminin bir kısmından İbrahim (a.s)ın duasını hatırlatan bu yüce 
surenin hepsi Mekke dönemine.le inmiştir. Bahr-ı Muhlt'ta İbnü Abbas ve 

1 

Katade'den )1J ı Jı . . .  D$' J.ıı t.:..i ı}� �.i.lı Jı ') �1 ayeti dışındaki kısmın Mckke 
döneminde iı�diği �akledil�ıi§tir:(l )  Nişaburi Tefsiri'nde de bu iki ayetin "Bedir" 
de indiği zikredilmiştir.C2> 

Ayetleri : Elli ikidir 
Kelimeleri : Sekiz yüz ellibeştir. 
Harfleri : Üçbin dörtyüz otuz dörttür. 
Fasılası : .) ' r ' .) ' � . 0 • j; ' j ' ı.r' ' .. ' J harfleridir. 

(1) Ehu Hayy;.ın, d-Bahru'l-Muhil, Y, 403. 
(2) Ni�fiburi, Garfiihu'l-Kur'an ve Rcgaihü'l-Furkan, Xlll, 101 (Taberi ile birlikte) 
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Meal-i Şerifi 
1- Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rab

lerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde layık olan 
Allah 'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. 

2- O Allah'ın (yolu) ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O 'nundur. 
Şiddetli bir azabdan dolayı vay kafirlerin haline! 

3- Onlar, o kimselerdir ki dünya hayatını ahirete tercih ederler, 
(insanları) Allah'ın yolundan çevirirler ve onun eğrilınesini isterler. İşte 
bunlar, çok büyük bir sapıklık içindedirler. 

' u)i » (Yunus Suresi'nden beri geçen benzerlerine bakınız.) :.�c:: �1 aıı bu 
� .  (.� • �1 çıkış yeri belli ve sınırlı olmayan, karnm üst tarafmdan çıkıp her har
fin yardımına koşan elif gibi, tevhid (Allah'ın birliğine inanmak) ve doğruluk 
delili olarak teceJli eden ve tilavet ve okunması ile G .  (.� gibi dillerde çalkalana
rak birlikten çokluğa hitap eden bu seçkin harfler, yani mucizeli nazmıyla bu 
sureyi meydana getiren basit ve birleşik sesler yGs' öyle büyük bir kitapdır 
ki, ey Muhammed �ı �8;11 onu sana yüceliği�izin şanı ile biz indirdik. 
İndirdik ki vc..11 1 � �\1.iı [.� insanları karanlıklardan çıkarasın \J·j� .;)JI Jı ;.+� Rable�inin izı�i ile aydı�hğa(1) �ı .iJJJI �� Jı o aziz (yüce) �e-h�nıde: 

, ,  , ,  , ,  , , , 

( 1 )  Bakara Sfırcsi'mlcki •:-,fıı J! �c.tl&Jı � �r. ı�İ �}Jı �� aıı. 2/252. ayetin tefsirine hakrnız. 



( 'hı.: 1 3  1 4 - I BRAl l lM SÜRESi: 1 -3 
-------·-· · ---· 

l <l7 

clihncye layık olan Allah'ın doğru yoluna bütün izzet ve kudret kendisinin, 
htihin hamd ve sena kendisine mahsus olan ve bundan ötürü yoluna girip korun
masına sığınanlara izzet ve ihsanıyla çok değerli ve saygın kılacağı malum hulu
nan o nimet veren Rabbin doğru yoluna, hak dinine, yani �.llı JJ1 o Allah'ın yo
hınu ki :İl'�� � ı:..� ��ı �ı:.. � bütün göklerdekiler ve bÜtÜn yerdekiler h�11-
NI O'nundur, şu veya bu devletin değil hep O'nundur. O'nun mah ve mülküdür. 

O yalnız göktekilerin değil, yeryüzündekilerin de Rabbidir. Ululuğuyla 
gi>ktckileri yere indirir. İnayet nuru i le yerdekileri göklere çıkarır. İşte ey Mu
hammed! Bu kitap öyle indirilmiş bir nurdur ve sen bütün insanlara gönderilmiş 
üylc yüce bir peygambersin. Yani hangi toplumdan olursa olsun bütün insanları 
ay<lınlatacak, yeryüzünde bilgisizlik ve sefaheti (zevk ve eğlenceye düşkünlüğü) 
ve küfür ve sapıklık inançlarına kapılarak değersiz gayelere, yanlış mabudlara 
aldanarak kat kat karanlıklar içinde kalmış, dünya ve ahireti tanımaz, nerede bu
lunduğunu, nereden gelip nereye gittiğini bilmez olmuş bütün insanları sapıklık 
ve sefill ikten kurtarıp iman nuru ile yücelik ve hamd yoluna, ulu ve kendisine 
hamd edilen Allah'ın din ve şeriatine hidayet edeceksin. Fakat kendi kudret ve 
iradenle değil, hepsinin Rabbi olan o alemlerin Rabbinin izin ve yardımı ile. . . 
Çünkü nur O'nun, sen O'nun, gökler ve yerde bütün saltanat ve ilahlık O'nundur. 
Onun için müjde inananlara �..;lS:JJ J:�� ve vay kafirlere! O nuru örtmek iste
yen ve yücelik ile hamd yolu�� ç;kmak istemeyen imansızlara �� y(� ::,.. 
�iddetli azabdan. �.lll Onlar ki '(;.�1 J.. Q�f.,;.;Jı �;,..::. � o alç;k

, 
h;yatı s�-,,,, , , , 

verler, dünyayı ahiret üzerine tercih ederler. Bu gün yaşayalım da yarın ne 
olursa olsun derler, dünya için ahireti satarlar. �ı � C,-.. �.,'(�� Ve Allah'ın yo
lundan çevirirler �� 43�� ve onun da eğiriliğiı{i isterler. 

Doğruluktan hoşlanmazlar. Allah yoluna eğri derler, aykırı gidilmesini is
terler, doğruya eğri diye kovuculuklar yaparlar. Düzenbazl ıkla insanları sapıl
maya, doğru dini eğmeye, bozmaya ve değiştirmeye çalışır, ay'!!nlığı karanlık, 
karanlığı aydınlık görmek ve göstermek isterler. � � ı_,,i �J1 İşte bunlar, . "" - ,,,, ,,,, 
uzak bir sapıklık içindedirler. Doğru yoldan o kadar uzağa sapmışlardır ki ona 
yanaşmak, kurtuluş bulmak ihtimalleri yoktur. Onun için vay hallerine! 

Böyle büyük sapıklık içinde bulunan, eğrilik peşinde dolaşan kafirler, bu 
kitabın Arapça olmasına itiraz ederek "Sen bütün insanlara gönderi lmiş bir pey· 

gamber olsaydın bu kitap Arapça mı olurdu? Hem bu hangi peygamberde 
görülmüş? Şimdiye kadar hiç bir peygambere Arapça bir kitap ·inmemiş iken 
bunun Arapça olması Allah'm adetine aykırı değil midir?" Diyecek olurlarsa: 
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Meal-i Şerifi 

4- Biz, her peygamberi, ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik 
ki, onlara apaçık anlatsın. Bu itibarla Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, 
dilediğini de hidayete erdirir. O her şeye galibdir, hükmünde hiknıet sahi
bidir. 

,.., J;_� ::,_.ı:r e�l C.� Biz hiçbir peygamberi -gerek özel, gerek genel bir şeriat 
veya

· 
kitap 'getiren hiç bir peygamberi- başka türlü göndernıedik . ._.9) .:ı� )ıı 

,,., , ,,., , 

Ancak kavminin dili ile gönderdik. Yani Allah'ın adeti böyledir. Oteden beri 
her Peygamber, gönderildiği ümmetin ve özellikle içlerinde oturduğu toplu
luğun dili ile gönderilmiştir. ;..fJ ��:�ı Ki onlara açıklasın. Tebliğine emredi lmiş 

, , 

olduğu şeyleri kavmine anlatsın anlattırsm. Bilenin bilmeyene, hazır bulunanın 
bulunmayana anlayacağı bir dil i le açıklaması ve tebliğ etmesinin bir vazife 
olduğunu anlatsm. Çünkü bir peygamberin peygamberliği gerek kavmine ait ol
sun ve gerek daha başkalanna da kapsasın ve bu kapsamlılık gerek Hz. Muham
medin peygamberliğinde olduğu gibi bütün insanlara ve hatta insan ve cinlere 
kadar genel olsun ve gerekse birkaç topluma ait bulunsun mutlaka o peygam
ber, kavmini davet edecek ve ilk işi onlara peygamberl iğini anlatmak olacaktır. 
Bu ise onların en iyi, en kolay anlayabilecekleri kendi dilleri, kendi lehçeleri ile 
açıklamaya bağlıdır. Her şeyden önce �)\11 �� �.Dt, "Önce en yakuı akra-

- - , 

balarını korkut .. " (Şuara, 26/214) gereğince en yakmdag başlayarak peygam-
ber, kavmine bu açıklamayı yapar, Allah'ın emirlerini açıklar ve ilan eder. J .::.) : � ::;.  aıı Bunun üzerine Allah da dilediğini saptırır, yani gerek o kavimden 
olsun ve gerek dışardan bulunsun bizzat veya vasıta ile etraflıca veya özetle o 
açıklamayı İ§İten insanların kimisini Allah, yola getirmez, hakkı sevdirmez, o 
açıklamadan faydalanmaz, imana başarılı kılmaz, sapıklığa mahkum eder. u�_:, 
: � ::;.  Dilediğini de hidayete erdirir. Peygamberin dil inden, o açıklamadan 
faydalandırır, hakkı sevdirir, iman ve ilim ve onun gereğince amel etmeyi nasib 
eder ve bundan ötürü bir taraftan Arapça bilenler, bilmeyenlere bildikleri diller 
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tk nakil ve tercüme ederek Hz. Peygamberin açıklamalarını tebliğ ederler ve 
n�ıklarlar. Elçisinin elçisi, peygamberlerin varisleri olmak şerefine eri�irler. 
1 >igcr taraftan bu şerefe erişmek için birtakımları da Arapçayı öğrenirler ve hu 
•l·kildc l l z. Peygamberin dil ini esas olarak anlatırlar ve onunla davet dilden dile 
Vt� hir topluluktan diğer topluluğa yayılıp umumileşir. Allah'ın sapt ıruığı 
hııhtsız, hidayet ettiği mutlu olur. ;.� Ve o Allah j.,j.)1 öyle aziz, her şcy<lcn .. 
Ust ün, iradesi bütün sebeplere ve etkenlere hakimdir. Bundan ötürü iradesi i le 
�l' ki�mck mümkün değildir. Onun için onun sapıttığını yola getirecek, hidayet 
<'iliğini şaşırtabilecek hiçbir kudret, hiçbir irade bulunamaz. Ve Peygamberin 
n<.;ıklaması ne kadar kuvvetli ve açık olursa olsun Allah'ın izni olmayınca hida
yd için yeterli olmaz, hem de �1 öyle hakimdir. Hiçbir sebebe muhtaç ol
mamakla beraber yaptığını hikmet ile düzenli yapar, iradesi yalnız hikmet olur. 
Onun için de açıklama yapmadan önce kimseyi sapıklığa mahkum etmez. 

Saptırması da, hidayeti de hikmeti i le gerçekleşir. Ululuğundan dolayı, Pcy
�amberini dilediği kavimden seçer ve hikmetinden dolayı açıklamasını o kav
min diliyle yaptırır. Bundan dolayı; �·:ı.� 1)ıı J_ı �L..!h.ıı � �wı (� �ı")_ı �GJ)l y� �_:, "Ey Muhammed! Bu, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan 
ayduılığa, her şeye galip ve ôvülmeye laytk olan A llalı 'm yoluna çıkarman için, 
sana indirdiğimiz bir kitaptır. " (İbrahim, l 4/1 )  hitabıyla bütün insanları 
Allah'ın izniyle aydınlatmak hidayet ve sapıklığın birbirinden ayrılmasında ke
sin delil olmak için Hz. Muhammed'in peygamberliği ile gönderilen bu kitabın, 
bu apaçık Kur'an'm Arapça olarak indirilmesinde ve indiği gibi Arapça hakim 
kılınmasında da nice ilahi hikmetler vardır. Kur'an, başka bir dil ile indirilseydi, 
Peygamberin içlerinde bulunduğu ve ilk önce hitap edeceği kavmi anlamayacak, 
"Fussilet Suresi "nde geleceği şekilde ��� �t :.;4i :-r� 'J") "Ayetleri uzun 
uzadıya açıklansaydı ya, Araba yabancı dil mi?" (Fussilet, 24/44) demeye hak
ları olacak ve diğer kavimlere tebliğ etmek ve umumileştirmek için ilk neşre
denler yetişmeyecek ve bundan dolayı hiçbir topluluk hakkında Allah'ın kesin 
delili gerçekleşmeyecekti. Ve eğer bütün dillerle indirilseydi de Arapçası gibi 
birçok Kur'an bulunsaydı(l) böyle bir mucize büsbütün zararlı ve tevhid hikme
tine aykırı olurdu, kavimler arasında kavga ve anlaşmazl ığı azaltacak yerde 
çoğaltır, birleştirecek yerde dağıtırdı. 

( 1 )  Bunu zorlamaya yakın hir mu'<.:izc olurdu diye <le tasvir edenler olmu�sa da üzerinde 

<lü�ünmeyc değer olurdu, çünkü her birinin ait okluğu kavime 'icaz etkisi, Arapça'nın Araha 

etkisinden !'azla olamazdı ve hatta bir zorlama da olsa hirlc�mcyc değil, ihtilfıfo zorlama olur· 

c.lu (Mücllit) 
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Çünkü her biri yalnız kendi dilini esas ve hakim tanıtması gerekecek ve 
aralarında hakim ve furkan (hakkı batıldan ayıran) bir kitap bulunmamış ola
caktı. Hem bu sayının artması, terceme ihtiyacından kurtarmayacak, her toplu
luk kendi dilindeki Kur'an ile diğerlerinin birbirine uygun olup olmadığmı anla
mak ihtiyacında bulunacak ve bundan dolayı sayılan ne kadar çoksa . terceme 
ihtiyacı da o oranda artacak ve bir çevirmenin bütün dilleri bilmesi gerekecek ve 
dayanılmaz bir şeyi teklif etmek durumunu alacaktı. 

Bunun açıklaması: 

Meal-i Şerifi 
5- And olsun ki Musa 'yı ayetlerin1izle gönderdik. Ona şöyle dedik: 

Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar, onlara Allah'ın (felaket) günlerini 
hatırlat. Şüphe yok ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler · 
vardır. 

' GCL ' ' 11:.:1 � - • 4J"".,,,,. '.) .J - - Şüphesiz ki biz Musa'yı ayetlerimizle gönderdik. 
Yani peygamberliğini açıklayan mucizeler ve kitap vererek zikredildiği üzere 
kavminin dili ile elçi yapıp gönderdik. �1 Şöyle diye ki J)Jı JI ..::.ılJWI ::_... �� �)-1 
kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar. �Ç.ı � ı::-; J-�1 �1

-
"fsrail�ğullar;nı 

bizimle serbest bırak. " (Şuara, 26/ l 7) buyurul�iu�u -üzere �usa'nm kavmi İsrail
oğulları idi . . İsrailoğulları da Mısır'da bulunuyordu. Yusuftan sonra Mıstr'ın 
idaresi kötüleşmiş, İsrailoğuları Firavun ailesinin zulüm ve işkencesi altında ne 
yapacağını şaşırmış, cahillik ve sapıklık, zayıflık ve zillet ve ümitsizlik gibi 
türlü türlü karanlıklar içinde kalmış idi. Bundan dolayı bundan sonraki ayetten 
de anlaşılacağı üzere, bu emrin kısaca manası şu olur: israiloğullarını aydınlata-, 
rak Firavun'dan kurtar :JJı r4� ��i� ve onlara Allah'ın (felaket) günlerini 
hatırlat. Tarihte ümmetlerin başından geçen ve doğrudan doğruya Allah'ın kud-



( '111.: 1 J 1 4 - t BRAI l lM SÜRES i :  S l 7 1  

ı ı· t i ı ı  i giistcren, Allah dedirten acı veya tallı büyük olayları anla tarak ve ya 
A l l i ı l ı ' ın  ı ı i ınetlcrini, musibetlerini hatırlatarak va'z ve nasihat et !  �i ı.) �ı 

, , , 

�liph� yok ki onda, o hatırlatmada veya o günlerde hangi kavimden olursa ol-
""" ;).:.:. 1� JS:.ı uÇ� pek sabırlı, çok şükreden her kiınse için elbette hin;ok 

- - � , -

{lyl•l ll·r vardır. Ki Allah Tefıla'nın kudret ve birliğine, bela ve nimetine delalet . 
ı·t ln ve gönüllerini uya111klık ve ibretler, ümit ve genişlikle aydınlatır. Gerçi 
h ı ı ıılar, herkes için ayet iseler de sabrı veya şükrü veya ikisi de az veya hiç ol
ıııayan kimseler onlardan faydalanamaz, gerçekten aydınlanamazlar. O aydın
L ı ı ı ına hem çok sabredenler, hem şükredenlere aittir ki, sıkıntı karşısında ümit
siı.l ik ve telaşa düşmez, nimetin kadrini bilir, devamlı şükrünü yerine getirmeye 
�:ılı§ırlar. Bu iki tabiat iman huylarından olduğundan dolayı burada 1}:.!, J� 

• • 

'\ok sabreden ve çok şükreden " mümin demekten kinaye olduğu da söylenmiş
tir. Görülüyor ki Hz. Musa'ya 1JJı Jı uL..!hJı � �� ().1 "Kavmini kara11/ıklarda11 
aydmlt��a çıkar" buyurulmuş� Yüc�- Peyga�berim,izc (s.a.v.) ise; � :.,..� ı  �� 
;�I ull uL...lliJ ı "İnsanları karanlıklardan aydmhğa çıkara ... ;uı. " (İbr�him, 1 4; l )  
huyurulmuştur. Demek ki her peygambcrlikte esas, ortak değer bu aydınlatma
dır. Fakat Hz. Muhammed'in peygamberliği kavminden ba§lamak üzere bütün 
insanlar için oluyor. Hz. Musa'nın peygamberliği ise kavmine ait bulunuyordu. 
Diğer ayetlerde geçtiği üzere onun Firavun'a gönderilmesi de bil hassa 
İsrailoğullarından -<:iolayı idi. Bununla birlikte böyle olması Musa'ya emredilen 
hatırlatmalar, Tevrat'ta zikredilmiş ayetler içinde yalnız Musa'nm kavmini değil, 
herkesi aydınlatacak ayetlerin bulunmasına engel değildir. Onun için "Maide" 
SGresi'nde geçtiği şekli ile Tevrat hakkında; �;� :;� � "Onda hidayet ve 
aydmlık vardır. " (Maide, 5/44) buyurulcluğu gibi, burada

·
J� J$:J u�'..f �� ı,) �I 

' .,,, .. - ; " I' 

J}:.!. buyurulmu§lur. İşte Allah'ın (felaket) günlerinin hatırlatılmasındaki hikme-
• 

tinden dolayı, bunun bir özetini hatırlatması emredilerek Hz. Peygambere de  
buyuruluyor ki:(l ) 

/ ' �' ' .i / '  't· / ./ / .  • \� \ o ,- � \ .. _, • \ � \ �o-,.J �. ' j  \; )  \; 
.,, .. / � � 

/ 

.... � � .,, 

�2':15A�,��"�·)1;�s;��� 
( 1 )  Bakam SıJrcsi'ndt.: � ;:Ju·�r:., (2/30) ayt.:t-i kerimesinde bclirLil<liği üzere hu gibi yerlerde « ·�11 

zarfı, mukadder •."nı, fi iline hağlı olduğunc.Jcın burada da öyledir. Ye hu ise Hz. Pcygamh�rc 
vcrilmi� hir emirdir. Yani ey Muhammed! Sen c.k O Allah günlerinden �u vakitleri lwtırhı ve 
an ki hani Musa §Öyle <lemi�ti, İbrahim �öyle dcmi�li ... (Mücllil) 
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Meal-i Şerifi 
6- Musa kavmine demişti ki: "Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırla

yın. Çünkü O, bir vakit sizi Firavun ailesinden kurtardı. Onlar sizi 
işkencenin en kötüsüne sürüyorlar ve oğullarınızı kesip kadınlarınızı da 
diri bırakıyorladı. Ve bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardır. " 

7- Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim hakkı için 
şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz 
hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. 

8- Musa dedi ki: Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etse·
niz, iyi biliniz ki Allah hepinizden zengindir, hamdedilmeye layıktır. 

Ey Muhammed Ümmeti: 
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Meal-i Şerifi 

9- Sizden öncekilerin; Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlnrcJun 
�mnra gelenlerin haberleri size gelmedi mi? Onları, Allah 'tan başkası hll
nu•J.. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de onlar ellerini ağızlarınu 
koydular ve dediler ki: "Biz sizinle gönderileni inkar ettik ve bizi çağırdığı-
1111. şeyden de şüphe ve endişe içindeyiz. " 

�� ;J1 "Size .. .  gelmedi mi?" Bu hitap görünürde Hz. Musa'nm sözü gibi 
gürünürse de, birçok tefsircinin tercih ettikleri görüşe göre, Allah tarafından Hz. 

Peygamberin kavmine bir hitap başlangıcıdır. Gerçekten Tevrat'ta Ad ve 
• 

Scmud'dan bahsedilmediği doğru ise, bu açıkça belli demektir. �ı \ıı � 'J 
Çünkü onları Allah'tan başkası bilmez. Yani Nuh, .Ad ve Semfid ka�imlcrin
dcn sonra tarihin bilinmeyen safhaları içine gömülmüş, miktar ve özelliklerini 
Allah'tan başkasının bilemeyeceği daha nice kavimler (,-.!S' �� � CJJ� "ve bu - -
arada daha birçok nesilleri (Allah'ı inktir etmelerinden dolayı helak ettik")" 
(Furkan, 25/38) manası gereğince ne kadar çok nesiller mahvolmuş ve soyları 
tükenmiş ki bunlar hakkında da: ;.ı'_If: � ;.ı � r+�_.::, �(t';. ı�· ,;� � ;.��_. 
''Onlardan sana kıssalarmı anlattığmız kimseler de var, durumlarını sana hil
dirmediğimiz kimseler de var. " (Mümin, 40/78) b�yurulduğu üzere, kısmen ve 
özetle de olsa haber gelmedi mi? İbnü Mesud (r.a) bu ayeti okuduğu zaman der
miş ki: "Neseb alimleri yalancıdırlar". Yani biz nesebler i lmini biliyoruz id
diasında bulunanlar ve Hz. Adem'e varıncaya kadar bütün insan ırklarının soy 
zincirini belirlemeye kalkışanlar yalan söylemiş olurlar. Çünkü aıı \ıı ;. i' r-� 'J 
Allahtan başkası onları bilmez" buyurulmuştur. İbnü Abbas'dan (r.a) 'şöyle ri
vayet edilmiştir: "Adnan ile İsmail arasında bil inmeyen otuz baba (batın) var
dır." Hz. Peygamber'den (s.a) rivayet edilmiştir ki: "Maadd b. Adnan b. Edd"i 
geçmezdi ve buyurmuştur ki: (. r;.iıı � ı;..w� ���1 � �µ (. �t.:..;1 :ı:- ı;..w 
J.,.)Jı "-! �) ı:· 7 "Neseblerinizden yakın akrabalarınızla ilişki sürdürecek kadarını 
ögre�fniz: yolu bulabilecek kadar da astronomi öğreniniz"(l ) 

Bazı müfessirler de demişler ki, şu halde bundan dolayı Hz . .Adem'in ya
ratılışından beri geçen senelerin sayısını da kestirmek mümkün değildir. Onu da 
Ancak Allah bilir. 
(1) Tirmizl, Birr, 49. 
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Bütün o kavimlere ne oldu bilir misiniz? �ı:·J� �� �: � Onlara pey
gamberleri mucizelerle geldiler. Açık deliJler, açıklamalar ve mucizeler getir
diler �1)1 � ;.+.�1 ı.J'�; de onlar ellerini ağızlarına ittiler, öfkelerinden par
maklarını ısırdılar. Yahut bütün kuvvetleri ile ağızlarını tutmaya, susturmaya 
çalıştılar. Yahut o peygamberlerin kendilerine uzatılan imdat (yardım) elini ve 
hidayetlerini ağızları ile reddettiler, öpecek yerde ısırdılar ı_,.hl� ve dediler ki uı 
""! ;.L�1 � ıJ)'S kesinlikle biz .. siıin kendisiyle gönderildiğiniz şeyleri inka� 
�ttik. ve g�tirdiğiniz mucizeler� i�anmıyoruz. Davetinize gelince de L... �.ı.:� � uG 41 G;�:i bizi davet ettiğiniz şeylerden de muhakkak ve şüphe�i; k�şk� 
,içfndeyiz "-:"J_;. öyle bir şüphe ki gocundurucu, yani pireleniyoruz, kuşkulanı-

• , 

yoruz ve ürküyoruz. 

Meal-i Şerifi 

10- Peygamberleri dedi ki: "Gökleri ve yeri yaratan, Allah hakkında 
da şüphe mi var? O, sizi günahlarınızı bağışlamak için çağırıyor ve belir
lenmiş bir süreye kadar size müsade ediyor. 11 Onlar da: 11 Siz sadece bizim 
gibi bir insansınız, bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsu
nuz. O halde bize apaçık bir delil getirin! "  dediler. 
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Meal-i Şerifi 

11- Peygamberleri onlara dediler ki: " (Evet) biz ancak sizin gibi bir in
sanız, ama Allah kullarından dilediğine nimetini lütfeder. Ve Allah ' ın izni 
olmadıkça bizim size bir delil getirmemize imkan yoktur. Müminler ancak 
Allah'a dayansınlar. 

12· Bize yollarımızı göstermişken neden biz Allah'a dayanıp güvennıe
yelim? Elbette bize yaptığınız eziyetlere katlanacağız. Tevekkül edenler 
yalnız Allah 1 a tevekkül etsinler. 11 

13- İnkar edenler peygamberlerine dediler ki: 11 Ya sizi mutlaka yurdu
muzdan çıkaracağız, ya da mutlaka dinimize döneceksiniz! " Rableri de on
lara: "Zalimleri mutlaka helak edeceğiz" diye vahyetti. 

14- Ve Onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. Bu, nıa
kamınıdan ve tehdidimden korkan içindir. 

15- (Peyganıberler, düşmanlarına karşı) fetih istediler, ve her zorba 
inatçı hüsrana uğradı. 
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16- Ardından da  Cehennem vardır, orada kendisine irinli su içirile· 
cektir. 

17- Onu yutmaya çahşacak, fakat boğazından geçiremeyecek ve her 
yandan ona ölüm gelecek, fakat o ölemez. Arkasından da çetin bir azab ge· 
lecektir. 

Meal-i Şerifi 
18- Rabblerini inkar edenlerin durumu tıpkı fırtınalı bir günde 

rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi 
elde edemezler. İşte asıl uzak sapıklık budur. 
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Meal-i Şerifi 
19- Gökleri ve yeri gerçekten Allah'ın yarattığını görmedin mi? O di

lerse sizi yok edip yepyeni bir halk getirir. 
20- Bu, Allah' a göre önemli bir şey değildir. 
21- (Kıyamet günü) İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Ve 

zayıflar büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler: "Bizler, sizlere uymuştuk. 
Şimdi siz, Allah 'ın azabından en ufak bir şeyi bizden sava bilir misiniz? " .. 
Onlar da diyecekler ki: 11 Allah bizi hidayete erdirseydi, biz de size doğru 
yol gösterirdik. Artık şimdi bizler sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü 
kaçacak yerimiz yoktur." 

22- İş bitince şeytan onlara şöyle diyecek: "Şüphesiz ki Allah size 
gerçek olanı vaad etti, ben de size vaad ettinı, ama sonra caydım! Zaten be
nim size karşı bir gücünı yoktu. Ancak ben sizi (küfür ve isyana) çağırdım, 
siz de geldiniz. O halde beni kınanıayın, kendi kendinizi kınayın! Ne ben 
sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz! Ben, önceden beni 
Allah'a ortak koşmanızı da kabul etnıemiştim. " Doğrusu zalinıler için acı 
bir azab vardır! 

23- İnıan edip salih ameller işleyenler ise, Rablerinin izniyle içinde 
sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Ora
daki dirlik temennileri "selanı! "dır. 
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Meal-i Şerifi 
24- Görmedin mi? Allah nasıl bir nıisal verdi. Güzel bir söz, kökü 

(yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. 
25- (0 ağaç) Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Öğüt alsınlar 

diye Allah insanlara böyle misaller verir. 
26- Kötü sözün durumu da, yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir 

� b I agaca enzer. 
27- Allah, iman edenleri, dünya hayatında da, ahirette de sağlam bir 

söz üzerinde tutar; zalin1leri de saptırır ve Allah, dilediğini yapar. 
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Meal-i Şerifi 

28- Allah 'ın nimetlerine nankörlükle karşılık veren ve son.unda nıillet
lerini helak yurduna konduranları görmedin mi? 

29- Onlar, cehenneme girecekler. O ne kötü karargahtır. 
30- Allah 'ın yolundan saptırmak için Allah 'a eşler koştular. De ki: 

"Şimdilik eğleniniz! Çünkü varacağınız yer ateştir. " 
31- (Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: "Namazı dosdoğru 

kılsınlar, alış-veriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce, ken
dilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli (Allah için) harcasınlar." 

32- Allah öyle bir Allah'tır ki; gökleri ve yeri yarattı, gökten su indir· 
di, onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkardı; emri gereğince denizde 
yüzüp gitmeleri için genıileri emrinize verdi, ırmakları da emrinize verdi. 

33- Sürekli olarak yörüngelerinde hareket eden ay ve güneşi, geceyi ve 
gündüzü sizin emrinize verdi. 

34- O, Kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size verdi. Allah'ın ninıe· 
tini saymak isterseniz sayamazsınız! Doğrusu insan çok zalinı, çok 
nankördür. 
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Meal-i Şerifi 

35- llatırla ki; Bir zaman �brahim şöyle demişti: "Rabbinı! Bu şehri 
güvenli kıl! Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut! 

36- " Rabbim! Çünkü onlar (putlar) insanlardan birçoğunun sap
masına sebep oldular. Şimdi kim bana uyarsa, o bendendir; kim bana karşı 
gelirse, artık sen gerçekten çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. 
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J7- "Rahhin1iz! Ben çocuklarımdan bir kısnunı ıuınuııı dostloAı·u 
kılaunları için, senin Beyt-i llaram 'ının yanında, ekinNlz bir vudly� 
yt·rlc�tirdiın. Artık sen de insanlardan bir kısmını onlara nıeylcttlr. Vr on
lnn hazı meyvelerle rızıklandır ki şükretsinler. 

38- 11 Ey Rabbimiz? Sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduaunıuzu dn 
�iiphesiz bilirsin. Çünkü yerde ve gökte, hiçbir şey Allah 'tan gizli kulnıuz. 

39- " İhtiyarlık halim�e bana İsmail'i ve İshak'ı lutfeden Allah'a hanıd 
olsun. Şüphesiz ki Rabbim duamı çok iyi işitir. 

40- 11 Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru 
kılanlardan eyle! Ey Rabbinıiz! duamı kabul et! 

41- "Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı 
ve nıüminleri bağışla! "  

· 
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Meal-i Şerifi 

42- Ey Peygamber! Sakın zalimlerin yaptıklarından Allah'ın gafil 
olduğunu sanma! Ancak Allah, onların cezalarını, gözlerin dışa fırlayacağı 
güne erteler. 

43- O gün, başlarını dikerek koşacaklar, gözleri kendilerine bile 
dönmeyecek ve gönülleri bomboş kalacaktır. 

44- Ey Peygamber! İnsanları, azabın geleceği gün ile korkut. O gün, 
zalimler şöyle diyecekler: "Ey Rabbimiz! Bizi yakın bir zamana kadar er
tele de senin davetine uyalım ve peygamberlere tabi olalım. " Onlara: 
"Daha önce ahirete intikal etmeyeceğinize dair yemin etmemiş miydiniz? 0 

denilir. 
45- Siz, kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara nasıl 

azab ettiğiıniz size apaçık belli oldu. Ve size misaller de vermiştik. 
46- Gerçekten onlar çeşitli hileler ve tuzaklar kurdular. Allah katında 

da onlara hilelerine karşı azab var; isterse onların hileleri dağları yerinden 
oynatacak olsun. 
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Meil-i Şerifi 
47- O halde sakın Allah'ın peygamberlerine olan vaadlnlll'n t·nym:uJlını 

sanma! Şüphesiz Allah her şeye galiptir, intikam sahibidir. 
48- O gün yeryüzü bir başka yere, gökler, başka göklere t;l'vlrlll't'l'k Vl' 

hlitün varlıklar, kabirlerinden çıkıp bir ve gücüne karşı durulnua:r. ohın 
Allah'ın huzuruna toplanacaklardır. 

49- O gün, suçluların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. 
50- Gömlekleri katrandandır ve yüzlerini ateş kaplar. 

' 

51- Çünkü Allah, herkesi kazandığı ile cezalandıracaktır. Gerçekten 
Allah, hesabı çabuk görendir. 

52- Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah 
olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş 
bir tebliğdir. 

V4� f..J1 ;). "başka yer ". Bu terkib, iki anlama gelebilir. Birisi yeryüzünün 
yerden başka şeye, yani yer mahiyetinden başkasına demek olur. Birisi <le bu 
yeryüzünün, başka bir yere çevrilmesi demek olur. Ve bu her iki mana ile yo
rum yapılmıştır. Çünkü bazı rivayetlerde yeryüzü ateş olacak, gökler cennet ola
cak denilmiş; bazı rivayetlerde de yeryüzü gümüş külçesi gibi bembeyaz, 
üzerinde kan dökülmemiş, günah işlenmemiş başka bir yer olacak denilmiştir. 

Sehl b. Sa'd'dan rivayet edildiğine göre, ben dinledim Peygamber (s.a.v) 
buyuruyordu ki: "Kıyamet gününde insanlar tertemiz bir daire gibi beyaz ve par
lak bir yer üzerinde haşrolunacaklar. "(1) Hz. Aişe' den rivayet edilmiştir ki: r".;. 
V4� '1°1 ;.;ı, �� f..J1 :f,4 "O gün yer yüzü başka bir yere çevrilir. ' ayeti hakkında Hz. 

Peygambere sordum. 'Ey Allah'm elçisi! O gün insanlar nerede olacak?' dedim. 
Buyurdu ki: 'Öyle bir şey sordun ki ümmetimden hiçbiri sormamıştı. O vakit in
sanlar cehennem köprüsü üzerinde, diğer bir rivayette sırat (köprüsü) üzerinde 
olacaklar"(2) demiştir. ıı(3) 

�� �1 "Yeryüzü ", belirli olarak zikredilmiş ve tekrarlanmış olduğuna ve bu 
şekilde ikincisinin, birincinin aynısı olması esas olduğuna göre de ikinci mana 
açıkça anlaşılır. Bununla birlikte zamir ile • �;).» buyurulmayıp da açık isim ile 
buyurulması birinci manaya da ihtimal vermektedir. Sonra her iki durumda <lu 
v. V4� '11 ;.;ı,, değiştirmenin de iki manaya gelme ihtimali vardır: Birisi tamamen 

, 

(1) Buhari, Rikak, 44; Müslim, Münafikin, 28. 

(2) Süyfıti, cd-Dürrü'l-Mansur, V, 56. 
(3) Bir hadis-i �erifte de müminlerden yedi grup ar§ın gölgesinde bulunacak: �ı r-" JJI � ;..,.,..... 

c�I buyurulmuştur. (Müellif) 
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yok ettikten sonra yeni yaratma, yani kendisini <.kği!jtirmck; diğeri de maddesi
nin kalıcı olması ile değiştirilmesi yani vasfını başka şeye çevirmek demek olur. 
Kelam bilginlerinden bazıları birinci manayı tercih etmişler. Çünkü değiştirmek 
yeryüzünün kendisine isnad edilmiş olduğu gibi, �� �I cl.ı� � JS' "Ondan , , . 
başka lıer şey yok olacaktır" (Kasas, 28/88) ayeti de açıkça bunu gerektirir. Yu-
kardaki hadise uygun olarak İbnü Mesud hazretleri: "Yer, üzerinde kan dökül
memiş, günah işlenmemiş, süzülmüş beyaz gümüş gibi bir yer ile değiştirilecek" 
demiş olduğundan bunun bizzat kendisinin değişmesi olduğu da söylenmiştir. 
Bazı kelam bilginleri de ikinci manayı tercih etmişlerdir. Çünkü değiştirmenin 
çevirmek manasına kullanılması da meşhur olduğu gibi, ölümden sonraki di
rilme hakkındaki «�.ili w » "kuyruk sokumundaki en küçük kemik"( l) hadi
sinde maddenin kalıcılığına bir işaret var gibidir. İbnü Abbas (r.a) dan rivayet 
edilmiştir ki: "Yeryüzü yine bu yeryüzüdür. Şu kadar var ki sıfatı değişecek, 
birçok örneklerden biri dağlan yürüyecek, denizleri yarılacak, dümdüz olacak, 
eğrilik büğrülük görülmeyecek" demiş ve şu beyti okumuştur. 

· ,  :.· - -. .ilı wı/ wı c: r+� �- � : \,)" .J 
<2) 'r_:. 8 Jı wı., ' f..uı 'f ı-- ı_ii-J J . )  .J , , , 

Deneye dayanan bilimler ve bunlardan biri olan kimya ilmi kurallarına 
göre, maddenin kalıcılığı şekli ile yeryüzünün başka bir şeye çevirilmesinin 
mümkün olduğunu düşünmek kolay ise de, maddenin yok edilmesi yolu ile 
değiştirilmesinin mümkün olduğunu düşünmek zordur. Onun için maddenin 
başlangıcı olmayacak kadar eski olması ve kalıcı olmasını ileri süren filozoflar; 
bunu imkansız saydıklarından, yalnız maddenin başka bir şeye dönüşmesi 
görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bununla birlikte son zamanlarda maddenin yalnız 
kuvvete dönüşmesinin mümkün olduğunu gösteren bazı deneylere rast
landığından maddenin kalıcı olması kanunu "kuvvetin kalıcılığı" kanununa, bu 
da "sebebin kalıcılığı" kanununa çevirilmiştir7 İlletin kalıcılığının ise şüphe yok 
ki Allah'ın ebedi kalıcı olmasıyla ilişkisi vardır. .. 

Özetle maddenin yok olması akla göre de imkansız değildir. (3) Bundan do-
layı maddenin değişmesine inanmakla geniş açıklamasını Allah'm bilgisine ha-
(1)  Buhari, Tcfsiru sureli 39/3; Tcfsiru sureti 78/1; Ebu Davud, Sünnet, 22; Müslim, Filen, 1 4 1 -

143; İbn Mfıcc, Züh<l, 32; Ncsfü, Ccnaiz, 49; Ahmed b. Hanhcl, il, 315, 322, 428,499; III, 28. 
(2) "İnsanlar, tanıdığın insanlar değil, Yurt da bildiğin yurt değildir." (Müellif) 

(3) Maddenin yok oluşunu imkc.ınsız gibi varsayanlar onu vacibü'l-vücud (varlığı zorunlu olan) 

manasıyla <lü�ündüklcrinden dolayı yokluğunu tasavvur, çcli�ki olur gihi hayal ederler. Halbu

k i  hareket ve durgunluğunu hile kendisi tayin edemeyen i�lemsiz maddenin varlığını, kendi

sinden saymaktır ki, bu bir çcli§kidir.(l\.'füellit) 
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vıılc etmek daha uygundur. Bununla birlikte bu hususta maddenin yok edilmesi 
�art olmadığından maddeyi başka bir şeye dönüştürmeye inanmak da yeteri i 
olahilir. Bir de İbnü Atiyye tefsirinde şunu da rivayet etmiştir ki, yeryüzü de 
tkği�tirilecek ve fakat her grubun durumuna göre; kimine ekmek, ki rn i nc 

�ti mLi�, kimine ateş v.s. olacaktır. 

Bu rivayette, çeşitli rivayetlerin bir toplaması ve uzlaştırılması vardır. Bu
mınla birlikte bu çeşit değişiklikler, dünyada da görülmektedir. 

Kısacası, o şaşmaz vaad ve intikamm gerçekleşmesi, o günkü yeryüzü, 
ha�'ka bir yerle değiştirilecek. ;.;;.J � :.:J�t, :-j�J 4..,.i (.. :-j)1J :::,:_:. ��"Jı (�(, "Yer ,,.. ,,,. , , , 
11zaıı/ip dümdüz edildiği, içlerindekini atıp boş kaldığı ve Rabbine boyun eğdiği 
zaman ki, bu mutlaka gerçekleşecektir o zaman herkes yaptığının karşıltKllll 
>:<>recektir" (inşikak, 84/3-5) gibi ayetlere bak. �[,'..:.JG Gökler de öyle 
değişecek, yarılacak ve çatlayacak güneş ve ay, tutulup dürülecek, yıldızları 
söndürülüp dağıtılarak dürülecek, başka göklere dönüştürülecek. Yani kıyamet 
kopacak, bu dünyanm yeri ve gökleri yerine ahiret yeri, ahiret gökleri kurula
cak. JJ ıJj;'J Ve hepsi Allah için ortaya çıkacaklar, yani bütün halk ve bu 
arada özellikle o zalimler durduktan kabirlerinden yürütülecek. Gizli yapıyoruz 
i<ldia ettikleri bütün amelleri i le arasat meydanına dökülecek, hiçbir yerde giz
lcnemeyerek ve başka hiçbir başvuracak yer bulamayarak Allah için, Allah'ın 
hüküm ve cezası iç in büyük mahkemeye çıkacaklar. }�1 -l>(,)1 O Allah için ki,· - - -
bir ve her şeye galiptir. Vahid, yani ortağı yok, bu dünyada ondan başka ilah 
iddia edenler, başka mabud, başka Rabb tanımak isteyenler veya nefislerine, 
nefsin isteklerine tapanlar, o gün görecekler ve anlayacaklar ki Al lah'tan başka 
itah yok, O'na karşı (varlığını) iddia ettikleri ortaklar, menfaat umdukları, kuv
vet isnad ettikleri kendisine uyulanlar, hakim zannettikleri hayaller hiç imiş. 
Allah bir ve kahhar, yani her şeye galip, her şey onun hüküm ve kudretine yenik 
ve mahkum, iradesine karşı gelinmek ihtimali yoktur. Kahrma yerler, gökler 
dayanmaz, O'nun için yerler, gökler değişmiş. Herkes 01nun yüce huzurunda 
boyun bükmüş ve aslında hepsi O'nun için yaratılmıştır. Kısacası burada Al
lah'ın sıfatlarından özellikle vahid (bir) ve kahhar (kahredici) sıfatlarının zikre
dilmesi, o günün çok korkunç ve ürkütücü olduğunu anlatmak içindir ki bunun 

1 

başka bir benzeri, J4.i)I J.>1)1 JJ r�I �I � "Bugün hükümranlık kimindir'! 
Kahhar olan tek A llah 'ı,;dır. ,,· (Mümin, 40/l6) ayetidir. ji,.";ı_ �;;Jı ..s')� Ve o - , , , 
gün o suçluları göreceksin ki ,,ll'.:.ı,'/ı � �):.. birbirine yaklaştırılarak zincir· 
lere vurulmuşlar . •  ıJ� � ��t.;G:. Göoitekteri katrandan. Bilindiği gibi katran; 
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siyah, çirkin ve sert kokulu, süratle tutuşur, sıcak ve keskin bir sıvı maddedir. 
Araplar bunu uyuz develere sürerler. Denilmiş ki cehennemliklere katran sürü
lecek ve o, basbayağı onların donu, gömleği olacak. Ve bu şekilde kendilerinde 
dört çeşit azab toplanacak ki bunlar: çirkin renk, pis koku, şiddetli hararet ve 
süratle tutuşma, kabiliyeti. Ancak unutulmaması gerekir ki, bütün yeryüzü ve 
gökleri ile alemin değiştiği o gün, eşyanın özellikleri ve vasıfları da bambaşka 
bir halde değişmiş olacaktır. Bundan dolayı o günkü katran, bu gün bildiğimiz 
katranla mukayese edilemeyecek ve belirlenemeyecek bir şeydir. O halde bura
daki anlatım, bir örnek vermek şeklindedir. Önce şurası açıkça biliniyor ki, bu 
ifadeden son derece bir sefillik hemen akla gelir. İkinci olarak Ebu's-Suud tefsi
rinde der ki: Bunun, nefsin özünü kuşatıp ona acılar ve üzüntüler çeken, kötü 
alaşkanlıklar ve kötü huylar olmasının ihtimali vardır. Daha doğrusu zikred ilen 
katran, onlarm bu dünyada bulaştıkları ve kendilerine şiar edindikleri yanlış 
inançların türlü türlü işkenceleri celbeden çirkin amellerin aynıdır ki, öbür 
dünyada yani ahirette o şekilde cesed şekline girerek azablarmın şiddetlenme
sine sebep olacaktır.(1) �wı �;.� ;.�;� Ve yüzlerini ateş bürüyecektir. J.ıı �IJ !�'i1 JS. 2laJ v:lı i:J;Jı ''Allah 'ın tutuşturulmuş ateşidir. Öyle hir at�ş ki 
gönüllere işler. " (Hümeze, 1 04/6-7) manası gereğince ilk önce kalblerden 
tutuşacak olan cehennem ateşi, yalnız içlerini yakmakla kalmayacak, o katranlık 
cesedlerinin her tarafmı kaplayacak ve hatta görünen uzuvlarının en kıymetlisi 
olan ve duygularla hislerinin birleştikleri yer olan yüzlerini bile bürüyecek. 
Müfessirlerin tercih ettikleri bu mana, �;._� JS. ;>wı � 0� r";_ "O gün yüzü
koyun ateşe sürüklenecekler. " (Kamer, 54/48) manası gibi cehennem içindeki 
bir durumları demek olur. Fakat bunun, ondan önce haşir sırasında veya sırat 

' üzerinde olması daha kesindir hitabı da bunun bir ipucudur. (. � J.S' aJı �� - ' -:-:- $" Çünkü Allah herkesi kazandığı ile cezalandıracaktır. Yani bütün onlar; 
yer ve göklerin o dönüşüm ve değişimi, O Allahın huzuruna çıkış ve günahkar
ların zincire vurulması, Allah'ın herkesi, her insanın benliğini kazancına göre / 
iyiliğe iyilik, kötülüğe kötülük karşılığıyla cezalandırması hikmeti için yapıla-
caktır. Ve onun için o gün o günahkarların cezalarını bulurken sen onları öyle 
göreceksin ey Muhammed! 

1 

Veya ey olgun mümin! 7'�1 �� JJı �! Şüphe yok ki Allah hesabı çabuk 
görendir. Çünkü onu bir iş, diğer bir işten meşgul etmez. İmha edip dururken 
birden bire hesaba çeker. Ve isterse hepsini bir anda bitirir. Ra'd SGresi'nde wı , 
( 1 )  Ehu's-Suu<l, İrşa<lü'l-Akli's-Sclim ila Mczaya' l-Kur'ani'l-Kcrlm, Y, 61 .  



( '111.: 1. 1  1 4 - 1 BRAl l lM SÜ RESi : 5 1 -52 un 
--- ----- ·-· . . ···--·-·---· --·· · . 

y�I ı:-_ı::� t_�ı ;.(1:. "Sana düşen, sadece duyurmaktır. J Jesap gijrmek de hize 

,/11�·,.,." (Ra'd, 13/40) buyurulmadı mıydı.? 

(,a' İşte bu kitap, yani bu İbrahim Suresi veya bu surenin sonunu olu�turan 
hıı �l1 �ı �:- � 'i� den yWI tı_;.. ya kadar olan hatırlatması '-""WJ t � insanla
rn �i�nclcı�i1n1iş bir bildi;.idi�. Y �terli ve mükemmel bir nasihattır. , � IJ�·(ı� Uir' 
cll• bununla uyanlmaları için J..,(, jı ; c.;1 ı�r-�ı� ve gerçekten Allahı

'
ın hir, 

nıH·ak bir olduğunu bilsinler dfye �Q�'ı ı)Ji )'�� ve akıl sahipleri olanlar 
' , 

clii�ünsünler, yani ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını, şimdiye kadar hangi 
d i nde, hangi mezhepte ve ne gibi amelde bulunduklarını ve bundan sonra ne 
yt ,ıda hareket etmeleri lazım geleceğini düşünmeleri ve anlamaları içindir ki bu 
Kur' an indirildi. . . . IJ�-(-�J Buyurulmayıp da bir "vav" m ilave edilmesi i le IJ�-i��ı� , ' 

huyurulmasın<la ne kadar geniş anlamlı bir bclağat vardır. Bu vav, atıf edatı 
veya başlangıç edatı olarak düşünülebileceğinden dolayı işin başlangıcında iki 
bağlaç şeklinde gelmesi muhtemel olur. Atf edatı olduğu takdirde kendisinden 
C:ince ı_,.:..·"�:ı gibi sözün gelişinden anlaşılan bir matufün aleyhi (üzerine atıf 
yapılan) hatırlatarak "nasihat edilmeleri için ... " manasını ifade eder. Ba§langıç 
edatı olduğu takdirde de gösterildiği tarzda « J » Him'ın bağlı olduğu fiilin, 
sözün sonunda olduğunu düşündürür. Öyle ki bu önündeki sureye bağlı olabilir. 
Bundan dolayı bu ayet, bir taraftan İbrahim Suresi'ni tamamlarken diğer taraftan 
ondan sonraki Hıcr Sı1resi'ne bir hazırlık denebilecek şekilde mükemmel bir 
üzetleme olmuştur. Şu halde İbrahim Slıresi'ni kapsamış olduğu inançla i lgili 
hükümleri açısından insanlara özel bir tebliğ; Hıcr Suresi'ni de uyarma, tevhid 
ve öğüt verme hikmetleri ile onun bir tamamlayıcısı şeklinde düşünebiliriz. 
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Hıcr Süresi 
Mekke Döneminde İndi 
Ayet Sayısı: 99 

Cliz: 13  

Bu Hıcr Suresinin Mekke'de indiğinde hiç ihtilaf olmadığı zikrediliyor. 
Bahr-ı Muhit'te ve Hazin'de "istisnasız" kaydı da vardır.(1) Bununla birlikte 

ı 

Alfısi yalnız ı,;l!:Jı � � �Qı � ayetinin Medine'de indiğine dair bir görüşü 
de nakletmiştir.<2> , 

Ayetleri : Doksan dokuzdur. 
Kelimeleri: Altı yüz elli dört 
Harfleri : Bin yedi yüz yetmiş birdir. 
Fasılası : � , r . J harfleridir. 
İbrahim Suresinden hemen sonra gelen bu surenin �G.} : ('.,, � ;.+��� ile 

başlayan uyarı kıssaları Hıcr halkı i le bitirilmiş olması .� • suresi ismini al-
, 

( 1 )  Hazin, Lübabü't-Tc1vil fi Mcani't-Tenzil, 111, 546 (Mccmau't-Tcfasir'dc ); Ebu Hayyan, a.g.c., 

V, 443. 

(2) Ahisi, a.g.e.� XIV, 2. 
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ııııısına sebep olmuştur. Buradaki .;.... kelimesi Scmud kavminin hulumhık lan 
vııdinin ismi ise de, türemesi açısından engel olmak ve mahrum etmek ıufınülan� 
ıııı i�arct etmesinden dolayı da uyarma için kullanılan bir kelimedir. 

Meal-i Şerifi 
1- Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. 
2- Bir zaman gelecek ki inkar edenler, keşke müslünıan olsaydık te

mennisinde bulunacaklardır. 
3- Onları bırak yesinler, içsinler, zevk alsınlar; arzu onları oyn lusın 

ilerde bileceklerdir. 

( )1 ) G �"i �1 (Yunus Suresine ve benzerlerine bkz.) � Hunlnr, ilfıhi hir 
, \ ' , 

sırrı kapsayan bu sure, bu c)lı � I'..>()� y8:JI �ÇI kitabın ve npu�ık hlı· . , . 
Kur'an'ın ayetleridir. Yani Allah'a ait bütün kitaplann mükemmelliklerini kııp-
sayan ve hepsinden üstün olduğu için, kitap denildiği zaman doğrudnn doğruyu 
akıllara gelecek olan ve şöhretinden dolayı vasıflandırmaya ihtiyacı olnınynn o 
bilinen kitabın, muhtevasını en güzel beyan ile anlatan eşsiz Kur'an'ın Rycılcrl· 
<lir. Bundan dolayı bunları başka sözlerle mukayese etmeyip tam hir üzenle oku· 
malı ve dinlemeliyiz. 

l.Jfa �.ılı ',,;. � O inkar edenler, yani Kur'an'ı tanımayan, bu kitabın Alluh 
tarafından indirildiğini inkar edenler, bir zaman olur arzu eder vcyn bir ıumun 
gelecek arzu edecekler � ı)lS' � ki müslüman olsaydılar. Kc�kc onun 
hüküm ve emrine boyun eğip müslüman olsaydık diye temenni ederler vcyn 
edeceklerdir. Amma ya uzun bir alışkanlık ile küfrün uğursuzluğunu mağlup ol
duklarından dolayı o arzuyu gerçekleştiremezler, İslam fazileti ile vnsıl'lunmuz-
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lar veya vasıflansalar biJe teklif zamanı geçmiş, ceza zamana gelip çatmış bulu
nur. Bu arzı ya müslümanların güzel durumlarını gördükleri zaman veya ölüm 
sırası!lda veya kıyamet gününde veya günahkar müslümanlarm cehennemden 
çıktıklarını gördükleri sırada olacaktır. 

Ebu Musa el-Eş'ari'nin rivayetine göre Hz. Peygamber (s.a.v) buyurmuştur 
ki: "Kıyamet gününde cehennemlikler cehehnemde toplandıkları ve kıble ehlin
den (müslümanlardan) Allah'ın dilediği bir kısmı da beraberlerinde bulunduğu 
vakit kafirler, bunlara: "Siz müslüman değil miydiniz?" diyecekler. Onlar: 
"evet!" diyecekler. "O halde gördünüz ya İslam'ınızın hiç faydası yokmuş, işte 
siz de bizimle beraber ateşte yanıyorsunuz." diye onları kınayacaklardır. Onlar: 
Hayır öyle değil; bizim bir takım günahlanmız vardı. Yüce Allah, onunla bizi 
soruml u  tuttu." cevabını verecekler. Bunun üzerine Yüce Allah o kafirlere 
kızacak ve rahmeti ve ihsanı ile kıble ehlinden olanların kurtuluşlannı emrede
cek de onlar cehehnemden çıkacaklar. Ve işte o vakit kafirler: "Ah keşke biz de 
müslüman olsaydık diyecekler . . .  o(l} 

İbnü Abbas (r.a)dan da Mücahid şunu rivayet etmiştir ki: "Yüce Allah, 
müslümanlan yavaş yavaş rahmet ve şefaatine mazhar edecek ve sonunda 
'Müslüman olan cennete girsin11<2) buyuracak ve işte o zaman kafirler müslüman 
olmalarım temenni edeceklerdir . . .  " 

Bununla biri ikte gerçek şudur ki bu rivayetler, şiddetli arzu zamanlarına yo
rumlanır. Yoksa ahirette kafirlerin bu temenni ve pişmanlığı her an ve sonsuza 
kadar devam edecektir. 

��,� Onları bırak, İstam'dan ve hak nasihatından faydalanmak ihtimalleri 
olmayan o kafirleri I.� yesinler. Yani onların derdi hayvan gibi yiyip içmek, 
nefse hoş gelen şeyler ve şehvetler peşinde koşmaktır. Bundan dolayı bırak 
yemeye devam etsinler ı;�'.:Z, ve faydalansınlar, yani hayvanca zevkleri ile 
boğuşadursunlar. Allah korkusu, ahiret ve hesap düşüocesi ile ilgilenmeyerek 
eğlence etmeye devam etsinler. j:.)'1 ;.,,,,ız, Ve ümit, kendilerini oyalasın, 
işlerimiz düzgün gidecek, uzun ömürler,süreceğiz, dünyadan istediğimiz gibi 
faydalanacağız diye kendilerini aldatarak sonuçtan gafil olsunlar �� �";..:; ki 
sonra bilecekler, başlarına geleceği görecekler. Ne hata edeceklerini anlayacak
lar, "ah ! "  diyecekler amma iş işten geçmiş bulunacak. 

( 1 )  Hakim, cl-Müstc<lrck, il, 242. 
(2) Suylıti, c<l-Dürrü'l- Mansur, V, 62. 
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ı:akat " 1  lcsabı çabuk gören Allah, bu kafirleri niçin <lcrhal mahvl'lmiyur'/ 11 

1ı1ihi hir soru hatıra gelecek olursa: 

Meal-i Şerifi 
4- Biz hiçbir memleketi (Allah katında) bilinen bir zamanı olanaksızın 

helak etmedik. 
5- lliçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. 

-
�.) ::,.. 8:L1 C.� hiçbir memleketi de başka şekilde helak etn1edik l.f.Jj �I . , , ;� y"1 ancak bilinen bir kitabı olarak. Burada "bilinen" vasfı, unutulmaz ve 

gaflet olunmaz ve bundan dolayı ileri geri şaşmaz demektir. Yani gerek arazisi
ni yerin dibine geçirip batırmak ve gerek halkım kırıp geçirmek gibi, türlü türlü 
felaket ve afetler ile öteden beri mahvedilen memleketlerin hiçbiri na·sıl rastge
lirse ve körü körüne değil, mutlaka herbiri Allah'ın hikmeti gereğince tayin ve 
takdir edilip, Levh-i Mahfuz'a yazılmış şaşmaz, unutulmaz, gaflet edilmez bir 
yazısı olarak ve dolayısıyla o yazıdaki kayıtlar ve şartlar ve özel eceli gereğince 
helak edilmişlerdir. Onun için �1 ll � �.' ; C. hiçbir ümmet ecelinin önüne . , , 
geçemez. O yazıda belirlenmiş olan vaktinden önce helak olmaz. �J�r-· � (.j , 
Geri de kalamazlar. Bundan dolayı bu kafirler de, yani senin şehir halkın olan 
Mekke kafirleri de böyledir ey Muhammed! Zamanı gelince bir an geri 
kalmıyacaklar, İbrahim Suresi'nin sonunda ( 49-50 ayetlerde) açıklandığı üzere 
el ve ayaklarına kelepçe takılarak birbirine çatılıp katrandan gömlekler içinde 
cehennemi boylayacak ve o zaman ne hata ettiklerini anlayacaklardır. 



192 1 5- l l lCR S(JRESI: <>·7 Cliz: 1 3  
-----····----- · ---- .. ·-·- -··- -...... .......... -·----

��ı �� Gtc-ı.� '.'.-ı iı / / .,,, ,,,, . .. , ıy�� .,,, 
• �)Cf\ ... \ ,.... 

Meal-i Şerifi 
6- Dediler ki: "Ey kendisine Kur'an indirilen (Muhammed)! Sen nıut .. 

laka bir mecnunsun." 
7- "Eğer peygamberlik davanda doğru kimselerdensen, bize melekleri 

getirmeliydin. " 

l)li� Bir de dediler ki Mükatil'in açıklamasına göre bu ayetin indirilmesi
nin sebebi; Abdullah b. Ümeyye, Nadr b. Haris, Nevfel b. Hüveylid, Velid b. 
Muğire'dir. Mekke müşriklerinin bu çok inatçı ve azgm kodamanları ve bunlara 
uyan kafirler, apaçık Kur'an'a ve bunun, üzerine indiği Hz. Peygambere şöyle 
küfretmişlerdi ki J"�ı � J) '-'.ili �1 Ç ey kendisine o zikir indirilen! O, zikir, , , , 
Kur'an'dır. Çünkü Kur'an Allah Tealanın halka va'z ve öğütlerini hat1rlattığından 
dolayı bir ismi de :,r.uı "zikir"dir. Kafirler bu tabirle çağırmayı teslim olmak ve 
inanmak şekli i le değil, gelecek tarz üzere delilik saçn1alıklarının sebebi olmak 
üzere alay tavrı ile yapıyorlardı. Kısacası Musa (a.s) hakkında Firavun'un �ı 
�µ �! J:-�1 �.ılı�;.� "�ize gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir. " (Şuara, 26/ 
27) dediği gibi, bunlar da Kur'an'ın uyarılan hoşlarına gitmediği için, Kur'a11 
vahyini ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini akıl kabul etmez, delice bir ic.1dia 
farzederek ve vahiy inerken Hz. Peygamber (s.a.v)'e gelmesi ahşılmış olan ve 
Hakk'ın vahyini, irade ile yapılan düşünmeden tamamen ayıran ve soyutlayan 
istiğrak (gark olma, kendinden geçme) durumunu bahane edinerek o hitap şekli 
ile demiş oluyorlardı ki, "Sana o zikir (Kur'an) indiril iyormuş, Kur'an vahy olu
nuyormuş ha! . . .  Hiç bu olacak şey mi? Ey bu büyük ve olağanüstü vahiy ve 
peygamberlik davasının iddiacısı! Bu davadan dolayı � �ı hiç şüphe yok . , 
sen kesin olarak delisin, cin tutmuş delirmişsin. �� �\; C.:,J Yoksa bize o 
melekleri getirsene!. . .  Sana o Kur'an'ı indiren veya bize azab getirecek olan 
melekleri getirsene bakalım �,,GJı ::.,... :-..;k�ı eğer doğrulardan isen böyle yap-.. , , ,,. 
man gerekir. Sana görünen neden bize görünmesin? . . .  11 

Allah Teala bunların bu hilelerini redderek buyurur ki: 



< 'iiz: 1 4  1 5- l l lCR SÜRESi: 8-9 I ''·' 

Meal·i Şerifi 
8- Biz o melekleri ancak, hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakit de on

hara (kafirlere) hiç mühlet verilmez. 
9- Hiç şüphe yok ki, Kur'an'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruya· 

l'Hj::,'lz. 
...... �� �ı �ı J') L. Biz melekleri ancak hakk ile indiririz. Yani melekler , , 

onların zannettikleri gibi getirilmez, Hareketlerinin gayesi öyle kafirlerin olması 
�öyle dursun, insanlardan hiçbirinin emri altına da girmezler. Ancak Allah 
Tcala'nın yüce emri ile indirilirler. O da §Unun bunun arzusu gibi bo§ yere değil, 
hak bir yol ve hikmetle indirilir. Bundan dolayı peygambere Allah'm vahyini 
getiren meleklerin onlara da görünmesi hak değildir. �_,L. r�ı ı)lS' L.� Bir de o , , 
takdirde nıühlet verilenlerden olamazlar. Kendilerine göz açtınlmaz, azah 
melekleri indirildi mi ,  derhal işleri bitirilir. )'.uı �); � u ı  Hiç şüphe yok ki o 
zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz �� :.J wG,. hiç şüphe�iz onun koruyucusu 
da mutlaka biziz. Buradaki .�.h zamiri iki ayrı şekilde yorumlanmıştır. Birinci� 
si "zikr"e ait olmasıdır tefsircilerin çoğunun görüşü budur. İkincisi Ferra ve 
İbnü'l Enbari'nin görüşleridir ki, Kur'an üzerine indirilen Hz. Peygambere ait ol
masıdır. Bu durumda manası onu c in ve şeytan §errinden ve düşman te
cavüzünden koruyan ve koruyacak olan da biz şanı Yüce Allah'ız demek olur. 
Bu da doğru bir mana olmakla beraber ayetten ilk bakı§ ta anlaşılan, birinci 
manadır. Yani AJlah Teala, bununla Kur'an'ın fazlalık veya noksanl&kla bozma 
ve değiştirmeden korumasını üzerine almış ve korunarak kalmasını anlatmı�tır. 
O halde bu vaad varken sahabe, Kur'an'ın Musharta toplanması ile niçin meşgul 
oldular? Sorusu da sorulamaz. Çünkü hafızların Kur'an'ı ezberlemesi gibi, sa
habenin onu toplaması da Allah Teala'nın koruma sebebleri cümlesindendir. 
Allah, onun korumasını üzerine aldığı içindir ki, onları bu şekilde toplamaya ve 
zaptetmeye muvaffak etmiştir. 

Burada tefsirciler Allah Teala'nın Kur'an'ı korumasının niteliği hakkın<la <la 
birkaç ayrı görüş açıklamışlardır. Şöyle ki: 

1 - Bunu Allah'ın koruması, insan sözünden ayrı bir mucize kılarak halkı ,  
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artırma ve eksiltmeden aciz bırakması şeklindedir. Çünkü Kur'an'a bir şey ilave 
edecek veya eksiltecek olsalar Kur'an nazmı değişir ve bütün aklı erenlere onun 
Kur'an'dan olmadığı meydana çıkar. Bunun için Kur'an'ın icazkar olması 
(benzerini getirmekten insanlan aciz bırakması) bir şehri kuşatan sur ve is
tihkam gibi onu korunmuş tutar. 

2- Allah Teala, hiç kimseye Kur'an'a sözlü mücadele edebilecek kuvvet 
vermemek suretiyle onu korumuş ve muhafaza etmiştir. Bu iki yorum şekli bir
birine yakındır. 

3- Allah Teala, teklif (yükümlülük) süresinin sonuna kadar Kur'an'ı koruya
cak, okutacak ve halk arasında neşredecek bir topluluğu görevlendirmek sure
tiyle, onu halkın iptal etmesinden ve bozmasmdan koruyup muhafaza edecektir. 

4- Korumadan maksadın şu olduğunu söylemişler: Bir kimse Kur'anın bir 
harfini veya bir noktasını değiştirecek olsa bütün alem ona: "Bu yanlıştır, 
Allah'ın sözünü değiştirmektir" der. Hatta büyük ve heybetl i  bir adam Allah ki
tabının bir harfinde veya harekesinde yanlışlıkla bir hata veya bir tahin yapacak 
olsa çocuklar bile ona hemen, "Efendi yanıldın, doğrusu şöyledir!" derler. 

Fahreddin Razi der ki: "Kur'an'mki gibi korunma hiçbir kitaba nasib ol
mamıştır. Başka hiçbir kitap yoktur ki, az çok tashif (kelimeyi yanlış yazma), 
tahrif (yazarken harflerin yerini değiştirme) ve bozulma girmemiş olsun. Bunca 
dinsizlerin, yahudilerin ve hıristiyanların Kur'ana değiştirmek ve bozmak üzere 
birçok arzulan ve hırsları bulunduğu halde, bu kitabın her yönden tahriften ko
runmuş olarak kalması en büyük mucizelerdendir. Bir de Allah bunun böyle ko
runmuş olarak kalmasını bu ayetle haber vermiştir. Şimdiye kadar da altı yüz 
seneye yakın bir zaman geçmiştir. Bundan dolayı, bunun bir gayb haberi olduğu 
gerçekleşmiş bulunuyor. Bu  ise üstün bir mucizedir.(1) Bu satırların yazıldığı şu 
zaman ımızda ise, yüce hicretin bin üç yüz kırk dokuzuncu (günümüzde ise bin 
dört yüz on üç) senesinde bulunuyoruz. Bu sure, Mekke'de indiğinden dolayı 
demek ki bin üç yüz elli seneyi geçen bir müddetten beri, bütün kainat bu gayb 
haberinin gerçekleştiğine şahid olmaktadır. Gerçekten Kur'an'da bu ayet, açık 
bir ifade olmasaydı bile, hiçbir kitaba nasib olmayan bir koruma ile bu kadar 
senedir korunması, Razl'nin dediği gibi başlı başına büyük bir fiili mucize olur
du. Bunun, bu ayetle başlangıçtan itibaren açık olarak ifade edilmesi, özeli ikle 
pekiştirilerek anlatılmış olması ise, hiç söz gÔtürme ihtimali olmayan ilmi bir 

(1) Fahrü'r-Razi, Mcfatihu'l-G::ıyh, XIX, 165. 
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ııııu:izcdir. Ve i§lc on üç buçuk asırdan fazla bir zamandan beri, dünya hüylc 
ht·ın ilim ve hem de amelle ilgili yönleri toplayan bir mucizenin şahidi olagel-

' ' 

mı�t ır. � ı:,(;� ":-'Gsjı �41 clL "Bun/ur, kitabın ve apaçık olan Kur'ti11'111 
, , , , , 

ıJvcıleridir. " (Hıcr, 15/1). 

Böyle apaçık bir Kur'an'a ve bunun, üzerine indiği Yüce Peygambere kar�,. 
kiifi rlcrin neden insaf etmeyip de edepsizlikte bulunduklarına gel ince; Allah 

Tcüta, bunun sebebini açıklamakla Peygamberini teselli etme konusunda huyu
nıyor ki: 

Meal-i Şerifi 

10- Andolsun, senden önceki milletler arasında da peygamberler 
gönderdik. 

11- Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmiş ol
masınlar. 

12- Biz o küfrü suçluların kalbine işte böyle sokarız. 
13- Kur' ana iman etmezler, halbuki öncekilerin sünneti (inannıadıkları 

için başlarına gelenler) gelip geçmiştir. 

ler. 

14- Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksaiar, 
15- "Gözlerimiz perdelendi, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır" der· 

' . �.lS' işte öyle yani bütün önceki peygamberlerin etrafında bulunan ve her 
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gelen peygamber ile alay edenlerin kalblcrine yaptığımız gibi � biz ona, o 
zikre bir yol _veririz �;;Jı y.,Ü ..; suçluların kalplerinde, yani Allah'ın "', , ,,, 
sözünün her kalbe girişi ve orada alacağı akım bir değildir. Güzel bir tohuma iyi 
bir yerde verilen gelişme ve büyüme, çorak yerlerde verilmediği gibi, Allah'ın 
sözünün de suçlu kalblerdeki yankılanmaları, temiz kalblerdeki tecellilerine 
benzemez. Temiz kalblere edebi bir hayatın yayılması ile girip dizilen sözünü 
Allah Teala, suça bulaşa bulaşa mizacı bozulmuş olan suçluların çürük kalble
rine mızrak saplar gibi, aksi tesir ile sokar. 

'-! �)..� 'J Öyle ki ona inanmazlar. ��'J'I � :�_ı;. J.i� Halbuki önlerinde ,,, , , , 
öncekilerin sünneti geçmiştir. Yani geçmişte peygamberleri yalanlayanlar ve 
onlarla alay eden imansızları o inanmadıkları şeylerle Allah Tefüa'nın hep mah
vetmiş olduğu ve bunun öteden beri meydana gelen Allah'ın bir sünneti, Allah'm 
bir kanunu olduğu, tecrübe ile sabit bir gerçek iken ve bundan ötürü ders alacak 
bunca tarihi ibret önlerinde geçmiş iken yine inanmazlar. � �� � w ".h 
• (. • il Onlara gökten bir kapı açsak �;.� � ı_,lı..l da orada, göz gÖre yukarı , , , 
çıksalar, yani melekler, o kapıda açıktan açığa inip çıkıyor _olsalar veya 
doğrudan doğruya kendileri çıksalar gözlerine inanmazlar da ı)W mutlaka 
derler ki 13��1 °ı:;,� wı başka bir şey değil, muhakkak gözlerimiz perdelen-,,. , 
di �J�;:_:.. �� ;;._; J,; daha doğrusu biz büyülenmişiz de gözlerimize kuruntular 
ve hayaller gerçek gibi görünüyor. Yoksa gerçekten göğe çıkmak mümkün mü? 
diye inkar ederlerdi. 

Gerçekten; 
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Meal-i Şerifi 

1 97 

16- Andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu 
süsledik. 

17- Ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan koruduk. 
18- Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev 

sütunu takip eder. 
19- Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit dağlar 

yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik. 
20- Orada hem sizin için, hem de sizin rızıklarını veremediğiniz kinıse

ler için geçim yollarını yarattık. 
21- ller şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Fakat biz, onu an

cak ihtiyaca göre, belli ölçülerde veririz. 
22- Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip 

sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz. 
23- Elbette biz diriltiriz ve biz öldürürüz! Ve hepsinin varisleri de hl· 

24- An dolsun ki biz, içinizden İslam' da öne geçmek isteyenleri de bili· 
riz, geri kalmak isteyenleri de biliriz. 

25- Şüphesi� Rabbin O'dur ki, onları kıyamet gününde hesaba çeknı&!k 
için toplayacaktır. O, hikmet sahibidir, bilendir. 

�.J:;. . l:.:.Jı � � Jll� Şüphesiz ki biz gökte burçlar yarattık. BU l�C: , 
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aslında yüksek köşk demektir. Gökte özel bir şekilde toplanmı� bir takım 
yıldızların toptan görünüşlerine de bu mana ile burc den ilmiştir ki, bu takım 
yıldızların meşhurları on ikidir. Bulundukları yerlere "mtntakatü'l-bürfıc0 
(burclar mıntıkası) denilir ki güneşin bir yerden diğer bir yere geçme noktalarını 
sınırlayan Yengeç burcu yörüngesi ile Oğlak burcunun yörüngesi arasındaki 
kuşaktır. Astronomi bilginlerinin teriminde burçlar denildiği zaman Güneş ve 
gezegenlerin yörüngeleri sayılan bu on iki burç anlaşılır. 

birçok tefsirciler de bu on ikiyi söylemişlerdir. Fakat gökteki burçlar, yalnız 
bu on iki burçtan ibaret değil, sayıları pek çoktur. Çoğu bu on iki burcun içinde 
ise de Büyükayı kümesi, Küçükayı kümesi gibi kutuplar bölgesinde olanlar da 
vardır. Ve bu ayette, belirsiz çoğul kipi ile genel olarak u �.J';• buyurulmuş 
olduğundan dolayı, bunu on ik i ile sınırlamak görünüşe aykırıdır. Öyle ise 
ayetteki güzel zevki tatmak için burc kelimesinin içerdiği manalara dikkat et
me! idir. Burc denildiği zaman ilk önce yüksek bir köşk manası varJır. İkinci 
olarak bu köşkün maddesinde yı ldızlar vardır Üçüncü olarak yıldız mfınasmda 
t§ık anlamı vardır. Bu şekilde buyuruluyor ki: "Baksanıza, biz gökte birçok 
burclar, yıldızlardan yapılmış, ı�ıklarla donanmış türlü türlü şekillerde yüksek 
yüksek köşkler yaptık. Yani tabiata kalsaydı bunlar olamaz<lı. Gük meydana 
gelmez, meydana gelseydi bile basit bir uzaklık olmaktan öteye geçemezdi. 
Yıldızlar ve özellikle bunların değişik şekillerde teşekkülleri olamaz, yıldız tabi
atı i le miktarları, uzaklıkları farklı olamazdı, değişik manzaralara ayrılamaz,. 
hepsi aynı şekilde, aynı vaziyette eşit mesafelerde, bir boyda, bir tarzda olur, 
gök manzaralarında bu güzel burçlar bulunmazdı. Sanat ve kuvvet imizle biz 
bunları yaptık." 

:r_;,W, �\Zj� Ve bakanlar için onu, o güğü süsledik. Yani o çeşitli 
burçları, nurdan avizeleri, güzel manzaralarıyla gök öyle güzeldir ki, dikkati 
çekmemesi, bakanların ibret almaması mümkün değildir. Fakat bunun için ba-

• 

kacak, baktığını görecek, gördüğünün ilerisini sezip ibret alacak görüş sahibi ol-
ması lazımdır. Görüş sahibi olanlar bu güzel sanata tutulup baksınlar, bu yüceli
ği bu kudret eserlerini seyretsinler de yaratanın yücelik ve ululuğuna delil getir
mekle tevhide yükselsinler diye onu süsledik ve donattık. r-;� .�� :j � �ı:la_'�� 
Ve onu her taşlannıış şeytandan koruduk. 

RACIM: Recim den « J.:-ıJ » felldir ki, fail manasında olur, mePUI manasına 
da olur. Recm, lügatta taşlamak demektir. Sonra öldürülmüş manasına gelir ki, 
bu, benzetme yoluyladır. Kazif (iftiracı) gibi sövmek ve küfretmek ile haysiyete 
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dokunan söz söylemek manasına gelir. Çünkü çirkin söz atmaktır. ��'J "Sı•nl 
mutlaka taşlarım 11 (Meryem, 19/48) gibi yalnız zan ile söyleyivermek mfin(ısıırn 
gelir ki, dilimizde de "atma" denilir. 

�lt �� "Karanlığa taş atar gibi" (Kehf, 18/22) zan ile söylemek tt�rimi 
de b�nda�dır. Atılan, ;,;:,ıı � l. 11kendisi ile atış yapılan" her şeye isim de o hır. 
C,'ünkü �C· ıt c.;.� �ıı:.;�- "Ve onları, şeytanlar için taşlamalar yaptık . .  " 

' ' ' 

(Mülk, 67/5) ayetinde mermi manasınadır. Nihayet taşlama, kovma ve lanet 
manasına gelir. Çünkü kovulan taşlanır ve �)ı ��1 Bu manalardan her biri ile 
de tefsir edilmiştir. Şeytan taşlanmıştır, atar, kendi kendine hükümler verir. Bil
mediği şeyleri atar, yalan söyler, iftira eder. Yukarda adı geçen alay edenler gihi 
küfreder ve söver; fırsat bulursa haksız yere öldürür. Taşlanmıştır, i leride açıkça 
ifade edileceği gibi kovulmuş ve lanetlenmiştir. Burada •r-;� _ıJq,.·_-.., :fa' ı de « JS' • 
"küllün" kapsaml ı  olması ·r-:�· "racim"in muhtemel bütün manalarına, cin ve 
insan şeytanlarının hiçbiri dışarda kalmamak üzere, hepsini içine almak sure
tiyle, yani herbirine birer kapsam ifade eder. Ve racim (taşlanmış) niteliği, 
diğerlerini dışarda bırakan bir kayıt olmayıp şeytanın açıklayıcı bir niteliği 
olduğundan bu nitelik, ı:ı� J5 "bütün şeytanlar"dan hiçbirini kapsam dı§ın<la 

. ,,. 

bırakmaz, yani her şeytan, her manası ile racimdir. Racim (taşlanmış) olmayan 
hiçbir şeytan yoktur. Özetle JS', "sur" ipucu ile bu manalardan her birinin 
yalnız başına ve nöbetleşe anlatılmasmın kastedilmiş olduğu anlaşılır. Kur'an'a 
ve Hz. Peygambere dil uzatmak isteyen ve insan şeytanlarından olan adı geÇen 
kafirler, bu recmin asıl konusu olduğundan dolayı, mana açısından bu ge
nelleştirme daha açıktır. Bununla birlikte şeytanın kendisinden ayrılmayan ge
nel bir özelliği olan racim niteliğinin, akla gelen ve bilinen manası mercum, 
(taşlanmış) yani kovulmuş ve lanetlenmiş manası, tam açıklayıcı vasıf olduğun
dan dolayı, diğer manalara ihtiyaç da kalmayabilir. Bundan dolayı mealin özeti 
şu olur: "Biz göğü bakanlar için süslemekle beraber her taşlanmış şeytandan 
koruduk. İster cin ve ister insandan hiçbir şeytan göğe çıkamaz, gökteki durum
lar hakkında bilgi sahibi olamaz. Yerdeki gibi orada şeytanlık yapamaz. Benzer
lerine açık olan o güzel gök, gözleri şeytanlıkta olan gizli açık bütün şeytanlara 
kapalıdır ve hepsi taşlanmış ve kovulmuşlardır. Bundan dolayıdır ki, o kafirler 
de göğe baksalar bile yükselmeye imkan bulamazlar, yükselemezler. Ve diyelim 
ki kendilerine gökten bir kapı açılsa da açıktan açığa yükselecek olsalar, gözle
rine inanmazlar da gözlerimiz döndü veya büyülendik derler. �I 2f�ı ;.. "ı! 
Ancak kulak hırsızlığı eden müstasna, yani gök, korunmuş olup ona 
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yükselemedikleri için melekler alemini dinleyemez. Js."ı1 : 'j,,Jı J! �� "; "Artık 
o şeytanlar 'mele-i iilii'yı (melekler alemini) dinleyemezler. " (Saffat, 37/8). 
Gökteki melekleri dinlemekle bilgi alamazlar. Ancak göğe ait inen i l imler ve 
haberlerden işittikleri bazı şeyleri çalarak şeytanlık yapmak için kulak hırsızlığı 
edenler vardır. (Saffat, 37/7-10. ayetler ile; Cin, 72/8-9. ayetlerin tefsirine bkz.) 
� y� ::yu Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür. Açık bir alev , , 
ardından yetişmektedir. 

ŞiHAB: Lugatte ateş alevi demektir. Parıltılardan dolayı yı ldızlara ve 
süngüye de denilir. Özellikle gökten yıldız kayıyor gibi, görünen aleve denildiği 
çok olmuştur. Bunun bir alevleme olduğu görünürse de fiziki olarak oluşma 
şekli henüz i lmi olarak açıklanmış değildir. Bu konuda değişik varsayımlar 
vardır. Eskiden tabiat i lmi ile uğraşan bilginler, yükselen buharların, yani ha
vanın yüksek tabakalanna yükselmiş olan birtakım gazların tutuşmalarına yo
rumluyorlardı. Son zamanlarda da şu görüş ortaya çıkmışttr: Kıvılcımlar, uzay
da sürüler halinde seyr ve hareket eden bir takım küçük cisimlerdirler. Yer 
bunların birçok yörüngelerine rast gelir. Ve bunlar yeryüzüne rast geldikleri za
man, atmosferin yüksek kısımları ile teması sonucunda süratlerinin şiddetinden 
dolayı sürtünme ile meydana gelen ısı i le tutuşurlar. Göktaşları da bunlardan 
düşer. Alev sütunlarının sürati saniyede kırk ile yetmiş iki kilometre arasında 
değişir. Gök taşlarının hareketi ne gezegenlerin düz yörüngeleri içinde, ne de 
onlarla aynı yönde olmayıp bunlar yörüngelerinin cinsine göre daha fazla kuy
ruklu yıldızlara benzetildiğinden astronomların bazısı bunları parçalanmış kuy- · 
ruklu yıldızların bir döküntüsü olarak düşünmek istemişlerdir. Şüphe yok ki 
şihab (alev sütunu) ve gök taşları konusu şimdiki astronomi ilminin üzerinde 
kurulduğu çekim kanununa tatbik edilerek henüz açıklanabilmekten uzaktır. 

Rastgele söylenen sözlere karışan herhangi bir açıklama da ilmi bir 
açıklama olamayacağından bunlar göğe ait sırlardan sayılır. Fakat ilahiyyat i l
mine yükselindiği zaman bütün o rastgele meydana gelen �!ayların birer tasarruf 
olduğu anlaşı1ır. Ne olursa olsun şu açıktır ki, alev sütunları atmosferin en 
yüksek sınırı üzerinden yeryüzüne doğru akan bir tutuşma ve yanma olayıdır. 
Son teoriye göre de demek oluyor ki bunlar, yukarıdan bir bomba gibi gelip 
yeryüzünün gök tarafında bulunan hava tabakasına girerek tutuşmaktadırlar ki 
bu mana, Saffat SGresi'ndeki �� yt+,:. "Her şeyi delip, geçen alev" (37/1 O) ; ; 
manasına uygun düşer. Ve demek ki bu yanma ve tutuşma, atmosfer havasının 
göğe doğru en yüksek sın ırlarına çıkıp gizlenmiş olan hararetle ilgili kuvvetleri 
ile bir temas halinde meydana gelmektedir. Bu gizli hararetle ilgili kuvvetler ise 
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hiıal'. sonra ayette açıklanacağı üzere cinlerin, gizli şeytanların yaratılmış olduk
lıın �;.:. �\j "zehirli ateş" ile ilgilidir. Ve işte Mülk Slıresi'nde (67/5) ve Cin 
Siırcsi1nue (72/8-9) de geleceği üzere Kur'an'da özellikle şunu haber veriyor ki 
nkv sütunları göğe doğru çıkmak isteyen cin şeytanlarına atılan birtakım güğc 
nil ıncrmilerdir. Bunlarda nitelik itibarı ile hem yıldızlar, hem taş ve hem ate� 
ıııfınası vardır. Ve şu halde ilahi hikmet açısından bunların tutuşması, birtakım 
kuvvetlerin ve kötü ruhların yakılması ve kovulması ile ilgilidir. 

Kurtubi tefsirinde der ki: "Şihablar (kıvılcımlar) bunları öldürür mü, 
i>ldürmez mi? Bu konuda ihtilaf edilmiştir. İbnü Abbas (r.a) demiştir ki: Yara
lar, yakar, yıkar, öldürmez. Hasan ile beraber bir grup da öldürür demişlerdir. 
Fakat birinci görüş en doğru görüştür. ıı(l) Bu alev sütunlarınm insan şeytanlarını 
kovması ise ya bir manevi taşlama yerine mecazi olarak kullanılmıştır veya cin 
�cytanları içindir. Çünkü kulak hırsızlığını i lk önce gizli şeytanlar yapar ve 
fıyctteki alev sütununun umumi mecaz yolu ile maddi ve manevi şeyleri kapsa
ması, açıklama tarzına daha uygundur. Ve bu üslubun zevkine ermek i�in 
Kur'an hakkındaki �,b� � �G "Ve biz Ollll koruyacağız'' (Hicr, 15/9) ayeti ile. 
gök hakkındaki r-;� . .:>ıı:·:·. f' � �ı:h

_
;:.� ayetleri arasındaki benzerliğe dikkat et

mek gerekir. Yani Kur'an gök gibidir. Allah'ın sanatı ve kudretinin delilleri i le 

dolu olan gök, nasıl onurlu cisimleri ve yüksek burçları ile bakanlar için 
süslenmiş ve şeytanlardan korunmuş ve kulak hırsızları oradan bir ateş şulcsi ile 
kovulmuş ise, Kur'an da öyledir. Yıldızlar ve burçlar gibi ayetler ve sureler ile 
güzel nazmı, temiz kalplerin sahipleri için süslenmiştir. Ve o günahkarlardan 
olduğu gibi, taşlanmış şeytanlardan korunmuştur. Onlar, ona yükselemezler. 
İman ve ilt ifat ile almaz ve dinlemezler. Olsa olsa kulak hırsızlığı ederek 
§Cytanhk yapmak isteyenler bulunur ki bunları da parlak bir ateş şulesi kovala
maktadır. 

Ve apaçık Kur'anın bu parlak ateş şuJeleri ise o şeytanlara, kafirlere, 
suçlulara cehennem ateşi ile, Allah azabını gösteren uyarı ayetleridir. Gök 
böyledir. 

',.;)P� 'il_, Yere gelince. Düşünce sahipleri için, Allah'ın kudretinin deli ileri 
onda da apaçıktır. Yalnız astronomi i l imleri ile değil, yer bilimleri ile de 
Allah'ın birliği isbat edilmiştir. Başlıcaları: �ı.;-�:ı::. Onu yaydık sündürüp ser
dik. (Ra'd, 1 3/3 ayetin tefsirine bkz.) Öyle ki bunda şeytanlar da bulunabilir. 
Bununla beraber ��� � ı�·_wt, ona oturaklı ağır dağlar da oturttuk ı:�::ı:, , � 0JJ';. � JS' ::,... � ve onda ölçülü, yani her bak.nndan birbirine uygun veya 

, - ,,,. .. , ----------·--
( 1)  cJ-Kunuhi, d-Cfımiu li Ahkilmi'l-Kur'fın, X, ! ı .  
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tartıh her şeyden bitirdik. �j(n � ;2J :;.j �� � ;J:J �j Ve onda size ve 
rızık verenıeyeceğiniz kimsel��e-geçinılikler 'verdik. �� lf� �ı • :.;:. ::,.. �G Ve 

"' " ,, , , ,, 

hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri, bizim yanımızda olmasın. ;� �ı 3') l:.j 
, ., , , 

1.,t;. Biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz. Dünya serveti biter, 
Allah'ın kudreti bitmez tükenmez. �� (01 ll:..�'G Rüzgarları aşılayıcı olarak 

, ,.. 

gönderdik. "Levakih", "Likah" tan türeyen "Lakiha"nın çoğuludur. Likah, aşı 
demektir. Llkiha da aşılı veya aşıcı manalarına gelir. 

Bu ayetin bu manası da başlı başına bir ilmi mucizedir. İbnü Abbas'tan bu
nun tefsirinde: "Rüzgarlar ağaçların ve bulutun aşılayıcısıdır11< 1) diye nakledil
miştir. 

Hasan, Dahkak, Katade de bunu söylemişlerdir. Razi, bunu kaydettikten 
sonra der ki: Erkek dişiye suyunu boşaltıp da dişi gebe olunca �r, ı;wı � 
�ı denilir ki "erkek aşıladı dişi tuttu, gebe oldu" demektir. Bunun ğibi 
rüzgarlar da bulutların erkekleri yerinde kabul edilir. İbnü Mesud hazretleri bu 
ayetin tefsirinde demiştir ki: "Allah Teala, rüzgarları bulutlara aşılama için 
gönderir. Onlar da suyu taşıyıp bulutlara karıştırır. Sonra bulutu sıkıştınp bir 
aşı gibi akıtır." Bu açıklama, rüzgarların bulutu aşılamasının bir yorumudur. Fa
kat ağaçları aşılamasının tefsi rini zikretmemişlerdir.<2) Yani ayetin yukarda an� 
latıldığı gibi rivayet ile tefsirinde rüzgarların ağaçları da aşıladığı nakledilmiş 
olmakla beraber nasıl aşıladığı açıklanmamış. Bir tefsirci olduğu gibi, bir dok
tor da olan Fahtü'r-Razi için de bu konu bilinmez kalmıştır. Gerçi ağaç aşılamak 
eskiden beri bil inen bir şey ise de bununla rüzgarın bir ilgisi yoktu. Bitkilerde 
rüzgarm yapabileceği bir aşılama yakın zamanlara kadar bilinmiyordu. Ra'd 
Suresi'nde açıklandığı üzere �ı ��j � � vı;.!Jı JS'::,.. "Orada bütün meyva-

, ,. " , ,.. ... 

/ardan iki çift yarattı. " (Ra'd, 13/3) gerçeği ortaya çıktıktan, yani bütün bitkile-
rin çiçeklerinde erkek, dişi çifti bulunduğu ve erkeğin dişiyi aşılaması ile mey
veler meydana geldiği anlaşıldıktan sonradır ki, rüzgarların bir aşıcı hizmetini 
yerine getirdikleri anlaşıldı. Ve bu şekilde �I) (G�I \l:..�lJ ayetinin de :j �� 
�I ��j � � v[;.!JI ayeti gibi bilinmeyen bir i lmi gerçeği açıkladığı bin 
.. ,. , , 

küsür sene sonra anlaşalmış ve açıklanmış ve bundan dolayı bu ayetin de bir 
mucize olduğu ortaya çıkmıştır. 

İşte rüzgarlar, taşıyıcı ve dağıtıcı oldukları için faydalarından birisi de 
özellikle böyle ağaçları ve bitkileri aşılamasıdır. Bunun meydana gelmesi için de 
rüzgarın belirli bir miktar ile uygun ve yumuşak bir şekilde esmesi gerekir. Yok
sa aşılama yerine bozma olur. Rüzgar, havanın bir hareket ve akımıdır ki, ha-

(1) Slıyuti, 1.xl·Dürrü'l-Ml.!nsur, V, 72. 
(2) Fcıhrü'r-Rfızi, a.g.c., XIX, 1 79. 
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lUJ 
vuııııı dcği�ik şekilde ısınıp soğumasındaki değişmeler ile mcydanıı �c.�llr. Tnhf ·
nt ta hu değişmeler ise sıcaklık ve soğukluk tabiatları üzerinde hakim hil' t• lk ly'' 

hııgl ı olduğundan, bütün rüzgarlar doğrudan doğruya ilahi bir tasarruf oldu"u 

�ihi, hunların aşılama yapacak bir derecede esmeleri de doğrudan JoAruyn 
Al lah'ın bir lütfudur. 

Bununla beraber düşünülmelidir ki, su olmasaydı bu aşılar ne olur, haya l ne 

olur<lu? Onun için rüzgarlara bulutlan da aşılatarak :� .ı:- ıı ::,_. Glj;U gökten hlr 
su da indirdik, yağmur yağdırdık �,,:S-(i' .u da onu size su�duk; tabiata kal
saydı ne rüzgar eser ne aşılama olur, ne yağmur yağardı. �!� :.J �ı l:.� Onu ha· 
1.inclerde saklayan da siz değilsiniz, yani yağdıktan sonra dağlarda, pınarlarda, 
kuyularda, göllerde, havuzlarda, mahzenlerde, küplerde, testilerde v.s. tutan <la 

siz değilsiniz, biziz. Burada rüzgarların gönderilme, suyun indiri ime ile an
latılması aynı zamanda bir de benzetmeye işaret eder. Çünkü Lil:..�1 "ersclna" 
peygamberlerin gönderilmesini; 8)1 ''enzelna" da kitabın indirilmesini hatırlatır. 
Ve demek olur ki :  İşte Allah tarafından gönderilen peygamberler de o a�ılayıcı 
rüzgarlar gibidir; Al lah'ın feyizini taşıyarak kabiliyeti olanlara yayar ve 
a�ılarlar. İndirilen kitap da o gökten inen su gibi hayatın mayasıdır. :- ._.:� � � �-(, Ve şüphesiz ki biz gerçekten hem diriltiriz, bent 
i>ldürürüz. Bu, hiç de l i le muhtaç olmayan açık bir gerçektir. Fakat amma 
"Ölünce mal ve mülk varislerimize kalacak mı?" diyecekler. Hayır �);1)1 �� , . 
hepsine varis de ancak biziz. Bu dünyada ya§arken mülk ve tasarruf i<l<lia 
edenlerin ve edecek olanların hepsi yok olur. Mecazi mülkleri, görünürdeki ta
sarrufları el lerinden alınır, her zaman baki, kayıtsız ve şartsız herşeyin sahibi 
yüce şanımızla biz kalırız. ::,,-f'G:..:lı ı:"·!' �� � �:·;:- 'ıı ı:·�-, :ili� Andolsun biz, sizden önce gelip 
geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz. Doğu�ta, ölümde önde olan, mi
ras bırakmak isteyen önce gelip geçenlcrinizi de, geri kalanları, miras almak is
teyen sonra gelenlcrinizi de veya imanda, kafirlikte, itaatte, isyanda ön safta bu
lunmak isteyenleriniz de, geri kalan geri kalmak istiyenleriniz de ezelde ve 
sonsuza kadar gerçekten bilgimiz dahil indedir. ;;� -;  �� �

-
'� Ve senin O Rabbindir ki, yani seni yaratan ve terbiye edip 

gönderen o Allah'ındır ki ey Muhammed! Onları ınutlaka ha�redecektir. 
Ve önce gelip geçenleri ve sonra gelenleri sonunda mah�ere toplayıp hesa

ba çekecektir. Onun için şimdilik bırak o kafirler yiyip içip devamlı eğlensinler. �-!' � �! O Rabhin gerçekten hiknıet sahibidir, çok bilendir. 
Gerçekten: 
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Meal-i Şerifi 
26- Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekiJlenmiş bir 

balçıktan yarattık. 
27- Cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen 

güçlü bir ateşten yarattık. 

;;;..:.. t..;. ::r- JLL ::,.. �w�1 (;J;. �� Andolsun ki biz insanı bir kuru 
' - , ,  , , 

çamurdan, bir şekillennıiş kara balçıktan yarattık. Yani insan cinsini 
başlangıçta biz vurulduğunda ses çıkaran kuru bir çiğ çamurdan, değiştirip 
dönüştürme ile özel bir şekilde yoluna konmuş kokar bir balçıktan yarattık. 

SALSAL; "Ses veren yani vurulduğu zaman tıngırdayan, kuru pişmemiş 
çiğ çamur" ( �,t� ';.;&. �4 � ) dur ki, pişmiş olursa tuğla, kiremit gibi s�s 
çıkaran kuru bm ir çamur ol ur. Çünkü Rahman Suresi'nde J�l.S' JL.:.L, ::,.. 

, . , 

"Vurulduğunda testi gihi ses çıkaran kuru bir balçıktan . . . " (Rahman, 55/ 1 4) 
buyurulmw�tur. 

HAME': Uzun süre su ile yumuşayıp bozulmuş cıvık kokar çamur, yani 
balçık demektir. Tekili • i;,. » ölçüsünde « it:.;.11 dir. 

MESNÜN: Bunun açıklanmasında tefsirciler birkaç görüş nakletmektedir-
ler: 

1 - İbnü Sikkit demiştir ki, Ebu Amr'i dinledim "mesnGn, bozulmuş demek
tir" diyordu. Bunun açıklamasında Ebu Hayscm de demiştir ki, �;..:.. � � ı:Jı :;_ 
denilir ki 11.-;;.;-. "bozuldu", demektir. Ve buna delil :�- :� � "henüz hozulmamış" 
ki, bu kelime ��ı � ı.fa. �:;. :;_ı dan, yani "yol güzergahına konulmuş" ol
maktan ahnmıştır. Çünkü böyle olan herhangi bir şey, bozulur. 

2- Denilmiş ki, "mesnGn" sürtülmüş, kazınmış v�ya bilenmiş demektir ki, 
taşı taşa sürttükleri zaman ;,.;Jı � �I 2.:. "Taşı taşa sürttüm. " deyiminden 
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nlınmı!jllr. Çünkü bileğiye .�, ve sürtülürken ikisinin arasından çıkan 
kıızınııya .�, denilir ve bu da kokar. Bundan dolayı bozulma ve kötü koku 
hunun da gereğidir. 

3- Ebu Ubeyde demiştir ki, "mesnfin" dökülmüş demektir. "C +� ):;. :  Wı � 
"Suyu güzelce yüzüne döktü", denilir. 

4- Sibaveyh demiştir ki, "mesm1n" bir şekil ve örnek üzere resimlenmi� <lc
mcktir. Yüzün özel bir şekli olan �)1 � den alınmıştır.Cl ) Ve herhangi bir 

' 

�c.�yin sünneti deyimi de bu manadan alınmıştır ki, üzerine konmuş olan örneği 
demektir. 

Bu şekilde \J� t.;. insan nevinin Şekli için sünnet olan özel bir şekle 
• • 

dükülmüş bir balçık demek olur. Sonra LJ;.:.. t.;. � terkibinde de iki ayrı yorum 
vardır. 

. . ' 

Birincisi: .J�. e sıfat olmasıdır k i  "özel bir şekilde tasvir edilmİ!i, 
• 

haşka bir ifade ile kallba dökülmüş bir balçıktan meydana gelen bir çiğ 
�amurdan" demek olur. Böyle olunca salsal, "hame-i mesnCın"dan yapılmış <le
m ek olur. Ebu'l-Beka ve Zemahşeri bunu tercih etmişler ise de(2) faydalı bir 
görüş değildir. Çünkü kuru çamurun yaş çamurdan meydana geldiğini anlatmak 
gereksiz olduğu gibi, insan hamurunun balçık halinde iken insan şeklinde bulun
duğu da genel olarak kabul edilmiş değildir. 

İkincisi: Bedel olmasıdır ki, salsal'den, bir hame-i mesnun'dan demek ol ur. 
Ebu Hayyan'ın anlattığına göre tefsircilerin çoğu bedel olmasını tercih 
etmiştir.<3) Biz de bu görüşte ısrar etmek isteriz. 

Önce salsa), sonra da ondan özel bir şekilde kalıba dökülüp insan mayasını 
meydana getiren şekillenmiş, kara balçık yapılmış ve insan ondan düzgün bir 
şekilde yaratılmış demek olur. Ve şu halde salsa!, su ile karıştırıldıktan sonra 
süzülüp kuru çamur haline gelmiş bulunan, yeryüzünün rütubetsiz olan tamtakır 
durumunu gösteriyor ki, tabiat itibariyle bunda hayat dü§ünülemez .. Ve bunun 
özellikle "salsa)" deyimi ile anlatılması, insanın, yeryüzünden bir tabiat eseri o
larak ortaya çıkmasının mümkün olamayacağını tam bir açıklıkla anlatmak 
içindir. 

(1 ) Kamusta da zikredildiği üzere çelimsizce dilhcr çekme yüzlü !,4.:. ��- :. � yahut çehresi ve 
burnu bir dereceye kadar söbüce olan kimseye �:,lı � denilir. 

, 

(2) cz-Zemah�cri, II, cl-Kc��af, 390. 
(3) Ehu Hayyan, a.g.e., V, 453. 
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Öyle ya, tamtakır bir kuru çamurun tabiatı, hayata ne kac..Jar zı<ldır. Tabiata 
kalsa bunda, insan veya hayvan şöyle dursun, bir otun bitme imkanı bile yoktur. 
Fakat şu bir gerçektir ki, bundan insan yaratılmıştır. Bu ise doğrudan doğruya 
Allah Teala'nın kudretinin sanatına, ilim ve hikmetine apaçık bir delildir. Tabi
at, kendine bırakılınca hiç değişmemesi gerekirken AJlah Teala onu yumuşatıp 
değiştirerek bir balçık haline çevirmiş ve o balçığa sanat ve hikmeti ile öyle bir 
sünnet (ilahi kanun) vermiştir ki bununla insan yaratılışı için ilahi kanunun 
meydana geldiği maya ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı diyebiliriz ki; "hame-i 
mesnfın" insan tohumu olan spermadır. Gerçekten sperma her anlamıyla 
mesnfın, yani hem değişen, hem sürtülmüş, hem dökülmüş, hem de bir sünnet 
üzere tasvir edilmiş (şekillendirilmiş) bir balçıktır. Bu şekillenmiş balçığa � - , 
yj'ı "yapışkan bir çamur" (Saffat, 37 / 1 1  ), � • (. ::,.. "dayanıksız bir suyun 

" ' ; , , 
özünden " (Secde, 32/8), LL:.:.1 _+il.i "katışık bir sperma" (İnsan, 72/2) demek de 
doğrudur. Bu mana, insan nevinin bütün fertlerini kapsar. Ancak insanın ilk fer
di olan Adem, ilk insan olduğu gibi, onun yaratıldığı o şekillenmiş balçık da ilk 
önce onda sünnet olmuş ilk tohumdur. Özetle Adem bile, ilk olarak sperma nite
liğini almış bir balçıktan yaratılmıştır. +UJ � �W'i) � "O, inswll bir damla su-

• , , 
dan yarattı" (Nahl, 1 6/4) ifadesi, onun hakkında da geçerlidir. 

Şu kadar var ki, o spermadan önce bir insan yoktur. Onun seçimi, çocukları 
gibi bir insanın vücudunda meydana gelmemi§tir. Bununla beraber şimdiye ka
dar bütün insanlar da onun gibi kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir kara 
balçıktan yaratılmaktadır. Yalnız şu farkla ki, bu şekillenmiş kara balçık, in
sanın gıda olarak yediği bitkiler ve hayvanların (et ve sütleri ile) bünyelerinden 
geçerek yine bir insan bünyesinde seçimini bulmaktadır. İşte insan denilen mah
luk aslında böyle değersiz bir şeydir. Allah Teala'nın i l im ve hikmetini, kudreti
n in sanatını anlamalı ki, şu kuru topraktan öyle şekillenmiş kara bir balçık 
yapmıştır. Ve o kokar balçıktan insan yaratmaktadır. 

��ı� Cannı da, Cin cinsini meydana getiren gizli n;ıahluku da � � � �(;J;. 
r_,.::.,' !\j ondan önce şiddetli zehirli ateşten yaratınıştık. 

- -

SEMÜM: Lugatte ateş alevi gibi esen sıcak rüzgara denilir ki, sam yeli diye 
ifade edilir. Ve kendisine harCır (sıcak rüzgar) da denilir. İbnü Cerir'in açıklama
sına göre bazı Araplar harCıru, gündüz esen rüzgara tahsis etmişlerdir.(l ) Bir ha
dis-i şerifte de: "Semumun, cehennemin bir harareti olduğu11<2> bildirilmiştir. 

( 1 )  et-Taberi, Camiu'l-Bcyan fi Td:->iri'l-Kur'fın, XIV, 2 1 .  
(2) ihn Macc, Zühd, 38. 
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sAMM: "Scmm'' maddesinden fail, Semum <la onun mühiUağn�ı olun 
"frfıl" kipidir. Sem, zehir, bir de "semmfı'l-hıyat" gibi ince delik (iğne dl· l iA I )  
nıiınüsrna gelir. 

Çünkü vücuttaki terin çıktığı ve havanın nüfuz ettiği gizi i del ik l�rc 
"ıncscmme", çoğuluna da "mesam" veya "mesemmat" ve çoğulun çoğulunu dıt 
"ıncsammat" denilir. Bundan dolayı samın ve semum, mesammate nüfuz cdid 
Vl'yahut zehirleyici manalarını ifade eder. Ve o rüzgarın bu isim ile ad
landırılması da bu itibarlardan birisini veya her ikisini gözönünde bulundurmak
tan dolayıdır. Cinlerin zehirli ateşten yaratılmış olması, cin ve şeytanın insana 
�izli deri gözeneklerinden girecek, zehirleyecek, yakacak bir nitelikte olduğuna 
İ!larct eder. İbnü Abbas'tan rivayet edilmiştir ki ; "Şu bildiğimiz zehirli ateş, 
c.:inlerin kendisinden yaratıldığı zehirli ateşin yetmiş parçasından bir 
parçadır. ıı(l) demiştir. Demek ki insan yaratılmadan önce, cinlerin yaratıldığı 
sırada yeryüzü çok dehşetli ateşler saçıyormuş. 

Şimdi o vakti düşün ki: 

( 1 )  Hakim, cl-Müskdrck, Il, 474; Sfıyfiti, cd-Dürrü'l-Mcnsfır, V, 78. 
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Meal-i Şerifi 
28- Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: "Ben, 

kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım." 
29- Ben, onun yaratılışını tamamladığıın ve ona ruhumdan üflediğim 

zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın." 
30- Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. 
31- Yalnız İblis hariç. O secde edenlerle beraber ohnaktan çekinmişti. 
32- Allah buyurdu ki: "Ey İblis! Ne oluyor sana da, secde edenlerle be-

raber olmuyorsun? " 
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JJ .. İblis §Öyle dedi: "Kuru bir çamurdan, şekillennıiş hir hn14;ıklaan yu
nathğın bir insana secde edemezdim. 11 

34- Allah şöyle buyurdu: "Öyle ise oradan çık! Sen, artık kovuhuuıt 
hirisin." 

35- "Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir.'' 
• 

36- İblis: "Rabbim! Öyle ise insanların kabirlerinden kaldırıhu·nklurı 
�üne (kıyanıete) kadar bana mühlet ver" dedi. 

37- Allah buyurdu ki: "Sen nıühlet verilenlerdensin." 
38- "Allah katında bilinen vaktin gününe kadar • . •  " 
39- İblis şöyle dedi: "Rabbim! Beni saptırdığın için, mutlaka ben de 

yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini nıutlaka 
azdıracağını ! "  

40- "Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnadır." 
41- Allah şöyle buyurdu: " İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur. " 
42- "Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun 

yoktur." 
43- "Şüphesiz ki onların hepsine vaad edilen yer cehennemdir. " 
44- "Cehenneınin yedi kapısı vardır. O kapıların herbiri için birer 

grup ayrılnuştır. " 
45- Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başında

dırlar. 
46- Onlara: "Selametle güven içinde oraya girin " denir. 
47- Biz o cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi 

kardeşler olarak sevinç içinde karşıhkh koltuklara otururlar. 
48- Orada kendilerine hiçbir yorgunluk gelnıeyecek. Oradan çıkarıla

cak da değillerdir. 
,-

� � Ju·�G Rabbin meleklere denıişti ki: t.;. :r J� ::r- � j.ıt;. Jı 
, ,  ,,. ,; . ' ... - , , ,, ,  (.);_:,. Şüphesiz ki ben, kuru çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan 

• 

yaratacağım. �� f�G O halde ben ona şekil verdiğim, o balçığı tam bir in-
san yaratılışına, düz'gün bir insan kıvamına koyup ı.? J� :r � �� içine ru
hunıdan üflediğim zaman, burada 11.ı,?J� » tamlaması, bir §�r�flendirme tanıla-

, 

ması, üfürme deyimi de bir örnektir. Yani maddenin kabiliyetini olgun bir 
duruma getirip, içine ;,� ;.1 ::r- CJJI Ji ''De ki ruh, Rahhimin işlerindendir . . .  " 

,, .. , ,,,. 

(İsra, 1 7  /85) manasma uygun olarak Allah'ın bir i�i olan ruhtan feyiz verdiğim 
vakit ��L., � ı;.ii siz hemen onun için secdeye kapanın. Allah'ın emrine itaat 
ederek y�re düşün, o ruh olan insana boyun eğin. İşte Allah, o balçıktan ya
rattığı insanı ruhu ile böyle yükseltmişti. Bunun üzerine bak ne oldu. �ı � 
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�I �I ��1 � "llepsi de toptan secde ettiler. Ancak İhlis müstesna. " (Bakara, 
2134 �e A'raf, 7/1 1 .  ayetlerinin tefsirine bkz.) r):-:)1 �)ı r";_ J! Yani kıyamet 
gününe kadar değil, Allah katında bilinen vakte kadar ki ::;. � ;�I � �) 

'l'��' � � �ı:,'..:.Jı � "Sur'a üflenince, Allah'ın diledikleri hariÇ ob�ak ü;er�, 
göklerde ve yerde ne varsa hepsi düşüp ölecektir. " (Zümer, 39/68) ayeti i le 
açıklanan i 1k üfürüş günüdür. 

Ahmed b. Kays'tan nakledilmiştir ki : "O, Medine'ye vardım demiş, mak
sadım emirü'l-müminin Ömer (r.a) idi. Bir de vardığımda büyük bir cemaat top
lanmış, orada Ka'bfı'l-Ahbar insanlara vaaz ediyor ve şöyle diyordu: 

"Adem Aleyhisselam'a ölüm emri geldiği zaman 'Ya Rabbi! Düşmanım 
İblis, beni ölmüş bir durumda görünce kendisi kıyamet gününe kadar mühlet ve
rilmiş olmakla sevinecek, başıma gelene gülecek' dedi. Ona şöyle cevap verildi: 
'Ey Adem! Sen cennete geri gideceksin, o lanetlenmiş İblis ise öncekilerin ve 
sonrakilerin sayısı kadar ölüm acısını tatmak için beklemeye bırakılacak. 'Sonra 
Adem, Hz. Azrail'e, 'Ona ölümü nasıl tattıracaksın? Niteliğini anlat.' dedi. 
Azrail onun ölümünü anlattı. Adem: 'Ya Rabbi, yeter!' dedi. Bunun üzerine in
sanlar, heyecana geldiler de Ka'b'e 'Ey Ebu İshak! O nastl?' dediler. Ka'b, 
açıklama yapmaktan çekindi, insanlar ısrar ettiler. Bunun üzerine Ka1b dedi ki: 
'Yüce Allah, ilk üfürüşten sonra Hz. Azrail'e diyecek ki: 'Sana yedi gök ve yedi 
yer halkının kuvvetini verdim ve bu gün sana bütün öfke ve gazab kisvesini 
giydirdim. Öfke ve hücumunla in o taşlanmış İbl is'e. Artık ona ölüm acısını . 
tattır. İnsan ve cinlerden önce ve sonra gelmiş geçmişlerin acılarının kat katını 
kapsayacak şekilde, bütün acıları ve hastalıkları ona yüklet. Beraberinde öfke ve 
kinle dolgun yetmiş bin cehennem bekçisini, her biri ile de cehennem zincirle
rinden, tomruklarından zincirler ve tomruklar bulunsun. Cehennem, kanca
larından yetmiş bin kanca ile o lanetlenmişin, kokmuş canını çekip çıkarın. 
Malik'i de (Cehennemdeki meleklerin başkanı) çağır. Cehennemlerin kapılarını 
açsın.' Bunun üzerine Hz. Azrail öyle bir şekilde inecek �i ona göklerin ve yer
lerin halkı baksa dehşetinden derhal ölürlerdi. Azrail, inecek İblis'e varıp, 'Dur, 
ey pis! Artık sana ölümü tattıracağım, çok ömür sürdün, Allah'a yakın nice kim
seleri sapıttın. İşte bu o bilinen vakittir.' diyecek. Mel'un doğuya kaçacak, baka
cak Hz. Azrail gözlerinin önüde, batıya kaçacak yine gözlerinin önünde, deniz
lere dalacak, denizler onu kabul etmeyecek, kısacası yerin her tarafına kaçacak, 
sığınacak kurtulacak hiçbir sığınak bulamayacak, sonra dünyanın ortasında, Hz. 
A.dem'in mezarı yanında duracak veya doğudan batıya, batıdan doğuya toprak-
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IMda sürünerek en son A<lem Alcyhisselam'm cennetten atılıncu imliıli yrır 
varınca yer, bir �or gibi olacak, zebaniler kancaları takıp didiklcycccklcı· lll· di· 
tlik lcyccekler. �ı : L:!.! :·:_:. J� "Allah 'uı dilediği zamana kadar" can "cki�ml• ve 

, 

i�kcncc içinde kalacak. O böyle can çekiştirirken Adem ve l lavvıı'yn dn. 
'Kalkınız, düşmanmız ölümü nasıl tadıyor, bakınız' denecek. Kalkacaklar. onu,n 

\ektiği işkencenin şiddetine bakacaklar da 'Ya Rabbi! Bize nimetini lamam
l;ıdın' diyecekler. ıı( t ) 

O bilinen vakte kadar mühlet müsadesini alan İblis �_:,11 L:.ı y� Ju Ya Rab· 
, , , 

hi! dedi, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki veya azgrnltğıma 
hükmetmen sebebi ile; yani Allah katından kovulmuş, iyilik ve rahmetten uzak
la�tırılmış bir mellın, böyle bir mühlet müsaadesini elde edince şımarır da onu 
azgınlığa bir teşvik vasıtası olarak kabul eder. Böyle şımartman hakkı için veya 
�amurdan yaratılanı küçümseyip secde etmediğimden dolayı benim azgın asi 
olduğuma hükmetmenden dolayı ı14�'11 � � 'd::j{,j mutlaka ben, yeryüzünde 
onlara süslenıe yapacağını. Yani maddelerini bahane ederek o kuru çamuru. o 
kokar balçığı, onlar için süsleyip insanlığın esas yükselmesine vesile olan ruhtan 
daha hoş, daha süslenmiş, daha kıymetli göstereceğim. �1 ;.4���; Ve n1utlu
ka hepsini azdıracağım. �-..ıaI;..:)ı ;.��_. �f.>� �-ı Ancak içleı:inden ,ihlaslı kullaı·ın 
ınüstesna, yani yalnız taatin için seçilmiş, lekesiz özel kulların aldanmazlar. 
Başlangıçta insanlığın maddesine bakarak mutlaka aşağılığına hükmeden ve on
lara zorbalık edebileceğini söyleyen İblis'in, burada bu istisnası (ayırması), 
şüphe yok ki Allah'ın söyletmesi olan bir it iraftır. Onun için: 

Jli Allah Tealii buyurdu r_ı; i�te bu dediğin, sahiplerini istisna ederek 
azıtanıayacağını itiraf ettiğin o ihlas ve tevh1d l,ı� bir cadde, bir kanundur ki 
� bana ai.tttir. Yani bana varır, yahut ben kefi lim ;. __ ;:· : dosdoğrudur. Ya
hut; i�te benim üstüme aldığım dosdoğru yol, hak kanunu şudur: 

ı.S_.>� �-' Şüphesiz kullarım �llat.. ;,iJ' clJ � üzerinde senin bir hakin1i
yetin yoktur. Yani ne sözlü olarak onları susturacak bir del il in, ne fiill olarak 
sataşacak ve kullanacak güç ve hakimiyetin yoktur. ::,.ı..J�ı ::,.. �r;.:;ı � �I Ancak 

, ,, ; , 

sana uyan azgınlar nıüstesna, yani ancak bunları sürükleyebil irsin. Fakat o da 
senin hakimiyetin ile değil, onların iradelerini kötüye kullanarak_ sana uymaları, 
arkana düşmeleri dolayısıyladır. Yoksa ihlaslı kullara hakimiyet kuramadığm 
gibi, diğerlerine de hakimiyet kuram�zsın. Çünkü sonunda � µ. J �lS' L:.� 
µ1 1,;:.)� ı.};.); � ı) ·.�:�G ��-., �1 �t .:,llJ:.. "Zaten benim size ktll}t hiı: Kiiciim , , 1 , , 

( 1 )  Allısi, a.g.c., XIV, 49. 
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yoktu. Ben sadece sizi inkara çağırdım; siz de benim davetime hemen koştunuz. 
O halde heni yermeyin, kendinizi yerin. " (İbrahim, 1 4/22) diyeceğin İbrahim 
Sfıresi'nde açıklanmıştır. �---�1 ��:;J r�4; S� Muhakkak cehehnem, onların 
hepsine vaad olunan yerdir. O İblis, ona tabi olan azgınların kendilerine uyu
lanlarla beraber hepsine vaad edilen yerleridir. yı;,1 ;::,. l4J Onun, o cehenne· 

• 

min yedi kapısı vardır. Yani gireceklerin çokluğundan dolayı yedi giriş kapısı 
veyahut azgınlığın çeşit ve derecelerine göre, önce Cehennem, sonra Lezza, 
sonra Hutame, sonra Sa'lr, sonra Sekar, sonra Cehlm, sonra Haviye isminde 
yedi tabakası vardır. ;_,.:x. :� � y� � Her kapı için, onlardan (o azgınlar-

, , ,,. , dan) bir grup ayrılmıştır. Ebu's-Suud Tefsiri'nde deniliyor k: "Muhtemelen 
yedi kapı ile sınırlanması, helak eden şeylerin beş duyu ile hissedilen şeylerle 
�chvet ve öfke kuvvetlerini gereğine mahsus olmasındandır. "(1 ) Bununla beraber 
bunda diğer bir ihtimal vardır ki, şeriat di l i açısmdan akla daha uygundur. 
Çünkü cehennem kapılarının yedi olması ile cennet kapılarının sekiz olması 
arasında apaçık bir il işki vardır. Bundan dolayı denebilir ki, bu kapıların 
mükellef organlarla ilgili olması düşünül ür. 

Bilindiği gibi insanın mükellef organlan sekiz tanedir: Kalb, dil, kulak, 
göz, el, ayak� ağız, cinsel organ. Bunlarm yedisi açık, birisi gizi idir ki, o da 
kalbdir. Doğrudan doğruya Allah'a bakan kalp kapısı açık olursa, bu sekiz or
ganın her biri Allah'm emri üzere hareket ederek cennete birer giriş kapısı ola
bilir. Ve bu şekilde cennete sekiz kapıdan girilir. Fakat içte ruh körlenmiş, kalb 
kapısı kapanmış bulunursa dıştaki yedi organın her biri cehenneme açılmış birer 
giriş kapısı olurlar. İşte cennet kapıları sekiz olduğu halde, cehennem kapıları
nın her birine ayrılmış bir grup olmak üzere yedi olması, Allah daha iyi bilir ki 
bu hikmetten dolayıdır. ı?.J� ::.,.. � �� "Ve ona ruhumdan üflediğim zaman .. " 

,,,. .,,. , , 

(Hıcr, 1 5/29) ifadesinin şerefine nail olmakla iman ve marifet kapısı olan kalb, 
cehenneme kapalıdır. Ondan yalnız cennete girilir, Al1ah'a erişilir. Kalbi açık 
olan kimse şeytana uymaz, Al lah'ı inkar etmekten ve ""O'na isyan etmekten 
sakınır. Onun için: 

::,;�'Jı �ı Şüphesiz takva sahipleri, şeytana uymaktan sakınan, küfr ve is
yandan 'koru�anlar iJ�� �$. � cennnetlerde ve pınar başlarında yerleşecek-

• . , 

lerdir. Ey takva sahipleri! �İ ı't: �_,ll.·,,1 Oraya emniyet ve taın selametle gi-
riniz! Yani ey insanlar, ey Muhammed ümmeti! İblis'e tabi olmaktan sakının ız, 
Allah'ın koruması altında, tevhid ve İslam dinine, Allah'ın Resulüne uyunuz, 

( 1) Ehu's-Suud, ı:ı.g.c., V, 79. 
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k;ılhinizdcn kin ve hileyi çıkarıp takva sahibi olunuz da, takva sahipl�f'initı yrri  

olan o cennetlere ve pınarlara emniyetler içinde, güle güle, selametle �iri ıı iı. < > 
rc:nnctler ve pınarlar her yönden korunmuş, güvenli ve sağlıklı bir sclnml'I y u r  

dudur . Ona dışardan tecavüz olunamayacağı gibi, :Js ::,.. ;,ı.;.J� � C. �)� hlı. on
ların, O cennetler ve pınarlardaki takva s�hipl��inin ·göğüslcriluh•kl 
ili�ikleri ve kinleri söküp attık. Cennet ehlinin gönüllerinde kin ve hile knl
ınaz, fena niyet ve kin durmaz. Yani İslam takvasının şiarından birisi de kin tut
mamaktır. Allah takvalı kalblerde kin bırakmaz. Geçmişte kin varsa onu siler. 
(ünkü Hz. Ali'den nakledilmiştir ki, o şöyle demiş: "Ümit ederim ki Osman ve 
Talha ve Zübeyr ile ben bunlardan olayım". �1 � Jw JJI �f,:.;,J ''Allah 011-
/ann hepsinden razı olsun. " ı;ı;..ı Öyle ki hepsi kardeşler ol�rak �tr:-, • .),_;_ J:s. 

,, ,, ,. 

karşılıklı tahtlar, karşılıklı köşkler üzerinde muhabbet ederler. Yani hiçbiri 
diğerine sırtını dönmeksizin yüz yüze sevişe sevişe yaşarlar. ;. '....; ı+_! � "l 
Orada onlara hiçbir yorgunluk gelmez. Her ne isterlerse zahmetsiz, sıkıntlsız 
hemen meydana gelir �� ı:.�: �(.� hem onlar, oradan çıkarıJmayaraklar
dır. Sonsuza kadar orada ebedi kalacaklardır. 

Resulüm! 

Meal-i Şerifi 

49- Kullanma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek mer
hamet ediciyim. 

50- Bununla beraber azabım da çok acıklı bir azabdır. 

Bunlar! geçmi�ten bazı örneklerle açıklamak üzere: 
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Meal-i Şerifi 

51- Hem o kullara, İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. 
52- Hani melekler, İbrahim 'in yanına girdikleri zaman, "selam " 

den1işler, İbrahim de onlara: "Biz sizden korkuyoruz" demişti. 
53- Melekler: " Korkma! Gerçekten biz sana bilgin bir oğul müjdeliyo

ruz" dediler. 
54- İbrahim dedi ki: "Bana ihtiyarhk gelmişken, beni mi müjdeliyor

sunuz, neye dayanarak beni müjdeliyorsunuz? " 
55- Melekler: " Seni gerçekle müjdeliyoruz. Sakın Allah'ın rahmetin

den ümidini kesenlerden olma! " dediler. 
56- İbrahirn dedi ki: " Rabbimin rahmetinden, sapıklardan başka kim 

ünıit keser? " 
57- "Ey elçiler! Başka ne işiniz var? " dedi. 
58- Melekler şöyle dediler: " Biz suçlu bir kavmi cezalandırmak için 

gönderildik. 
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59- Ancak Lut ailesi müstesnadır. Biz, onların hepsini nıuhakkak kur
taracağız. 

60- Yalnız Lut'un karısı müstesna, çünkü onun helak edilenlerle bir-
likte yok edilmesini takdir ettik. 

61- Melek olan elçiler, Lut kavmine gelince, 
62- Lut dedi ki: ''Doğrusu siz ürkülecek bir kavimsiniz. " 
63- Elçiler dediler ki: 11 Bilakis biz sana onların şüphe ettiği azabı getir

dik. il 

64- " Sana gerçeği getirdik; biz elbette doğru söylüyoruz. " 
65- 11 Gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sen de arkalarından 

yürü ve sizden kimse ardına bakmasın; istenen yere gidin." 
66- Biz, Lut'a şu kesin emri vahyettik: "Bu kafirler sabaha çıkarken 

muhakkak kökleri kesilmiş olacaktır. 11 

67 - Şehir halkı, insan şeklindeki güzel yüzlü melekleri görünce, onlara 
iğrenç işlerini yapabileceklerini düşünüp sevinerek geldiler. 

68- Lfıt, kavmine şöyle dedi: " Bunlar benim misafirlerinıdir, beni 
riisvay etmeyin." 

69- "Allah'tan korkun! Beni mahcub etmeyin."  
70- Lut kavmi şöyle dedi: "Biz sana kimsenin koruyuculuğunu yapnıa

manı söylemenıiş miydik? " 
71- Lut şöyle dedi: " İşte kızlarım! Düşündüğünüzü yapacaksanız 

(onlarla evlenin). 
72- Resulüm! Ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar, sarhoşlukları 

içinde bocalayıp duruyorlardı. 
73- Güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakaladı. 
7 4- Biz, onların şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzeri erine de 

balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. 
75- Gerçekten bunda, düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır. 
76- Hem o Lut kavminin bulunduğu şehir harabesi bir yol üzerinde 

bulunmaktadır. 
77- Şüphesiz ki, bunda iman edenler için bir ibret'"vardır. 
78- Eyke halkı da gerçekten zalimlerdi. 
79- Biz Eyke halkından da intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) 

açık bir yol üzerindedir. 
80- Şüphesiz ki, Hıcr halkı da peygamberleri yalanladılar. 
81- Biz, onlara ayetlerimizi vermiştik de onlar, yüz çeviriyorlardı. 
82- Onlar, dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı. 
83- Onları da sabahleyin korkunç bir çığlık yakaladı. 
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H4- Kazannıakta oldukları §eyler, onlardan hiçbir zararı suvnuuh. 

�':11 y�l Eyke, Leyke gibi sık, birbirine karışmış ağaç dcnwkth.  l�y�t· 

halkı  da Medyen halkı gibi Hz. Şuayb (a.s.)ın gönderildiği bir kavimdir ki. )'l•ı . 
ini  ağaçlık olduğundan bu isim ile adlandırılmıştır. Rivayete güre cığa�l ı•n 
< i i inlük ağacı imiş. 

;.+�: ı:<j:;IJ "Onlardan intikam aldık " (Şuara Suresinde ki �I 1-;_ yr.ı& ��U 
11() �öl�e gününün azabı kendilerini yakalayıverdi" ayetinin tefsirine bkz: 2<•! 
1 X(J) ı'.,4.!G Gerçekten ikisi de, yani Lut kavminin Südumu harabesi ile Eykc 
veyahut Eyke ile Medyen -� 1L.

_Y açık yolda, göz önündedirler. Daha önce 
�ı y�1 �� �� andolsun ki Hıcr halkı, yani Hıcr denilen yerde helak olan 
S�rnG.d kavmi �:)ı Allah'ın gönderdiği peygamberleri, yani Salih (a.s)'ı ve 
dolayısıyla bütün peygamberleri yalanlamışlardı. 

GÇİ ��t Biz onlara mucizelerimizi de vermiştik. O peygamberlerle 
mucizeler de göstermiştik. �,;.:.. 4-�:. ı)LQ Ne varki, onlar mucizelerden yüz 
çeviriyorlardı. Bakmıyorlar, aldırmıyorlardı �� J�ı � �g ı)l.S"J ve 

, , , , 

dağlardan evler yontuyorlardı. Böyle sanatkar ve kuvvetli idiler. Böylece �I 
, ,  

cnıniyet içinde bulunduklarını söylüyorlardı. Sanatlarına, kuvvetlerine, evle
rinin, kalelerinin sağlamı ığına güveniyor, bunları yıkılmaz, kendilerini azab ve 
yok olmaktan korur sanıyorlardı. � ... :·ıa·· i:.:_' 411 ��U Derken bir sabah ke�
dilerini o çığlık heınen yakaladı, azabın vaad olunduğu dördüncü günün sa
bahı tepelerinde patlayan yok etme çığlığı ki , onu bir deprem takip etmişti. 
(A'raf, 7/73-78 ve Hud, 1 1 /61 -68. ayetlerinin tefsirine bkz.) 

�,,:_ � ı)lS' L. �4�&. �ı l:; Öteden beri kazandıkları şeyler kendilerini kur
tarmadı. O güvendikleri sanatlar, kuvvetler, uğraşıp kazandıkları servetler, 
yaptıkları evler, kaleler hiçbir şeye yaramadı. 

Fakat çabalama ve kazanma, faydalı olmalıydı değil mi? Neden faydalı ol
madı? denilecek olursa: 
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Meal-i Şerifi 

85- Biz gökleri, yeri ve aralarındaki varlıkları ancak hak ve hikmetle 
yarattık ve elbette ki, kıyamet kopacaktır. (Ey Peygamber!) Şinıdi sen onla
ra yumuşak davran ve güzel muamele et. 

86- Şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve iyi bilendir. 
87- Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi ayeti (Fatihayı) ve yüce 

Kur'an'ı verdik. 
88- Sakın o kafirlerden birtakımlarına verip de kendilerini zevklen

dirdiğimiz şeye (mal ve servete) heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan 
dolayı üzülme. Münıinlere merhamet kanatlarını indir. 

89- De ki: " Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım." 
90- (İnannıazsanız başınıza) tıpkı o taksimcilere (yahudi ve hıristiyan

lara) indirdiğintiz azap gibi (bir azab inecektir). 
91- Onlar, Kur'an'ın bir kısnuna inanıp bir kısnuna inanmayarak onu ,. 

kısım kısım böldüler. 
92-93- Rabbin hakkı için biz, nıutlaka onların hepsini yaptıklarından 

dolayı hesaba çekeceğiz. 
_, 

• -- 'L, \tı ı:,+· � ı:; · · · 'J"r - (- ı ı  ı:ili. Gı' Biz gökleri, yeri ve ara)anndaki � • .J �.) .J u '.J'6-' .J , . . 

varlıkları ancak hak ile yarattık. Batıl ve boş yere değil, haksızlıkla da Jegil, 
Hak Teala tarafından yerli yerinde yaratılmıştır. 

Hepsi adalet ve hak ile ayaktadır ve özel haklara sahiptir. Ve bütün bu hak-
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lurın korunması /\ilah Teala1nın hakkıdır. Onun için hak ve hukuk ıunınrnynn, 
hakkın ayetlerini inkar eden haksızlarm yok edilmesi ve onlara huk rttikl"rl Cl1� 
ı.ayı vermek ile sorumlu tutulması bütün kainatın genel hukukunun ıtcrcklcdn
dl·tı bir hak ve hakkı iptal etmek için harcanan kazançların hakkı da hıltal vL• 
lwdcr olmasıdır. 

�� �wı �ı� Ve kıyamet mutlaka kopacaktır. Seni yaJanlayanların Allah o 
vakit c�za]arını ,verecektir. Ey Hak Peygamberi �1 ?11�� bundan doluyı 
sen şinıdi onlara güzel nıuamele et, güzel bir şekilde onlardan yüz çevir, onla
ra aldırma, cezalarında acele etmeyip eziyetlerine sabrederek yumuşaklıkla mu
amele et. J�I; �.:, �ı Şüphesiz ki senin Rabbin tek yaratıcıdır. Seni ve onları 

, ve diğer varlıkları yaratan ve çok yaratıcı olan ve mutlaka yaratıcılık yalnız ken
disinin hakkı bulunan bir yaratıcıdır ki, daha neler yaratır neler! Hem �ı tek 
Alim (bilen)dir. Senin ve onların ve bütün yaratıkların durumlarım her yönüyle 
bilir. Aranızda meydana gelen şeylerden hiçbiri ona gizli değildir. Bundan oo
layı her hususta 01na güvenmek, işleri onun hükmüne havale etmek gerekir. O 
biliyorken bu gün güzel muamele etmek, senin için kılıçtan daha uygun, daha 
hayırlıdır. 

1 ' �ı �(,il� �lWI � � ;!J�I :ili� Andolsun ki biz sana namazlarda tek-
rarlanan yedi ayeti ve o büyük Kur'an11 verdik. •fi.» nın veya uiı.:!:. . ın 
çoğulu olan «�(.!;.» ''rnesani" kelimesi çok anlamla, çok kapsamlı bir kelimedir. 
Ki tesniye ve (stisna maddesi olan .� .. den de, u 8» den de türemiş olabilir. 
Bu örneklerden bükülmek, kıvrılmak veya katlanmak veya tekrar edilmek sure
tiyle ikilenen veya diğer bir şeyin eklenmesi ile takviye veya çeşitlendirilen her
hangi bir şeye «Ji..» denilir ki, ikişer, ikili, tekrarlanan, bükülü, pekiştirilmiş, 
sağlamlaştırılmış, çifteli, büklüm, büklümlü, büklüm yeri, kat, katlı, kıvrım, 
kıvrımlı, kıvrak, cilveli manalarına gelir. Bu şekilde herhangi bir şeyin güç
lerine katlarına, kıvrımlarına ·�(.!;.» denildiği gibi, hayvanın dizlerine ve dir
seklerine .�(..uı �G.:.. ve bir vadi�in büküntülerine, dönemeçlerine «�_.>c,ll �\.!:'.· 
aynı şekilde müsikide ikinci tele veya çifte tellilere «�(.!;.» denir. u�.>Ç'i1 J.i..• , � 
Bağış ve iyiliği tekrar etmek, demektir. ibnü Cerir1in, İbnü Abbas'tan yaptığı bir 
nakle göre mesanide istisna edilen manası da vardır. (1) Çünkü istisna da «JJ. 

"seny"den türemiştir. Bükülmüş ipe veya ipliğe mim harfinin üstünü veya esresi 
ile « i8.. » denildiği gibi, tekrarlama ve yineleme manası itibariyle çoşku ve te-, 
rennüme veya ikişerli manası ile mesnevi dediğimiz nazma da «iG» denilir. 

( 1 )  ct-Tahcri, a.g.c., XIV, 39, 41 .  
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Bir uc " isna" dun mimin ötresi ile «,,p: nın çoğulu olubilir ki, övgünün karar 
bulduğu yer demek olur. Sonra �.i.11 '.)� � :,.··i7 �� l+,ı'A:'. �8' �.Wı �1 J) �1 

' , , , , , , ,  , 

;lJI /.� J_ı �)j� �·.)� � � �� �� "Allah sözlerin en güzeli olan Kur'toı'ı, 
liyetleri birbirine benzeyen, karşılıklı hükümleri zikreden bir kitap olarak indir
miştir. O Kur'an 'dan, Rab/erinden korkanların derileri ürperir. Sonra derileri 
ve kalhleri de Alluh'm zikrine karşı yumuşar. '' (Zümer, 39/23) buyurulduğu 
üzere, Kur'an'a da m�sani denilmiştir. (Kur'an'a bu ismin verilmesinin sebebi 
için o ayetin tefsiren bkz.) 

Şimdi bu ayetteki •v:'.L!.:.lı � �. den anlaşılan mana: "Kendisine mesani 
denilen şeyler cinsinden büyük benzersiz yedi şey" demektir. Bu ise mücmeldir. 
Kendisinden kasdedikni belirlemek ayrıca delile muhtaçtır. Atıf, değişiklik ge
rektirdiğine göre, ayetin zahirinden anlaşılan bu yedi ayetin Kur'an'dan başka 
olarak düşünülmesi lazım gelecek gibi görünür. Aslında bunun Kur'an'dan başka 
olarak Hz. MuhammeL'in yüce özelliklerinden olan yedi mucizeye işaret olması 
ihtimali yok değildir. Fakat bu şekilde bir tefsirle ilgili hiçbir rivayet gelme
miştir. Bütün rivayetler bunun yine Kur'an'da aranması gerektiğini göstermek
tedir. Şöyle ki: 

İbnü Ömer, Mücahid ve İbnü Cübeyr'den bu yedinin, "Seb'-i tıval" denilen 
yedi sure olduğu rivayet ediJmiştir.(1 )_ 

Fakat bu sure, Mekke'de inmiş, "Seb'-i tıvale" (yedi uzun sure) ise Me
dinc'de indiğinden dolayı buna ilişilmiştir. Bazıları bu rivayetten yalnız bu aye
tin Medine'de inmiş olması ihtimal ini çıkarmak istemiş ise de zayıf bir rivayet
tir. Bazıları, bu yediden maksat -;:;, �i "yedi Ha mim" dir demiş, bazıları da bu 
yedi, Kur'an'da indirilmiş olan manalardır ki-�mir, yasak, müjde ve uyarı, ata 

1 

sözleri, n imetlerin sayımı ve ümmetlerle i lgi l i haberlerdir. Çünkü: JS. �()Jı J)1 
0�1 ;:.:·. "Kur'an yedi harf (lehçe) üzerine indirildi. 11(2) hadisi şerifinden de . , 

maksadın bu manalar olduğu söylenmiştir. 

Fakat Hz. Ömer, Hz. Ali, İbnü Mesud, İbnü Abbas, Hasan, Ebu'l-Ali'ye, 

(1) Ncsfil, İftitah, 26; Darimi, Fczailü'l-Kur'an, 17; Scb'-i tıval (yedi uzun sure), "Bakara" 
SGrcsi'ndcn "Bcrae" Surcsi'nc kadar olan surclcnlir ki "Enfal" ile "Bcrae" bir sure hükmünde 
olduğundan yedi sayılır. (Müellif) 

(2) Buhari, Husumet, 4, Bcdü'l-Halk, 6, Fczailü'l-Kur'an, 5, istitiibc, 9, Tevhid, 53; Müslim, 
Müsüfirin, 264, 270, 272, 274; Ebu Davud, Vird, 22, tirmizi, Kur'an, 9; Ncsfıi, İftitah, 37, Mu
v<ılla', Kur'an, 5; Ahmed b. Hanbcl, 1, 24, 40, 43, 264, 299, 313, 445; ll, :m, 3J2, 440; iV, 1 70, 

204, 205; V, 17, 22, 41, 51 ,  1 1 4, 122, 124, 1 25, 127, 128, 132, 385, 391� 400, 406; VI, 433, 

463. 
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l l ıı ıu l �hi Melik'e, "Ubeyd b.Umeyr ve bir cemaat demişlerdir ki, bu yedi " :L.;Jı = 

t . ı ı i l ı c ı" ayetleridir. Übeyy b. Ka'b, Ebu Hüreyre, Ebu Sa'id b. Mu'alla' rivayetleri 
tk ltesul-i Ekrem (s.a.v) den: �1 ı.SJ.11 �I Stil& ı,;l!:Jı r;- � )Jlı �1 "Ü111111ü'l
l\11r'd11 (fatiha), o tekrarlanan y�di ayetti�. Ve bana-verilen yü�e Kur't2111d11". "( ı )  
fı; ıdisi �erifi de vardır ki, Ebu Sa'id ve Ebu Hüreyre'nin rivayet ettikleri hadisler 
S.ılıih-i Buharl'de de zikredilmiştir. Bundan dolayı �l!:.'11 � ı-.:-� den maksadın. 
t lıııınü'l-Kur'an olan Fat iha Suresi olduğu ve bunda� do l�y ı Fatiha'nın t,.:.Jı ._,;l!.Jı ismini aldığı ve yüce Kur'an'ın, bunun bir tefsiri olduğu bu hadislerle 
.ınla�ılmıştır. Demek k i  �CWI � ı".:-. de yalnız bir kısmı manasına değil, aym za
manda beyaniyye (açıkla�a) �anasınadır.<2> 

Mesanlc.Jen yedi mesani demektir. Yani Fatiha'yı oluşturan yedi ayet, 
111 csfıniden, Kur'an'dan olduğu gibi başlı başma yedi mesanidir. Ve bundan do
layı bütün Kur'an'ın bir niteliği olan mesan1 manası bunda ayn bir şeki lde kat 
lanmıştır. 

Her namazın her rekatında okunan, zammı sure i le katlanan Kur'fın'ın her 

lıatminde, duaların başında ve sonunda tekrar edilen, "nı1n", "mim" fasılaları ile 
ııağme (ahenk) üzerine akan, her ayeti çifte bir an lam ı kapsayan ve toplamında 
dünya ve ah irette kullarm en büyük maksatlarını göstermekle Allah Teala'ya 
hamd ve sena hakikatinde toplanan ümmü'l-Kur'an, gerçekten her senaya layık, 
iiyle tekrarlanan ve istisna edilen büyük bir nimettir ki, ancak Hz. Muhammed 
gerçeğinin ulaşabi1diği seçkin özelliklerdendir. 

Görülüyor ki "sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı indirdik" buyu
rulmayıp "verdik" buyurulmuştur. Çünkü maksat yalnız yüce nazm (ayetler) 
değil, ondaki gerçekler ve istenen şeylerin de gerçekten bağışlanmış olduğunu 
açı klamakt ır. Düşünmeli ki, o ne büyük nimet ve ne büyük mutluluktur! 

�.+�: �G;1 ; ı:·.�-. C. J} ;.ı·_:·_::. �:W � Sakın o kafirlerden birkaç çiftini, bir
takımlarını zevklendirdiğiıniz dünya nıalına göz diknıe! Bunlar ne kadar 
zevkli ve faydalı görünürse görünsün, o tekrarlanan yedi ayet, o yüce Kur'an ni
metinin yanında hiçtir. Çünkü o �Wa.ıı 'J� � ��ı ? � �-·.:.:1 �� I ):,� 
"Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolu (olup) gazaluı 

(1 ) Buhari, Tefsiru Sureti 1/1 , Tcfsiru Sureti 15/3; Fezfüllı'l-Kur'an, 9 1 :  Dfırimi, S:ılfil, 1 72; Tir
mizi, Scvahü'l-Kur'an, I ;  Ncsai, iftililh, 26; Muvatta NiJa, 37, 45; Ahmed h. Hanhel, IV, 2 1  J ,  
V, 1 1 4. 

(2) Bilindiği gibi a:�• in hcyaniyyc (açıklama) manasına olmasının 11hir kısmı" münılsına ol
masıru dü§ürmcsi gerekmez. 
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uğramışların ve sapmışların yolu değil" dir.(Ffıtiha, 1/7) Bunlar ise sapık) ık ve 
gazabdan kurtulmayan, sonu kötü aldatan dünya malıdır. Onun için onlara göz 
<likme, imrenme, kıskanma � �� "i� ve onlara üzülnıe, yani iman etmedik
lerinden ve o mallarla müslüman fakirlere ve dine hizmet etmediklerinden do
layı üzülme �:;:J.ı cl,;.� �(, ve münıinlere (merhanıet) kanatlarını indir. 
Tam bir alçak gönÜllülük v� şefkat ile himayene al Jj� ve de ki u1 Jı şüphesiz 

ki ben ::,;.Jı �.i!Jı apaçık bir uyarıcıyım. Allah'm azabından ko,rkutmakla 
, , görevlendirilmiş hak ve hakikati açıklayan, o fasih (düzgün konuşan) ve beliğ, 

tanınan uyancıyım. �· :r.lı Js- Gl;.11 � Nitekim biz Kur'an'ı kısınılara 
ayıranlara, � �t)Jı ı):; �.il1 yani Kur'an'ı parça parça etnıek isteyen tak-

"" ,,, ,,, . 

sinıcilere (azab) indirıniştik. � :;.  y�"i1 C.,..� �ı J)1 � �;.� yG>.lı ��ı �.ill 
��; "Kendile(ine kitap verdiği,;iz kin

;
seler, s�ııa i;ufiril;,ıe ( Kur'il;ı 'a) sevinir* 

/er. Fakat gruplardan onun bir kısmuıı inkt1r eden de vardır. " (Ra'd, 1 3/36) 
manası gereğince hoşlarına giden bir kısmına inanıp, bir kısmını da inkar etmek 
§eklinde Kur'an'ı parça parça etmek isteyen ve değişik kısımlara ayrılmış bulu
nan yahudiler ve hıristiyanlara önce indirilmiş olan kitaplarda böyle bir uyarıcı 
geleceği haber verilmişti. Onlar ise Allah'tan kokmuyor, kısım kısım olmuş 
Kur'an'ı parçalamak istiyorlar. 

İşte ey Muhammed! Sen bütün bunlara onun apaçık uyarıcı olduğunu söyle 
�:,J Rabbine yenıin olsun ki ;.,.._�1 ; • .4:-F :J elbette ve elbette onlann ht!psine 
soracağız, gerek böyle parça parça ayaranlara ve gerek kafirlerin gruplar ının 
hepsini �� ı)LS" � bütün yaptıklarından sorunılu tutacağız. 

�JA l)LS" � ''Küji·ettiklerinden" buyurulmayıp da gerek kalble ilgili, gerek 
bedenle ilgili, gerek söz ve gerek fiil ve gerek terk gibi bütün işleri kapsar 
şekilde, �� ı)l.S" � "Yapllklaruulan" buyurulması ne büyük ve müthİ§ bir 
uyan olduğundan gaflet edilmemelidir. Kur'an'ın bütün birliğiyle hepsine iman 
ve itikat iddia edip de amele gelince, gönlüne göre bölüşme ve ayırmaya kalkı-
şanlar da bu dehşetli uyarının altına girmiş oluyorlar. 

Bundan dolayı: 
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Meal-i Şerifi 

94- Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir. 
95- Muhakkak ki alay edenlere karşı biz sana yeteriz. 
96- Onlar Allah ile birlikte başkasını ilah edinenlerdir. Onlar yakında 

hileceklerdir. 
97- Gerçekten biliriz ki, onların söylediklerine göğsün daralıyor. 
98- O halde Rabbini hamd ile tesbih et. Ve secde edenlerden ol. 
99- Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. 

';:j; � t_�u Sen, sana enırolunanını tebliğ et, çatlatırcasına veya ha� 
ağrıtırcasına tam ısrar ile ve hiçbir şeyden çekinmeyerek emrolunduğunu açık
ça beyan et ve vazifeni yerine getir.<1 )  

W).:)ı ı;. :;,�t, Ve nıüşriklerden yüz çevir. Sözlerine kulak verme, 
yaptıkl�rına �ldır�a, kendilerine önem verme. �.;+:' :Jı �ı:"_i? �ı Şüphesiz ki biz 

, , . '"" ,,. 

alay edenlere karşı sana yeteriz. ;.ı 4.Jı JJı t- �� �.il1 Onlar, Allah ile be-
raber başka bir ilah edinirler. �� J°}j Yakında bileceklerdir. Görülüyor 
ki burada bu �� J';..j fasılasının tekrarlanmasıyla suren in sonundan baş 
kısmına tam bir dönüş yapılmıştır. Yani yakında belalarını bulup, ne büyük ci
nayet yapttklarını anlayacaklar ve o vakit, "ah ! keşke biz de müslüman olaydık" 
diye yanıp yakılacaklar. 

;J·.: '.ill� An dolsun ki biz biliriz �)� � ��'.:..:, �-
-
o� �l onların sözlerinden 

gerçekten senin göğsün darahr, için sıkılır; O şirk kelimeleri, Kur'an'a dil 
uzatılması, Peygamberlikle alay edilmesi, §ilphesiz canını sıkar, bunalırsrn. O 
halde �� � c.:- i henıen Rabbine hanıd ile tesbih et. Yani küfür sözlerine � " "' , 

canı sıkılmak da Rabbinin bir manevi temizlik terbiyesi, şükretmeye değer bir 
nimetidir. Sıkıldın mı hemen Rabbine hamdederek ona tesbih et ve onu ulula, 

(1) Bu emir ininceye kmhır Rcsulullah davetini giıli yapıyordu. (Müellif) 
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için açılır j ve bunun şükür alameti olmak üzere de ��wı � :J secde eden
lerden ol, yani namaz kıl, genişlersin � �G ve rabbine ibadet et, bu tarz 
üzere Rabbine ibadet etmeye devam et. �.(lı �4 � Sana ölünt gelinceye ka-. . 
dar. Yani her canlı için meydana gelmesi kesin olan ölüm gelip de Rabbinc 
kavuşuncaya kadar. 

Bilindiği gibi "Yakin" kelimesi «�• gibi masdar ve s ıfat olur. Masdar 
olduğu takdirde bir şeyi gerçeğe uygun, doğru inanç ile şüphesiz olarak kesin 
bir şekilde bilmek demektir. (Bakara, ��; � !��� 2/4. ayetin tefsirine bkz.) 

Sıfat olduğu takdirde ise aynı şekilde i lmin veya meffıl manasına gelen 
u�» "fe'il" olarak bilinen şeyin s ı fatı olur. Fakat bu ayetteki �_;)1 "El
yakln"den maksadın kesin il im olmadığı açıktır. Çünkü bu durumda Hz. Pey
gamberin kesin bilgisi yokmuş da gelecekmiş gibi varsaymak gerekir. Böyle bir 
varsayımm yanlışlığı ise ortadadır. Şu halde buradaki "yakin"i bazı imansızların 
yapt13ı gibi "kesin bilgi" manasına, yorumlamak bir küfür olur. Onun için bütün 
tefsirciler buradaki (( ::,._(lh in bilinen manasına, yani henüz meydana gelmemiş, . 
fakat meydana gelmesi kesinlikle belli olan, o kesin olarak inanılan şey demek 
olduğunda görüş birliğindedirler. Ancak başındaki Lam-ı ahd (bilinen bir şeye 
delalet eden tarif edatı) ile, o bil inen inanılan şeyden maksadın ne olduğu 
hak kında i k i  rivayet vardır. Bir görüşe göre bu yakinden maksat, vaad edilen 
yardımdtr, denilmiş. Gerçekten Hz. Peygamber'e, Allah'ın yardımı kesinlikle 
vııall cdilmi� ve �1 �4�F· �1 �.:;_,; "Rahhine yemin olsun ki, mılar111 hepsine so

f'll('ll�tz. " ( 1 1 11..·r, l 5/<J2) buyurulduğu üzere sözün gelişi de bunu bildirir. Ancak 
hu şekilde kastedilen mana düşürülmek veya maksat, hedefin içine konulmak 
veyahut gaye için diğer bir hükmün gözetilmesi gerekir ki, bunlar, açıkça 
anla�ılan manaya aykırı gürünürler. 

Tefsircilerin �oğu ise hu "yakin" <len maksadm ölüm olduğunu nakletmck
tcdirler. Çünkü ölüm, her canlı için, en fazla kesin olarak inanılan bir şeydir. 

"" 

Yükümlülük sınırının sonudur. Şüphe yok ki burada ölümün, açıkça zikredil-
meyerek "yakin" deyimi ile anlatılması çok anlamlıdır. Sözün gelişi Hz. Mu
hammed'i tescili ycri n<lc söylendiği için bunda ölüm açıkça söylenmediği gibi 
Peygamberin vefatı en yüksek bir hayat gayesi ile anlatılmış, yani �.,;.;; � ·(,> �·1..ı 

I ,,. f ,; ,; ,,. 
Bakara, 2/4) sırrına cri�enler için �I : 1.1! "Allalt 'm huzuruna çıkmak", �I J_ı t_.;.� 
"Allalı'uı huzuru1111 dihunek" emrine kesinlikle inanıldığı için, Hz. Peygamberin 
vefatı, AJlah'ın huzuruna çıkmanın, hakka'l-yakln (bizzat kesinlikle gerçekleş
mesi) dernek olduğuna işaret edilmiştir. 
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C)zctle herkes için kesin olarak inanılan ve seni Rahhinc hnkkn'I yıı k l ı ı  
kavıı�turacak olan ölümden bile çekinmeyerek yaşadığın müddct<.;c l{nhhi ıu� lhu 
dt'I ve kullukta devam etmekle ';ı";;ı l:.ı t�U "Sana emredilt•11i, Aajillan 
�·111/aıırcasuıa anlat" emrini yerine getir. 

l l ıcr Suresi burada biterken bakınız Nahl Suresi bu sonucu nasıl mlikt·mnu'I hir başlangıçla takip edecektir. 
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Nahl Süresi 
Mekke döneminde indi 

Ayet sayısı: 1 28 

Bu Nahl Slıresi'nin Medine' de indiğine dair bir görüş nakledilmiş ise de . 
doğrusu Mekke'de inmiş olmasıdu. Hasan, Ata, İkrime, ve Cabir, hepsinin 
Mekke'de indiğini rivayet etmişlerdir. İbnü Abbas yalnız üç ayetin Medine'de 

1 

Hz. Hamza'n ın vefatından sonra indiğini söylemiştir. Bu üç ayet: .JJı � IJ�:· .. 7 "J� 

� ı)l.S' (.. �l� . . .  ( 16/95-96) dur. Bir görüşe göre de, IJ�� ::r-.1 �� �ı � ( 16/ 
1 1 0), �� \ı}j;:; L.��c, ( 16/1 27) ı�w���,G (16/126) ayetleridir. -

Ayetleri : Yüz yirmi sekizdir. 
Kelimeleri : Bin sekiz yüz kırk birdir. 
Harfleri : Yedi bin yedi yüz yedidir. 
Fasılası : \J , r , J harfleridir. 
Bu surenin bir ismi de .�ı i�_,:.» dir. 

İniş sebebi: Bir rivayete göre şudur: Resulullah bazen öldürme ve istila 
gibi dünya azabı ile, bazen de kıyamet azabı ile korkutuyordu. Kafirler ise bun
lardan hemen bir şey görmedikleri için, onu yalanlamaya ve onunla alay etmeye 
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�alk ı� ıyorlardı. "Hani getirsene, o azabı görelim" diyorlardı. :;::.,;rj �UI �I 
',.J)ı ''Kıyamet yaklaştı, Ay ikiye bölündü" (Kamer, 54/ 1 )  ayeti indiği Z<;maıl 
sarsılmışlar ve aralarında demişler ki: "Bu adam kıyametin yaklaştığı iddiasında 
bulunuyor, hele şu yaptıklarımızın birazından vazgeçiniz, ne olacak bakalım'!" 

Fakat kıyametin kopması gecikince yine: "Ey Muhammed! Hani bizi kor•· 
kııtt uğun şey olmadı?" demeye başladılar. Bundan dolayı �ı.:.... v-ili.l y):jl 
"insanların hesap vakti (kıyamet günü) yaklaştı " (Enbiya, 2 1 / 1 )  iy�ti i�di. B.ir 
111 liddet daha çekindiler, beklediler, günler uzayınca yine;" Hani ya ey Mu
hammed! Bizi korkuttuğun şeylerden bir şey görmüyoruz" dediler. Ve o vakit, .hı :;.ı )1 (Nahl) Suresi indi. Allah'ın elçisi hemen sıçradı. Yanındakiler ne 
oluyor diye başlarını kaldırıp bakıştılar. Arkasından �_h·.:· ; 'jJ "artık onu iste-, 
mekte acele etmeyiniz. " ayeti indi. Şu halde demek olur ki bu sure azab ve 
kıyamet vaadlerinin gecikmesinden dolayı meydana gelen şüphelerin ortadan 
kaldırılması ve '_;.'j � t�lj "sana emredileni kafaları çatlatırcasına anlat!" 
emrinin takviyesi hikmetiyle (Hıcr, 15/94) inmiştir. 

Meal-i Şerifi 

1- Allah 'ın emri geldi, sakın onu acele edip istemeyiniz. Allah, 
müşriklerin koştukları ortaklardan münezzeh ve yücedir. 

t -JJı :;.ı J1 Allah'ın emri geldi. Buradaki .:;.ı. kelimesi «�;.1» un tekili, yani 
Allah'ın ilahltğı gereğince işler manasına "emr" olması muhtemel olduğu gi�i. 
«_,..�h in tekili, yani Allah'ın nefsi gereği, hüküm ve fermanı manasma "emr" ol-, 
ması da muhtemeldir. Ve ikisiyle de tefsir edilmiştir. Birinci durumda maksat, 
kafirlere vaad edilmiş olan azab veya kıyamettir. Fakat bu şekilde geldi deme· 
nin, gelmek üzeredir, gelmektedir, geliyor manasına mecaz ol�ası gerekir. 

�fa..·.:· :; 'jj "Onu acele istemeyin!" buyurulması da buna ipucu olur. ÇUnkU , 
gelmiş olsaydı emri gerçekleşirdi. Meydana gelmiş bir şeyi acele istemek de im· 
kansız olurdu. İkinci durumda ise, onun meydana gelmesini gerektiren ıJl. 
Allah'ın hükmü geldi demek olacağından cJl. gerçek manası üzeredir. Ancuk 
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: ,L..· ... ·_:; � zamirinde bir istihdam gözetmek gerekir. Ve bu şekilde iki mananın 
ikisi de güz önünde bulundurulmuş olur. Yani Allah'm emri ve fermanı geldi, 
;,L:.·.:: ; � şiındi onun acele gelnıesini istenıeyiniz. O emrin kapsamını ivmc

yiı� iz, acele etmeyiniz, olacaklar olacak, müşrikler kahrolacak. � JL.i� :J� 
�) � Yüce Allah onların şirk koşmalarından nıünezzeh ve yücedir. Bundan 
dolayı Allah katında şefaatçileriıriiz olur diye tapıp Allah'a ortak koştukları 
şeylerin hiçbirisinin onları Allah'ın emrinden kurtarmasma imkan yoktur. 

Allah'm emri geldiğini k im biliyormuş mu diyecekler? O yüksek ve mu
kaddes Allah: 

Meal-i Şerifi 

2- Kendi eınrinden ruh (vahiy) ile nıelekleri, kullarından dilediği pey
ganıheı·lere indirip şu gerçeği insanlara bildirin, buyuruyor: Benden başka 
hiçhir ilah yoktur. Ancak benden korkun. 

�-,,� ::ı:- :� :;. ı.# �;.1 � r;/J� �I J'� Kullarından dilediğine enırinden 
ruh (vahiy) ile nıeleklerini indirir, elçiler gönderir. �;.ı � (_,)ı � "Kendi em-. 
ri11tlt•11 ruh (wdıiy) indiriyor" (Mümin, 40/ 1 5) ayetinde olduğu gibi burada da 
"ruh ile" ifadesinden maksat, vahiydir. Çünkü vahiy, ruhi bir iştir. Ruh da 
Al lah'ın emirlerinden bir emir, başka bir ifade ile Allah'a ait işlerden bir iş 
olduğundan dolayı vahiy, özel bir ruh demektir. Ve böylece bu ayet, vahyin bir 
tarifini kupsamukladır. Yani vahiy, Allah'ın emirlerinden ruhsal bir şeydir ki, 
Allah Tcı11fi onu kendi yanından melekleri ile kullarından dilediği kimseye indi
rir, emrini hubcr verir, bildirir. İ§te kulu ve elçisi Muhammed Mustafa (s.a.v) ya 
<la Jilc<li ve o ruhu (vahyi) indirdi. 

�1 Şüylc ki IJ�.l31 uyarınız, yani inkar etmenin sonunun tehlikeli olduğunu 
anlatarak insunlura· bildiriniz ;,;ı şu şanlı gerçeği ki ı.;ı �ı �ı � benden başka 
ilah yoktur. �.,j;ıJ Öyle ise benden korkunuz, ortak ko�in�ktan ve isyan et-. 
nıekten sakınınız. Demek ki bütün vahiyler kısaca bu iki esasta özetlenebilir. 
Birisi tcvhid ki, ilmi kuvvetin olgunluğunun son noktasıdır. Birisi de takva 
(Allah korkusu) ki amcll kuvvetin son olgunluk noktasıdır. Ve demek ki Pey-
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llamherl ik çalışılarak elde edilen bir şey değil, Allah vergisidir. 
Büylcce işitmeye dayalı delili tesbit ettikten sonra, akla hitap ederek «le hil

v,i y i pekiştirmek için buyuruluyor ki: 

Meal-i Şerifi 

3- Allah gökleri ve yeri hikmeti ile yarattı. O, kafirlerin ortak 
koştukları şeylerden çok yücedir. 

4- O, insanı bir meniden (spermadan) yarattı. Bir de bakarsın ki o, 
Rabbine karşı apaçık bir düşınandır. 

5- Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok fuy· 
dalar vardır. Ve siz onlardan bir kısmını da yersiniz. 

6- O hayvanları, akşam vakti getirirken ve sabahleyin salarken, onlar· 
da sizin için bir güzellik ve zevk vardır. 

7- Bu hayvanlar, ancak güçlükle varabileceğiniz bir menılekttı 
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yüklerinizi taşır. Rabbiniz, şüphesiz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. 
8- Ilem kendilerine binesiniz, hem de zinet olsun diye atları, katırları, 

ve nıerkepleri yarattı. Ve şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yarata· 
cak. 

9- Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Onun eğrisi de vardır. Allah 
dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. 

�Lı �� W., 1.7.ı(�I � Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Hepsinin bir 
, , , 

hak ve gerçeği vardır k i  onu geçemez ve hiçbiri haksızlıkla tutunamaz, hepsinin 
hakkı yaratılmışlıktır. 1-Ier şeyin yaratıcısı olan Allah'lık, hiçbirinin haddi 
değildir. Bunları böyle yaratan yaratıcı �)� � Jw ortak koştukları 
şeylerden yüce ve çok yüksektir. ;ik}: ::,.. �t.:..,;�1 � O, insanı bir meniden ya-

. , , , 

rattı. Düşünmeli ki bir nutfe, bir sperma damlası ne kadar değersiz bir sıvı, ne 
güçsüz ve zayıf bir şeydir? Ve ondan bir insan yaratmak ne büyük bir kudrettir. 
Maddesine bakınca böyle bir damla sümükten oluşan insan, yalnız yüce Allah'm 
kudretiyle, Allah'ın ona üfürdüğü ruh ile duyu ve irade, konuşma ve fikirlerini 

açıklamaya sahip kuvvetli bir insan kılığına girer de ; nu bir de ne bakarsın o, 
bir damla spermadan yaratılan mahluk �-::.. � apaçık bir mücadeleci kesilir. , 

Kendini savunma yolunda çok konuşan bir tartışmacı ve mücadeleci haline ge
lir. Veya aslım unutur da yaratıcısına karşı bi]e açık bir düşman olur. Ona karşı 
orlak ko�maya, mantık ve felsefeden bahsetmeye kalkışır. Ve bundan dolayı 
hütün hu illcnuJc haksızlık yalnız insanlarda bulunur. Ve onun içindir ki, uyari 
emri de insanlara yönelir. 

r��1� "En 't111u " En'am Suresi1nde etraflıca anlatıldığı üzere erkeği ve 
di�isi ile koyun, keçi, sığır, deve sekiz çifte ulaşan ve kendisine en'am denilen 
davar, � Alluh onu da yarattı. Dili olmayan ve derdini anlatmaktan aciz bu
lunan o yarattıkları da yarnll ı, fakat bo�una değil ��� :: .. h 4-:J ;J:.1 sizin onlarda 
korunnıa vasıtulurınız v� pek çok faydalarınız �ardır: 0Jst �� Onlardan 
yersiniz de. Yani hepsini değil, hdal ve temiz olan ı1Jarçalar ve kısımlarını ve 
onların vücutlarından veya hizmetlerinden meydana gelen ürünleri yer ve 
yaşarsınız. �;;,.;; �� ��) � J� \�-! ;J:J� Ve akşam-sabah getirdiğiniz ve 
saldığınız sırada sizin onlarda bir güzelliğiniz de vardır. Karınları tok, me
meleri dolu olarak otlaktan dönüşleri ve yavruları ile karşılaşıp meleşmeleri ve 
yayılmaya giderken koşuşup oynaşmaları ne hoş, ne zevklidir. Malın gelişinde 
sahiplerinin zevki, gidişinden daha fazla olduğu için �;wJ � "akşamleyin ge
tirdiğinizde" kısmı öne almmıştır. 

�ill1 �J Ve sizin yüklerinizi de taşırlar. O, davarlardan develer, 
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Okiizlcr, mandalar kendinizin ve eşyanızm ağulıklarına hammallik da cc.lcrlcr, 

�iitürürlcr. .J.f Jı Öyle uzak bir memlekete götürürler ki, yalnız kçndinizr. 
. ; kıı lsa �� ı))j � siz ona varamazdınız �\11 � �I ancak can zahnıcti İlt' 

vnrahiı i�diniz. Yani varanlarınız olsa bile' zorlukt�n; güç ve kuvveti kcsilmi�. 

yarı ölü halinde varırdınız. �� �j) �:, �;I Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatli Vf 
�ok merhametlidir ki, size bu nimetleri ihsan etmiştir. Şu halde sizin de onları 

�t· fkat ve merhametle kullanmanız gerekir. 
Bunlardan başka, �G Jll:JG µr, atlan, katırları ve eşekleri de � _,;s' � 

; ; , �j� binmeniz ve süs olsun diye yarattı, dolayısıyla bunları yememelisiniz 
�)J'.� \' G. �_:, ve şimdi bilemeyeceğiniz daha ne acaib şeyleri yaratacaktar. 

< icrçekten bizden önceki insanların görmediği, bilemediği şeylerden biz, trenler, 
otomobiller, uçaklar gibi türlü binitler gördük. Kim bilir bundan sonra da Allah 
Teala bizim bilmediğimiz ve bilemeyeceğimiz daha neler yaratmış ve yarata
caktır. Şüphe yok ki, bütün bu binitlerden faydalanmak için yol da �crckir. l�tc 

, 

/\llah Teala onların hepsinin yaratıcısı olduğu için µı ',•.;, J.ıı J:s.� doAru he .. 
, ' ' 

defe götürecek olan doğru yol da Allab'a aittir. Doğru yolu, hak �criat ı hildiM 

recek olan ve onun doğruluğunu üzerine alan da A l lah't ır. ;� �; Uununlu h�-
, , 

raber o yoldan sapan da vardır. Yolun eğrisi ve doğru yoldan sapım yokulur 
da vardır. Demek ki Allah, onların bizzat hidayetlerini dik�mı..·mi�t i r. <:u11kU  �1 ��: l::.:;, dilemiş olsaydı hepinizi gerçekten hldnyeıc erdirirdi. l ),lğru 
yolu, hak dini yalnız açıklamakla yetinmezdi, bütün insanlara ona g irmeyi de 

nasib ederdi. 

Meaı .. ı Şerlft 
10- Sizin için gökten su indiren O'dur. lçecık ıu ondı1td1r1 hıyvın· 

larınızı otlattığınız bitkiler de o su ile yetişir. 
11 • Allah, sizin için, o su ile ekin, zeytin, hurmıhklır, üıtlmlır vı her 
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�··�it nıcyveleri bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için 
hOyiik bir ibret vardır.<1) 

....... , ...... / ,  • ,,.-; j. ;....... ,, � ....... , )  J,, ,.,.: // .  /.,,,, ......;; ,1 / 
� � ':J � � � ' _. \ • � �)' � > :.\ � / 

� J � / o ,.:J � � ..  ,., �.,,,,,.,� ;... l?' �r. � LJ-". 
- · - Y,...... , O /  . . ....... 'il . \ - -. -J J�t� 

Meal-i Şerifi 

12- Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün 
yıldızlar da O'nun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kul
lanan bir toplum için ibretler vardır. 

j. • 

�91 . -:; . ·\ı'lj :Lll;':�; ,,,, ....... ,,,, � .... I' 
/ /.  , ,...... / 

-�<: ;f.l: �·�,�� � (\\ � � � \ 
� - .ç;::; Y' ..... - �\ ,,, 

Meal-i Şerifi. 

13- Yeryüzünde sizin için yarattığı değişik renklerdeki şeyleri de sizin 
hizmetinize sunmuştur. Elbette bunda öğüt alan kimseler için bir ibret 
vardır. 

Meal-i Şerifi 

14- Yine denizden taze et (balık) yiyesiniz ve ondan takındığınız süs 
eşyasını çıkarasınız diye, denizi emrinize veren Allah 'tır. Gen1ilerin denizde 
suyu yararak gittiklerini görüyorsun. Lütfundan rızık araınanız ve 

( l )  En'am Sfıresi'ndcki (6/95) ayetinin tefsirine bkz. 
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'Jİikrctmeniz için Allah böyle yapmıştır. 

�.\\/ J,'.J 
�J ...- e-:: ·�;"">>...- rı�,,..\ �:Y/ � e·\/.\// . · �r\ . JJ� ��J'J� �J" ..... �LS:�J�)l�  

IQ1 ('1 ':: e_... o J  �(�/ ! \/�l ,....,... la)l �� JJ�/�;,J�L-N-' � 
Meal-i Şerifi 

15- Allah, yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerle�tircli. 
\'olun uzu bulmanız için de nehirler ve yollar yarattı. 

16- Daha birçok alametler yarattı. İnsanlar geceleyin de Allah'ın ya
rattığı yıldızlarla yönlerini bulurlar. 

/' )  . , 1 / / )- ) � /. ' �  ' / ' .. .... ��&�L-'�:»1; � �;_,Gı�LlJ 
ı.� • \ . 

s�;��Sfa�h:-G.S�::��;!iı; <g!J r · ,, ,,., .,., � � '  

��_j\15�1.;�;(:�Ç:\ <91 
t:Ç � � ; ;_ �\ s ;. =;-rıJ=--J \;j:_ Ç' j 1 � � ,j 1 ,, . ,,v .... ,,. . . / .. .. \ ..... .... \ .,., 
�?\0�(�('J_. J (} (;,... � \ :\/:'\l lQ\ -: ' �• >  . , ,,.  J� \.AJJ�\..\� �U .-PJ:· 1 �� J_,� .. �-' 

.. =. / .  / • ) " )  ' .... , ,,,,.., � j P-�===�:-1 ��-"J 0 \ 
.. , ._,, . ,,,. .. """ 

Meal-i Şerifi 

17- Iliç yaratan (Allah), yaratmayan (putlar) gibi olur nıu? Arhk Nlı 
düşünmez misiniz? 
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IH� Halbuki Allah'ın nimetlerini teker teker saymaya kalkı§sanız;on
han sayamazsınız. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhanıetli
diı". 

19- Allah, gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. 
20- Kafirlerin Allah 'tan başka yalvardıkları (putlar) ise, hiçbir şey ya

ratamazlar. Çünkü onlar, kendileri yaratılmışlardır. 
21- O putlar, hep ölüdürler, diri değildirler ve insanların öldükten 

sonra ne zaman dirileceklerini de bilmezler. 
22- İlahınız bir tek ilahtır. Bununla beraber ahirete inanmayanların 

kalbleri inkarcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir. 
23- Şüphesiz ki Allah, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da 

bilir. Doğrusu Allah, kendilerini büyük görüp hakkı kabul etmeyenleri sev
mez. 

Meal-i Şerifi 

24- Onlara: "Rabbiniz ne indirdi? denildiği zaqtan " Öncekilerin efsa
nelerini" dediler. 

25- Bunu söylemelerinin sebebi şu: Kıyamet günü, kendi günahlarını 
tam olarak yüklendikten başka, bilgisizlikleri yüzünden saptırmakta ol
dukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat 
edin, yüklendikleri günah ne kötüdür! 

26- Onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Fakat Allah onların bina
larını temelinden sarstı, çatı tepelerinden üzerlerine çöktü ve azap onlara 
farkedemedikleri bir yönden geldi. 
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Meal-i Şerifi 

27- Sonra kıyamet günü Allah, O kafirleri rezil rüsvay edecek ve diye
cek ki: 11 Hani uğrunda müminlere karşı düşman kesildiğiniz ortaklarını 
nerede? 11 Kendilerine ilim verilmiş olanlar: 11 Şüphesiz bugünün rezilliği ve 
kötülüğü kafirleredir. " diyeceklerdir. 

28- (0 kafirler), kendilerine zulmetmiş kimseler olarak, meleklerin, 
canlarını aldıkları kimselerdir. O vakit onlar şöyle diyerek teslim olurlar: 
" Biz, bir kötülükten dolayı yapmıyorduk." (Onlara): "Hayır, Allah sizin ne 
maksatla yaptığınızı elbette çok iyi bilendir." 

29- 11 O halde içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin" 
denir. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür! 
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Meal-i Şerifi 

30- Kötülüklerden sakınanlara: " Rabbiniz ne indirdi'? " denilince: 
" Ilayır indirdi" derler. Bu dünyada güzel amel işleyenlere güzel bir 
mükafat var. Elbette ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'tan korkan
ların yurdu ne güzeldir! 

31- O girecekleri yer, Adn cennetleridir ki, altından ırmaklar akar. 
Orada Allah'tan korkanlara diledikleri nimetler vardır. İşte Allah, takva 
sahiplerini böyle mükafatlandırır. 

32- Takva sahipleri o kimselerdir ki, melekler, canlarını hoş ve rahat 
halde alırlar. " Selam size, yapmış olduğunuz güzel işlerin nıükafatı olarak 
girin cennet'e . . .  " derler. 

�.:, J)1 n (. �' �:ı1! �� ayeti, yukarıdaki �� J)1 n (. � � n_(, ayeti 
üzerine atfedi1miştir. 

Fakat o kafirler: 
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Meal-i Şerifi 

33- Ancak kendilerine, ruhlarını alacak meleklerin gelmesini veya Rah
hinin azab emrinin (kıyametin) gelip çatmasını bekliyorlar! Kendilerinden 
ünrekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar ken
dilerine zulmetmişlerdi. 

34- Bunun için, sonunda yaptıklarının cezası başlarına felaket oldu ve 
ulay edip durdukları o azap, kendilerini kuşattı. 

35- Allah'a ortak koşanlar dediler ki: "Allah dileseydi, ne biz, ne ata
larımız O'ndan başka hiçbir şeye tapmazdık ve O'nun emri dışında hiçbir 
�eyi haram kılmazdık" Kendilerinden öncekiler de böyle yaptılar. Huna 
karşı peygamberlerin vazifesi, ancak açık-seçik bir tebliğden, ibarettir. 

��.-trt��l;;J�§l:ı�:, . :fj'ıJı_,� �' ,,, . ,,, .. � � ,,, .. ' 

5�(.j r'lt'fr · �G�;;q�bt:.;, '.: i:;.Xı - ' "' � \ .. ,,,, -� ,, ,,, 

�J,l';; �ı�--:;q���\:4��\ ��@) / ,,, 

/ /. '/ _, � / / ,.# ,,,.. {)t: t'-. ,,,, / �JIJ 5;t;;'k8G:: ·�ı�;G::� .; 
/ / ) / -:;-; / �J /O/ / )  / , / ,,.-:,, 

Mü � ;� ·'6'1' " '' \ �  ��j\ \/LJ / �j -.J -.. ·� --�\ � � ,,, � ......., � u .. , ,-;}-' ,, .. , �' 
Meal-i Şerifi 

36- Andolsun ki biz her ümmete, "Allah'a ibadet edin ve putlara tap· 
ınaktan sakının." diye bir peygamber gönderdik. Allah, bu ümmetlerdtın 
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hlr kısnuna hidayet etti, bir kısmına da sapıklık hak olmu�tur. ŞinuJi yer 
yfrıiindc bir gezip dolaşın da bakın ki, peygamberleri yalanlayanlann so
nunun ne olduğunu bir görün? 

37- (Ey Muhammed!) Sen o kafirlerin hidayete ermelerini ne kadar 
istesen de Allah, saptırdığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların hiçbir 
yardımcısı da yoktur. 

38- Kafirler, "Allah ölen kimseyi diriltmez." diye en kuvvetli yeıninle
riyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, bu ölüleri diriltmek, Allah 'ın kendisine 
karşı bir vaadidir. Ancak insanlann çoğu bunu bilmezler. 

39- Allah ölüleri diriltecek ki, o kafirlerin, hakkında ihtilaf ettikleri 
şeyi onlara açıkça göstersin ve bunu inkar edenler kendilerinin yalancı ol
duklarını bilsinler. 

Meal-i Şerifi 
40- Biz bir şeyi dilediğimiz zaman, ona sözümüz sadece "ol "  dememiz

dir. O da hemen oluverir. 
41- Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, biz 

dünyada mutlaka onları güzel bir yere yerleştiririz. Halbuki bilirlerse ahi
retin mükafatı elbette daha büyüktür. 

:O• 

42- O Muhacirler, müşriklerin eziyetlerine sabredenler ve Rablerine 
tevekkül edenlerdir. 

ıJ?.� �.ı1(, Bu sure Mekke'de indiğine göre bu ayetin iniş sebebinin, 
Habeşistan'a hicret eden ilk Muhacirler olması gerekir. 
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Meal-i Şerifi 

. ., ,,, .... . 

43- (Ey Pcygaınber) Senden önce de· kendilerine vahyettiğiıniz crkt·k
lerden başkasını peygaınber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız 
ehl-i zikre sorun. 

44; Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Pey
gamberim! Sana da Kur'an'ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın. 
Belki onlar da düşünürler. 

45- Sinsice kötü tuzaklar kuranlar, Allah 'ın kendilerini yerin dibine 
geçiremeyeceğinden, yahut bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeye
ceğinden emin mi oldular? 

46- Yahut (rızık için) dolaşıp dururlarken (Allah'ın azabının) kendile· 
rini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Üstelik onlar, azabı engelleyici 
de değillerdir. 

47- Yahut ta kendilerini azar azar yakalayıp helak etmesinden emin mi 
oldular? Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. 

)t�.) �ı �ıı) ::,.. GL.�1 �(.� (Yusuf, 1 2/109 ayetinin tefsirine bkz.) ;_;,G 1.J�� 
; ; ;  ,, , # -

Kanıtlar, açık mucizeler ve kitaplarla gönderdik. Bu « y » "ba" önceki 
ayetteki Gl.::;1 fiiline müteallık (bağlı)tır. �� JJ) � �-U Şüphesiz ki Rabbini:r; gerçekten çok şefkatli, pek mır• 
haınetlidir. Çünkü o kudretiyle beraber günahlara karŞı azab ve cczuyı acele 
vermıyor. 
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Meal-i Şerifi 

48- Onlar, Allah 'ın yarattığı birtakım şeyleri görmediler mi ki? Gölge
leri Allah'ın kudretine boyun eğip secde ederek, sağa sola döner, dolaşır. 

49- Göklerde ve yer yüzünde bulunan canlılar ve bütün melekler, ki
birlenmeden Allah' a secde ederler. 

50- Kendilerine hakim olan Rabblerinden korkarlar ve emrolunduk� 
ları her şeyi yaparlar. 

' �� �j1 Görmediler mi? Bir baksalar! .:_,::, � aıı � C. Jı Allah'ın yarattığı 
# ' ' 

herhangi bir şeye, yani herhangi bir şeye bakıp bir düşünseler, görürler ki ��;:� ��r� �j � r� �(.-.. ,G  �ı ir. � gölgeleri boyun eğerek büyüklük taslama
dan Allah'a secde ederek sağ ve sola düşüyor. Yani etrafından, yahut doğudan 
batıya doğru döner eğilir. Burada secdeden maksat, isteğe bağlı hareketle sınırlı 
olmayan kayıtsız boyun eğmektir. Yani gölgesi bulunan şeylerin gölgeleri bi]e 
sahiplerinin hükmüne ve iradesine değil, Allah'ın emrine mahkum olmuşlar ve 
boyun eğmişlerdir. Sahibi ne kadar uğraşırsa uğraşsın gölge yüce Allah'ın emir 
ve takdiri i le ışığın geliş noktasını n  istikametinde düşer ve onun dönüşlerini 
takip eder. Aynı zamanda gölge, ışığın eseri de değildir, cisimler ile ışık 
arasında öyle bir ilişkiye, bir kanuna mahkumdur ki, işte o kanun Allah'ın bir 
emridir. Ve bundan dolayı eşyanın gölgelerinde bile hakimiyet ve tasarruf AI
lah'ındır. Onlar, yerde sürünürlerken sahiplerine değil, Allah'a secde eder ve 
Yüce Allah'ın birliğini ilan ederler. 

�G � ._;,� 'J1 ._; (..� ı.:.ı�I ._; L.. � J,j İster göklerde ve ister yeryüzünde 
, ,, , ,,, ,, ,, , ,,, 

deprenen canlıların hepsi, göklerde ve yeryüzünde vücud hareketleri ile hare-
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�l'I l'dcn hlilün varlıklar �:r.JG ve bütün melekler ancak Allah'a secde eder
h·ı-. isteyerek olsun, istekl�ri dışında olsun, sadece Allah'a boyun eğerler. � �:, 
�,� Ve bunlar büyüklük taslamazlar Allah'a secde, ve ibadet etmekten ki 
h i ı  knmczler. ;.,.;:,; ::,.. �.:, �)� Üzerlerine hakim olan Rabblerinden korkur
lur. 0J';.� (. �)�.;;Z, Ve kendilerine emredilen her şeyi yaparlar. Gerek iba<.lct 
ve gerekse kainatın düzeni ile ilgili olarak emredilen vazifelerini yaparlar. 

Demek ki melekler de mükelleftirler ve korku ile ümit arasında idare olun-
1 1 1aktadırlar. Bununla beraber itaat hususunda insanlar gibi değildirler. Çünkü 
yerde deprenenler içinde bulunan insanlar, yapmak mecburiyetinde olduklan 
fi i l leri yönünden Allah'm emirlerine boyun eğmemeyi yapamaz, Allah'ın emrine 
ister istemez teslim olurlarsa da irade ve isteklerine bağlı olan hususlarda Al
lah'tan korkmayan, Allah'a secde ve ibadetten kibirlenen azgınlar da vardtr. 

Meal-i Şerifi 

51- Allah, buyurmuştur ki: İki ilah edinmeyin. O, ancak bir iliihdar. 
Onun için yalnız benden korkun. 

52- Gök.Jerde ve yerde olan her şey yalnız O'nundur. Din de dalmı 
O' nundur. Böyle iken, siz Allah'tan başkasından mı korkarsınız? 

53- Sizdeki her ninıet Allah 'tandır. Sonra size bir zarar dokundulu il• 
man da yalnız O'na yalvarırsınız. 

54- Sonra Allah bu sıkıntıyı sizden kaldırdığı zaman, bir de bakıuıunaz 
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ki, lf\iuiı.dt•n hir toı>luluk. ht•nu·n Rahlerine ortak ko§arlar. 

< '.tiz: 1 4  

��- Hunu k�ndllfrhtf vt•rdi�hniz nimete nankörlük etnıek için yapar
hu·. �hndl l'Alenl11 b•k11hna! l4'ıekaC yakında bileceksiniz. 

�I �I y•nt (nılıou ıti\yk dursun, iki ilah bile edinmeyin. J ,. J 

Meal-i Şerifi 

56· Blr ''de mütrlkler kendilerine nzık olarak verdiğimiz şeylerden tu
tuyo�lar mahiyetini bilnıedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah'a 
andolsun ki, ılz bu yaphğınız iftiralardan mutlaka hesaba çekileceksiniz. 

S1- ()nlar, Alluh'a kızlar isnad ediyorlar. O, bJından nıünezzehtir. 
Kendilerine INe erkek çocuktan 

_isnad ederler. 
58- llalbukl onlardan birine, kız doğum haberi müjdelendiği zanıan içi 

öfl\eyle dolar, yüzü kapkara kesilir. 
59- Kendisine verilen müjdenin kötülüğü, dolayısıyla kavminden gizle

nir. Şimdi acaba o çocuğu zillet ve horluğa katlanarak saklayacak ını? 
Yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin verdikleri hüküm ne kötüdür! 

60- Ahirete iman etmeyenler için kötü sıfatlar var. En yüce sıfatlar ise, 
Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. 
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� �� "i W �:, (En'am, 6/136. ayetin tefsirine hkı .. ) ��ı JJ ıJ.�• , , 
l lü za'a ve Kinane kabileleri meleklere Allah'ın kızlan diyorlardı. l lnlhı ıki  kt·ndi 
ini kız çocuklarmı diri diri gömüyorlardı. (Zuhruf, 43/19 ayetine hkı .. ) 

•'.;-0'1\ �;..:;. "i �.ili Ahirete inanmayanl�r için .�ı J.:;. öyle küHk IUfNtl. , , l 

Yani kötülükte örnek olan çirkin sıfatları vardır. Ki çocuklara muhta� olmnkln 
1 

beraber, çocuklarını öldürmek gibi. ,_js."i1 JWI JJ� Allah'ın hakkı ise en yÜl'I 
sıfatlardır. Yani yücelikte örnek olan en yüksek sıfattır ki zatının vacib olması, 

mutlak surette zengin olması, geniş rahmeti ve yaratıklarm vasıflarından beri ol
ması gibi. Onun için yüce Allah, onların yaptıkları vasıflandırmalardan çok 
yüce, çok beri ve uzaktır. O'na ne kız isnad edilir, ne de oğul ;_,_;Jı A, ve o ye-, 
gane Aziz, tam kuveti ile eşsiz ve özellikle onları her an sorumlu tutmaya gücü 
yeter, � ı yegane Hakimdir. Yaptığını tam bir hikmetle yapar. 

Nitekim: 

Meal-i Şerifi 

61- Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hesaba çekseydi, yeryü
zünde kımıldayan tek canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları, belli bir vakte 
kadar erteler. Müddetleri (ecelleri) geldiği zaman, onu ne bir saat erteleye

·i .... ilirler, ne de öne alabilirler. 

Allah böyle her şeyden üstün ve hikmet sahibi iken ve O'nun hakkı en yüce 
ve L:ll güzel vasıflarla vasıflanmak iken: 
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Meal-i Şerifi 

62- Müşrikler, kendilerinin hoşlanmadıklan şeyleri, Allah'a isnad edi· 
yorlar. Dilleri, en güzel şeylerin kendilerine ait olduğunu yalan yere dur
n1adan söyler. Hiç şüphesiz onlar için, sadece ateş vardır. Oraya en önde 
gidip kalacaklardır. 

63- Allah'a yemin olsun ki, biz senden önce bir çok ümmetlere peygam
berler gönderdik. Ne var ki şeytan, onlara amellerini bezeyip süslü 
gösterdi. Bugün de o şeytan, kafirlerin dostudur. Onlar için acı bir azab 
vardır. 

0;� L. J.ı 0�.:, Bir de tutarlar kendilerinin hoşlanmayacakları şeyleri 
Allah'a isnad ederler. Çünkü kız çocuklarından hoşlanmazlar. Allah'ın kızları 
var derler; kendileri başkanlıkta ortaklıktan hoşlanmazlar, Allah'a ortak koşar
lar; kendileri elçilerine saygı gösterilmesini isterler, Allah'ın peygamberlerini 
küçümserler. Putlarına kıymetl i mallarını sunarlar, beğenmedikleri değersiz 
mallarını Allah için vermeğe kalkışırlar . . .  

���\jjl�; 
�·-:_,�;.;_u.;l;�ıJj\11�� ,".JA; ,,, .. , ' '/ .. ,.. , , 

�� � ·/ ��� 
Meal-i Şerifi 

64- (Ey Resulün1!) Biz, sana bu kitabı (Kur'anı) sırf hakkında ihtilafa 
düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hida
yet, bir rahn1et olsun diye indirdik. 
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Meal-i Şerifi 

65- Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzüne ölümünden sonr11 
lrnyat verdi. Şüphesiz ki bunda dinleyen bir millet için büyük bir ihrct 
vardır. 

�� Kulağı bulunan, dinleyecek olanlar, burada ölümden sonra diril
meye sebep olan gökten suyun (yağmurun) indirilmesi hatırlatılırken �� 
huyurulması dikkate değer. Halbuki suyun inmesine uygun olan dinlemek değil, 
görmek veya düşünmek görünür. Şu halde bunda önemli bir nükte vardır ki, o 
da zikredilen suyun, Kur'an'ı temsil ettiğine işarettir. Çünkü Ra1d Sfıresi'nde (13/ 
1 7) : L:. • (' il � J)l ayetinde de bunun bir benzeri geçmişti. , , 

Meal-i Şerifi 

66- Gerçekten süt veren hayvanlarda da size bir ibret vardır. Size 
işkembelerindeki yem artıklarıyla kandan meydana gelen, içenlere içimi 
kolay halis bir süt içirmekteyiz. 

67- llurma ve üzüm ağaçlarının meyvalanndan da hem içki, hem de 
güzel gıdalar edinirsiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan kimseler için 
büyük bir ibret vardır. 

,�- :  UJ.ı) � � �-'� Bir sarhoş edici, bir de güzel rızık alırsınız. Bu 
ayet, sarhoş' edici şeylerle ilgili olarak i lk inen ayettir. Bununla içki henüz haram 
edilmiş olmamakla beraber görülüyor ki, güzel rızka karşılık zikr edilmiş ve do· 

taylı yoldan güzel bir şey olmadığı anlatılmıştır. Öncesine de dikkat edilince 
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nıılı ı�ılır ki ,  güzel rızık ile sarhoş edici şeyin karşılığı süt ile işkembe ve kanın 
lo.1 1 1�ı l ığ111ın benzeridir. Bu ise dinin yasak ettiği şeyin haram olduğuna işarettir. 
1 >olayısıyla burada güzel rızıktan maksat, pekmez ve ondan yapılan şeyle'r gibi 
ı:ıılı lardır. 

Meal-i Şerifi 

68- Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve 
insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. 

69- Sonra meyvaların hepsinden ye de, Rabbinin (sana) kolay kıldığı 
yollara gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir ba.1 
çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir nıil
let için, büyük bir ibret vardır. 

�I Jı � ��f.J "Rabbin bal ansına vahyetti. " Buradaki vahyi, tefsirciler - -
ilham şeklindeki vahy diye tefsir etmişlerdir. Çünkü bundan maksatın, peygam-
berlik vahyi olmadığı apaçıktır. İlham bir manayı kalbe atmaktır. Fakat i lham, 
ilim ve amel açısından bir gerekli l ik  ve mecburiyet if�de etmez. Halbuki bal 
arısında şu anlatılan manalar, amel ile ilgili zarureti (zorunluluğu) anlatan özel 
bir fıtrattır. Denebilir ki, arının sanatı bir peygamberlik vahyi olmamakla bera
ber, zorunlu bir hüküm ifade etmesinden dolayı ona benzer. Ve vahiy denilen 
manevi işin kuvvet ve isabetini düşünebilmek açısından ilhamdan daha kuvvetli 
hir örnektir. Yani yüce Allah tarafından arıya bal yapmak ruh ve sanatı şaşmaz 
bir gereklilik ve isabetle verildiği gibi, peygamberlere gelen vahiy de zorunlu ve 
lcdünni (Allah'ın ihsanı olan) bilgidir. Ve buna işaret edilerek �� "senin Rab
hin" buyurulmuştur. Bundan dolayı arıya vahyin manası ona, o ruh ve fıtratı 
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vt·rmck ve açık bir vasıta olmaksızın gizli bir şekilde terbiye ederek ona, o duy
�u ve sanatı kesin bir mükemmellikle öğretip belletmek demektir. 

Meal-i Şerifi 

70- Allah, sizi yarattı, sonra da sizi öldürecektir. İçinizden kimi de, bi
raz bilgiden sonra eşyayı önceki bildiği gibi bilmesin diye, ömrün en kötü 
çağına kadar yaşatılır. Şüphesiz ki Allah çok bilgili ve büyük kudret sahibi
dir. 

71- Allah, rızık y,önünden bir kısmınızı diğerlerinden üstün kıldı. Ken
dilerine bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere vermiyorlar 
ki, onda eşit olsunlar. Durum böyle iken Allah'ın nimetini inkar mı ediyor
lar? 

72- Allah, size kendi cinsinizden eşler, o eşlerinizden de oğullar ve to· 
runlar yarattı. Sizi helal ve güzel gıdalarla rızıklandırdı. Onlar, bala hatala 
mı inanıyorlar? ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? 

73- Müşrikler, Allah'ı bırakıp, göklerden ve yerden kendileri için 
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hl�hir n1.ka sahip olnıayan ve sahip olnıaya da güçleri yetıneyen şeylere ta
ımrlnr. 

74- Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah, (eşi bulunmad!ğını) 
hilir, siz bilnıezsiniz. 

Meal-i Şerifi · 
75- Allah, hiçbir şeye gücü yetıneyen, başkasının mah olmuş bir köle 

ile, kendisine güzel bir rızık verilen ve o rızıkdan gizli ve açık olarak har
cayan hür bir insanı misal verdi. Hiç bunlar eşit olur mu? Bütün hamd Al
lah' a mahsustur. Doğrusu insanların çoğu bilmezler. 

76- Allah şu iki adamı da misal verdi: Bunlardan biri dilsizdir, hiçbir 
şeye gücü yetmez; efendisine bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır ge
tiremez. Şimdi, bu adamla, adaletle emreden ve doğru yolda bulunan adam 
eşit olur mu? 

��:· ·! � Burada .jç;-· ! � buyurulmayıp da çoğul kipi zikredilmesi yalnız 
iki kişi değil, ik i  grup arasında karşılaştırma kasdedildiğine işarettir. Yani 
hürriyetine sahip olmayıp başkasmın mülkü olan aciz köleler grubu ile hürler 
grubu ve özellikle güzel rızık i le rızıklandırılmış olup da onu muhtaç olanlara 
harcayan hür kimselerin grubu eşit olur mu? Elbette eşit olmazlar, değil mi? 
l�te Allah'tan başkasına tapanlar, başkasının malı olan köle gibi hürriyetini verip 
bir yaratığa kul olmuş köleler gibidirler. Allah'tan başka ilah tanımayan, Al-
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lalı'ın birliğine inanan müslümanlar da hürler demektir. �.:· : ��I� ',:·.; ��I "( ;t'r-, , , 
rı·ktcn "ancak sana kulluk eder v.e ancak senden yardım dileriz" (Fatiha, l /5) 
d iyebilmekten daha büyük hürriyet düşünülemez. Bundan dolayı Allah'ı inkar. 
ortak koşma, batıl dinler hep birer esirlik bağıd1r. Hak din ve Allah'ın birliğine 
inanmak insan için bir hürriyet, bir servettir. Düşünmeli ki, o hürriyet nimeti 
ııc büyük nimettir ve onu veren kimdir? Jı J:.;Jı Bütün hanıd Allah'a mahsu�
tur. Hürriyet, O'nun nimeti olduğu gibi: her nimet de O'nundur. Hürriyetin 
değerini bilmeli, din ve imanın kadrini anlamalı da yalnız Allah'a kulluk ederek 
hamd etmelidir. � � �� :.k Fakat onların çoğu bilmezler. Bilmezler ve 
/\llah'ı inkar ve nankörlükte bulunurlar. Hürriyet davası ile şeytana esir olurlar. 

Gelelim İkinci Misale: 
� iıı y�� Allah şunu da misal olarak vermiştir. �� İki adam, �J;.1 

�1 bu ikisinden birisi dilsiz, söz söyleyemez .� ıfa. �� � hiçbir şey hece-
• ' - ; 

remez. �";. ıfa. J.S' ;.� Ve o efendisine de bir yükdür. Yani o miskin, aynı za-
manda efendiye muhtaç bir köledir. Fakat o efendisine de bir yüktür. Boşuna 
yer içer � v4 "i �; �1 nereye gönderirse hiç bir hayır getirmez. İşte . � 
kafirlerin örneği budur. Doğru söylemez, hakka karşı dilsizdir, efendisi olan yü
ce Allah'a muhtaçtır, fakat O'nun emirlerini yerine getirmez, yer içer fayda1ı bir 
işe yaramaz. Şimdi bir düşünülsün. ; .,s,,.:· ! � O dilsiz ve efendisine yük olan 
kişi ,_;:·� J:,� ıfa. ;.� JiJLı :;.4 :;.� bir de doğru yolda yürüyerek adaleti em-; � . - � ' 
reden kimse hiç eşit olur n1u? Elbette olmaz. İşte kamil (olgun) müminin misa- · 

li budur. Kendisi doğru yolda gider, hak din ile dindar, ilmi ile amel ederek 
doğruyu söyler, adalet ve doğruluğu emreder, iyiliği emreder ve bu şekilde söz 
ve yetki sahibi olur. Ve böyle yaparken kendisi adalet ve doğruluktan ayrılmaz. 
(Maide, 5/8. ayetin tefsirine bkz.) Şüphe yok ki, böyle adalet emreden insanlar 
içinde, adaleti gerçekleştirmekle görevl�ndirilmiş olanlar da doğruluktan sapa
cak olsalar bile kolaylıkla bunu yapamazlar. Onun içindir ki, Peygamberimiz bir ' 
hadis-i şerifinde, � J;.. ı)� t:S' "Siz nasıl iseniz, ona göre üzerinize amir 
tayin edilir"(l ) Zamanımızda yaşayan müslümanların perişan olmalarının se
bepleri de bu noktadan ve bu misaldan çıkarılabilir. 

(1)  Deylemi, Firdevs, 111, 305 (49/18), Fcyzü'l-Kadir, V, 47 (60406). 
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Meal-i Şerifi 
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77- Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu 
yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. 
Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 

78- Allah sizi annelerinizin karnından çıkardığı zaman hiçbir şey bil.._
miyordunuz. Şükredesiniz diye size işitme (duygusu), gözler ve gönüller 
verdi. 

79- Göğün boşluğunda Allah 'ın emrine boyun eğdirilerek uçuşan 
kuşlara bakmadılar mı? Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ayetler 
(ibretler) vardır. 

1 ('•. �.,:.W "J �t;.1 � � �).1 :J.I(, "Allah sizi annelerinizin karnından 
çıkardığı zaman hiçbir şey bilmiyordunuz. " Bu ayet ilini teorisinde tecrübe ve 
alıştırmanın etkili olduğunu savunan ekolü destekler gibi görünüyor. 
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Meal-i Şerifi 

2� 1 

80- Allah size evlerinizden bir huzur ve dinlenme yeri yaptı. llayvan
hırın derilerinden gerek yolculuğunuzda ve gerekse konaklanıa zaman
larınızda kolayca taşıyacağınız hafif evler (çadırlar v.s.) ve yünlerinden, 
yapağılanndan ve kıllanndan bir süreye kadar (giyinecek, kuşanacak, seri
lecek ve döşenecek) bir eşya ve ticaret malı yaptı. 

81- Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve sizin için 
dağlarda barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta 
sizi koruyan elbiseler (zırhlar) yarattı. İşte böylece Allah nıüslüman 
olasınız diye üzerinize nimetini tamamlamaktadır. 

· 

82- Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse, ey Muhammed! Artık sana 
düşen sadece açık bir şekilde tebliğden ibarettir. 

83- llem Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların 
çoğu kafir kimselerdir. 
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Meal-i Şerifi 

84- Her ümmetten bir şahid getireceğimiz gün, artık kafirlere ne izin 
verilecek, ne de onlardan özür dilemeleri istenecektir. 

85- O zulmedenler, azabı gördükleri zaman, artık onlardan ne azab 
hafifletilir, ne de onlara süre verilir. 

86- Ve o Allah' a ortak koşanlar, ortak koştuklarını (putları) gördükleri 
zaman: " Rabbimiz! İşte bunlar, seni bırakıp da kendilerine taptığımız or
taklarımızdır" diyecekler. Koştukları ortaklar da onlara; "Siz mutlaka ya
lancılarsınız" diye söz atarlar. 

87- O gün Allah' a teslim bayrağını çekerler, bütün o uydurdukları 
şeyler kendilerini bırakıp kaybolup gitnıişlerdir. 

88- İnkar eden ve (insanları) Allah yolundan çevirenler, diğer kimsele
ri de bozdukları için onlara azab üstüne azab artırdık. 

89- Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi Üzerlerine bir 
şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, 
her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rah
met kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik. 
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Meal-i Şerifi 

90- Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara baknıuyı 
t•mreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız 
l�in size böyle öğüt verir. 

. � · J�t-ı :;:ç aıı �ı Şüphesiz ki Allah adaleti ıJ� 'J°G iyiliği ( � ) ve özellikle is�I 
ıJ<·)lı �.> akrabala'ra yardım etmeyi emrede� • i.Llı � �� ve hayasızlıktan' 
�ı� ,fenalıktan �G ve azgınlaktan nehyeder. 

-

ADİL: Her şeyi layık olduğu yere yerleştirmek, hakkı yerine koymakhr ki, 
azgınlığın, başka bir ifade ile haksızlık ve zulmün zıddıdır. Adalet, insaf ve 
hakl ı l ık ve doğruluk manalarını kapsayan bir dcnkleştirmedir ki, terazinin dil i 
gibi aşırılık ve ihmalkarlık arasında bir birleştirme noktası ve istikamet olarak 
iki tarafında denklik denilen bir denkleşme manasına gelir. Ve bundan dolayı 
adalete ve adalet düsturlarına mizan da denilir. Çünkü r� �(r..JG yG.s:JI � �)t 
.U4 �61 "Ve onlarla beraber Kitabı ve adalet ölçüsünÜ indirdik ki, insanlar , , . 
adaleti yerine getirsinler" (Hadid, 5 7/25) buyurulmuştur. 

Yani adalet, kainatın nizamıdır. Amel ve ibadette vacib gibi sayılan ahlak! 
bir fazilettir. Şüphe yok ki her hakkın başı yüce Allah'ın hakkı olan ilahlık hak
larıdır. İlahlık haklarının birincisi ise Allah'ın birliğine inanmaktır. Çünkü ortak 
ve benzeri bulunanın son derece saygı ve yüceliğe hakkı olamaz. Bundan dolayı -
adaletin başı Allah'm birliğine inanmaktır. Çünkü bu ayetin tefsirinde İbnü Ab
bas'dan: "Adalet, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmektir; adalet, ortak 
ve benzerleri ortadan kaldırmaktır; adalet, Allah'ın birliğine inanmaktır." diye 
rivayetler yapılmıştır. 

"İHSAN" kelimesi de lugatta iki şekilde kullanılır. Birisi . ::, :.ııı dur ki, bir 
şeyi güzel yapmak demektir. Birisi de u41 �lıı dir ki, ona iyilik etti demektir. 
Türkçede ihsan bu ikinci manada meşh�rdur. Ayette ise iki manaya da gelmesi 
muhtemeldir. Ve her ikisi ile de tefsir, rivayet olmuştur. Birincisi yaptığını 
güzel yapmak demek olur. Bu mana ile ihsan, peygan1berimizin hadisinde �1 
�Q �ti' iıı -� "Sanki görüyorsun gibi Allah'a ibadet etmen"( l ) diye tefsir olun
muştur. Yani bu �ekilde ihsan, "görevi en güzel şekilde yapmak" demektir. -Xine 
bu manadan olarak Peygamber (s.a.v): buyurmuştur ki .:.;:, JS' J;. �t:_;.. "'i0I ;. :s-J.lJI �I , , , -
�-l C:P� ;.;fa ;.r�ı �� ��:Uı �u �-� (.>_� �r-_tJı ı�u ;:J:; r.>_u "Allah Teala 
her şey üzerine ihsanı (güzel bir şekilde muamele yapmayı) yazd1. Bundan do-

( 1 )  Buhari, Tcfsirfı. Sureti 3 1 /2, İman 37; Müslim, iman, 57; Ehu Davud, Sünncl, 16; Tirmizi, lmıın 
4; İbn Mfı<.:c, Mukaddime 9; Ahmed b. Hanbcl, 1, 27, 5 1 ,  53, 3 1 9, l l , 107, 426, iV, 129, 164. 
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luyı (\ldlirmc ve kesmeyi bile güzel şekilde yapanız. Her biriniz bıçağmı iyi bilc
siıı Vl' hoğazlayacağı hayvanı rahat ettirsin"(l) demektir. İkincisi insanlara iyilik 
yapmak demek olur. Bu mana ile ihsan da � � � �ı;�� � �1 "kendin için 
sevdiğini kardeşin için de sevmen"(2) hadis-i Şerifi he tefsfr �dÜmiştir. 

�)lı l.Sl . �I Akrabalara muhtaç oldukları hususlard� bahşiş vermek ve iyi-
, , , 

tik yapmak ile yakınlarla ilişki sürdürmek ve ikramda bulunmaktır. Bu aslında 
ihsan içinde bulunuyorsa da şanına verilen önemden dolayı özellikle zikredil
miştir. Peygamber (s.a.v.)den rivayet edilmiştir ki, şöyle buyurmuştur: �1 �I �)ı � �I) �ll:&Jı "Sevabı en çabuk olan taat yakın akrabaları gözetmektir11<35 
yani yakınlara iyilikte bulunmak suretiyle ilişkileri kuvvetlendirmektir. 

FAHŞA: Çirkinlikler, zina gibi şehvetlere uymada ifrat (aşırılık) ile ilgili 
olan günahlardır ki, Türkçede edepsizl ikler diye ifade edilir ve bunlar, insan
ların en çirkin durumlarıdır. 

MÜNKER: Ne şeriatte, ne adette tanınandır. Çünkü şeriat ve adette uygun 
görülmeyen fiiller hoş görülmez. Öfkeyi tahrik eder, red edilir ve hoş karşılan-

, 

maz. Yani hakkı olmayan şeyi istemek, başkasının haklarına tecavü,z etmektir 
ki, adaletin zıddı, yani zulümdür. 

Sahabe büyüklerinden biri olan Osman b. Maz'un-ı Cumah1 (r.a.)den riva
yet edilmiştir ki: "Ben başlangıçta yalnız Muhammed (s.a.v) den utandığım için 
müslüman olmuştum. İslam henüz kalbimde yerleşmemişti. Bir gün Hz. Pey
gamberin huzuruna vardım. Benimle konuşuyordu. Konuşurken gördüm ki 
gözünü göğe dikti, sonra da sağından aşağı indirdi. Sonra bunu bir daha tekrar 
etti. Sebebini sordum, O buyurdu ki: 'Seninle konuşurken birden bire Cebrail 
sağımdan indi ve 'Ey Muhammed! ıJ�·fG JiJ� :::ç aıı �I 'Allah, adalet ve ihsanı 
emrediyor' adaletC4) ;l,ı �I A.Jı � �1 i',,� �llah't�n başkd ilah olmadtğına şehadet 
etmek', ihsan , farzları yerfne. getirmek<5) ;")lı ı;.> . �G yani akrabalığı olana iyilik 

. . , 

( 1 )  Müslim, Sayd, 57; Ebu Davud, Edahi, 1 2; Tirmizi, Diyat, 14; Nesai, Dahaya, 22, 26, 27; İbn 
Mace, Zebaih, 3; Darimi, Edahi, 10; Ahmed b. Hanbel, iV, 1 23, 124, 125. 

( 2) Buhari, İman, 7; Müslim, İman, 71 ,  72; Tirmizi, Kıyamet, 59; Nesai, İman, 19, 33. 
(3) İbn Mace, Zühd, 23; el-Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, X, 36. 
(4) Süyfıti, ed-Dürrü'l-Mansür, V, 160. 

(5) Farzları yerine getirmek, sorumlu olduğu bütün farzları mükemmel bir şekilde eda etmektir. 
Farzları, mükemmel olarak eda ise bütün vacipleri, sünnetleri, müstahabları gerekli kurallarına 
uyarak yerine getirmektir. Çünkü bütün sünnetler ve müstahablar farzların tamamhıyıcılarıdır. 

Bundan dolayı sünnetler ve mustahabların bu deyim dışında kaldığını zannetmemelidir. Yani 
hu farzları yerine getirme tesiri ile ihsanın "vazifeyi güzel yapmak" manası hatırlatılmıştır. 
Vazifeyi güzel yapmak da onu bütün müstahablar ve adabını kapsayan tam bir güzellikle yap
mak demektir. Bu <la "Sanki görüyorsun gibi Allah'a ibadet etmen" hadisinin manasıyla ilgili
llir. (Müellil) 
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yııpmak, � �I � �J zina, pr, ne şeriatta, ne sünnette tanınmayan ;.Jı� 
ha�kasınm hakkına tecavüz etmektir' dedi". İşte bunun üzerine adı geçen Osman 
dt·di ki :  "Kalbime iman yerleşti. Vardım Ebu Talib'e haber verdim. O da �üyll� 
tkdi: 'Ey Kureyş topluluğu! Yeğenime tabi olunuz, doğru yolu bulacaksınız. 
�iiphesiz o, size güzel ahlaktan başka bir şey emretmiyor.' Bunun üzerine 1 iz.  
Peygamber (s.a.v): 'Ey amcacığım! İnsanların bana uymalarını emredersin de 
kl'ndini bırakır mısın?' buyurdu ve uğraştı. Fakat o, şehadet getirmekten kaçındı. 
Bunun üzerine ;- ·.:�ı ::;. ..s.41 "l cl!ı "Ey Resulüm! doğrusu sen, her sevdiğine lıi
dayet veremezsin" (Kasa�, 28/56) ayeti indirildi.(1) 

Hz. Ali'den rivayet edilmiştir ki, o şöyle demiştir: "Yüce Allah, Peygambe
rine kendisini Arap kabilelerine arzetmesini emretti. Bunun üzerine yüce Pey
gamber çıktı, ben ve Ebu Bekir de beraberinde idik. Bir mecl iste durduk ki, 
lizcrlerinde onur vardı. Ebu Bekir, bu toplum kimlerden diye sordu? Şeyban b. 
Sa'lebe'den dediler. Bunun üzerine Resulullah onları iki şehadet kelimesini ge
tirmeye davet etti. Ve Kureyş Peygamberi yalanladığı için kendisine yardım et
melerini teklif etti . Bu teklifi edince Makrun b. Amir 'Ey Kureyşl i !  Bizi davet 

ı 

ettiğin şey nedir?' dedi. Resulullah ı:,��t J.ı,;J� :,:_4 aJı �I ayetini tilavet etti. Bu-
., , ,. , , 

nun üzerine Makrun b. Amir, 'Vallahi, sen güzel ahlaka ve güzel amele davet 
ediyorsun. Seni yalanlayan ve senin aleyhinde hareket etmek isteyenler yemin 
ederim ki, iftira ediyorlar' dedi. 11(2) 

İbnü Mesud (r.a) demiştir ki: "Kur'anda iyilik ve kötülüğü en fazla toplayan · 
ayet budur." Demişlerdir ki, eğer Kur'anda bu ayetten başka bir şey olmasaydı 
ona yine �.ı' .. ,, ı.S�J t..;.�� J.a� -� � �Ç.;- "Her şey için bir açıklama, bir hi-

,,, ,, "" " ,,,. , , 

dayet ve rahmet kaynağı ve müslümanlar için bir müjde"(3) denmesi doğru olur-
du. �1 �I� ''Allah daha iyi bilir. " Bunun . . . y� I �.(I' 'J)� ayetinden sonra geti
rilmesi buna dikkat çekmek içindir. 

Böyle emir ve yasak, iyilik ve kötülüğü açıklamak ve birbirinden ayırmakla 
Allah ;J:A:-� size vaaz ediyor ki �JJ':i � düşünüp öğüt alasınız. Belleyip tu
tasınız. Dolayısıyla bu öğütü dinleyiniz, bu emir ve yasağı tutunuz. 

(1) Ahmed b. Hanbcl, 1, 318. 

(2) AIGsi, a.g.c., XIV, 219. 
(�) AIGsi, a.g.c., XIV, 220. 
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Meal-i Şerifi 

91- Bir de anlaşma yaptığınızda Allah'ın ahdini yerine getirin ve pekiş
tirdikten sonra yeminleri bozmayın. Allah ' ı  üzerinize şahid tuttuğunuz 
halde, nasıl olur da bozarsınız! Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. 

92- Bir ümmet, diğer bir ümmetten (sayıca ve malca) daha çok olduğu 
için, yenıinlerinizi aranızda aldatma vasıtası yaparak, ipliğini sağlanıca 
�ğirdikten sonra onu söküp bozmaya çahşan kadın gibi olnıayın. Allah sizi 

., 
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hununla iıutihan eder ve şüphesiz hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri kıyanıet 
1ıünü size mutlaka açıklayacaktır. 

93- Allah dileseydi elbette hepinizi tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah 
clill!diğini saptırır ve dilediğine de hidayet verir. Şüphesiz ki, (kıyunıet 
�ününde) bütün yaptıklarınızdan sorumlu tutulacaksınız. . 

94- Yeminlerinizi aranızda aldatma ve fesada vasıta edinmeyin, sonra 
sa�lam basmışken bir ayak kayar da Allah yolundan saptığınız için, 
thinyada kötü azabı tadarsınız. Ahirette de size büyük bir azab olur. 

95- Allah'ın ahdini az bir bedel karşılığında değişmeyin. Eğer bilirseniz 
muhakkak ki Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır. 

96- Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir, Allah'ın katındakiler ise 
tükenmez. Muhakkak ki biz, Allah yolunda sabredenleri, yaptıkları amelin 
daha güzeliyle mükafatlandıracağız. 

97- Erkekten ve dişiden, mümin olarak kim iyi amel işlerse nıuhakkak 
onu güzel bir hayat ile yaşatacağız ve yapmakta oldukları amellerin daha 
güzeliyle mükafatlarını elbette vereceğiz. 

j�:s,� �t�ç�,' ·��'°'s·�ç, "" .. �,,,, ..,,, . ..,,, �� ,,, 
..,,, ' ' / � / ,,,,, ..,,, � .. <''�"' . " "\;.'\ '·"\( <\(\r,-:3(\ \. , '1\ ... \\�\· .:\\ JfaY-�!'5'-'Y-- Li .. ��J� � ... � 

-·�/,• > �>-:1r-)��,.-;;1\C;:�\f.t.dı "" �)._r ... ;,(ti .. , �  _jY:,J_ , l) ... � 
Meal-i Şerifi 

98- Şimdi Kur' an okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan 
Allah'a sığın. 

99- Şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde o 
şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur. 

100- Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak 
koşanlaradır. 

1 

JJ� ·�u Allah'a sığınma emri, manası ile emirdir. Kur'an okumaktan fay-, ' ' 
dalanmak için ilk önce şeytandan Allah'a sığınmak lazımdır. Bu ise aslında kalb 
ile yapılan bir iştir. Onun için alimlerin çoğu, sözlü olarak "euzü" çekmek vacib 
değil, müstehabdır, demişlerdir. 

Özetle şeytanlık peşinde dolaşan şeytan dostları Kur'an'dan hidayet alamaz
lar. Onun için: 
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Meal-i Şerifi 

10!- Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman 
Allah ne indirdiğini pek iyi bilmiş iken kafirler Peygambere: " Sen, ancak 
bir iftiracısın" dediler. Hayır öyle değil; onların çoğu bilmezler. 

102- (Ey Muhammed!) Onlara de ki: " Kur'an'ı Cebrail, iman edenlere 
sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin 
katından hak olarak indirdi. 

103- Muhakkak biliyoruz ki kafirler: " Kur'an'ı Muhammed'e bir in
san öğretiyor" diyorlar. Peygambere öğretiyor zannında bulundukları 

... 

kinısenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise apaçık bir Arapçadır. 
104- Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri, muhakkak ki Allah hidayete 

erdirmez ve onlara can yakıcı bir azab vardır. 
105- Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte on

lar yalancıların ta kendileridir . 

. . . 8� r�G Bir ayetin yerine diğer bir ayetin, getirilmesi nesihtir. Önceki ayet 
, 

mensuh (neshedilmiş), sonraki ayet ise nasih (nesheden)dir. Kafirler, nesih me-
selesini Hz. Muhammed'in peygamberliği hakkında bir şüphe gibi ileri sürmek 
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istcmilllerdi ki, zamanımızda da hala bunu takip eden kafirler çoktur. Bu ayt!l, 
onlara cevaptır. Yani bir ayeti neshedip (hükümsüz kılıp) yerine diğer bir ayeti 

I 

hcdcl olarak getirdiğimiz vakit J"; � �1 aJ� ki Allah, ne indirdiğini, ne indi-
receğini daha iyi bilir. Onun neshi 've deği§tirilmesi haşa bilgisizlikten değil. 
i l im ve hikmetindendir. Önceki ayet de sonraki ayet de ilahi hikmet ve kulharm 
menfaatleri gereğince iner. Bir zaman için faydalı olan, diğer bir zaman için ıa
rarh olabilir. Bunun tam tersi de vardır. Çünkü dünyadaki durumlar, değişiktir. 
�criatler ise dünya ve ahirette Allah'ın kullarının faydalan ile uyumludur. Hal
buki yüce Allah, Hz. Muhammed'in şeriatını kıyam.ete kadar değişik asırların 
yararlarına hakim olması için indirmiştir. 

Yüce Allah, ne indirdiğini ve indireceğini bilip dururken bir ayeti başka bir 
ayetle değiştirdiği zaman ;·� �1 lJı ı)ll sen, peygamber değil, bir iftiracısın 

. , 

dediler. Bu Kur'an'ı kendin uyduruyorsun da Allah'a iftira ediyorsun. Bu Allah 
sözü olsaydı değişt irilir miydi? derneğe kalkıştılar. Rivayet edildiğine göre, 
önce şiddetli bir ayet, sonra da ondan yumuşak bir ayet indi mi, Kureyş kafirleri 
şöyle derlerdi: "Muhammed ashabı ile eğleniyor. Bugün birşey emrediyor, yarın 
da onu yasaklıyor. Mutlaka onlan, o kendiliğinden uyduruyor da Allah'a iftira 
ediyor"(l ) :.k llayır �� 'i �)S'ı onların çoğu bilmez. İçlerinde bilen ve bil
diği halde, inat ve kibir edenler bile varsa da çoğunun bu yaptıkları bilgiye 
yakışmaz. Kur'an'ın hakikatini, nesih ve değiştirilmesinin fayda ve hikmetlerini 
bilmezler. 

Jj Sen de ki (Ey Muhammed!) �4 �.:, ::,_. IJ"'Jılı CJ� �) Onu Riihu'l-Kudüs 
Rabbinden hak olarak indirdi. 

... , ... · · 

RÜHU'L-KUDÜS: Kudsiyet ruhu, yani hiçbir leke ile lekelenmek ihtimali 
olmayan temizlik ruhu, bir güvene layık, mukaddes, tertemiz ruh demektir ki, 
Cebrail'dir. Nitekim ��1 CJJI � J) "Onu, Rlıh-i Emin indirdi." (Şuara, 26/193) 

ayetindeki Rfıh-i Emin de O'dur. 
Y"Jllı Ç.;'� �IS�lJ "Biz onu Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik" (Bakara, 2/ 

87) ilahi sözünde olduğu gibi burada Cebrail ' in, Ruhu'l-Kudüs ünvanı i le 
anılması kafirlerin iftiralarını şiddetle reddetmek için peygamberlerin son de
rece temizlik ve mukaddesliğini açıkça tesbit etmek nüktesi i le ilgilidir. Yani 
Ey Muhammed! Kur'an öyle kutsal bir kitaptır ki, bunu sana hiçbir kusur ile 
lekeli olma ihtimali olmayan Rfıhu'l-Kudüs, yüce Rabbinden indirmekte, hem 
de hiç bir sahteliğe yer olmayacak şekilde hak ile indirmektedir. Şu halde bu ki
tap, nasih ve mensuhu ile bütün kapsamı hak olan kutsal bir kitap ve sen, 
Rfıhu·ı-KudUs'e sahip hak bir Peygambersin. Rabbin bunu böyle indirdi ki :-;•;ı 

. 

(1) Kurtubi, el-Camiu 1i Ahkami'l-Kur'an, il, 61. 
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ı,.i..01 �.ılı inıan edenleri sağlamlaştırsın, imanda sabit kılsın �--'· ',lı J;4, :S.U.j , 
\'l' Allah'ın hükmüne boyun eğen bütün müslümanlara yol gösterici ve 
müjde olnıası için. İşte nesih böyle imanı sağlamlaştırma ve yol gösterme ve 
müjde hikmetleri ile ilgilidir. 

Burada bu "Müslimin" fasılasmm tekrarlanması yukarıdaki -� � �Ç,J 
j , ., 4' ti 

( 1 6/89) ayetine işaret etmekle ı:ı� 'i0G J�� �\ aıı �ı (16/90) ayetini hatırlatır. � :ill� Elbette biliyoruz, �1- onlar; o kafirl�r � �,�� W} �)� " Kur' an 'ı 
ona muhakkak bir insan öğretiyor" diyorlar. Yani Kur'an'ı Muhammed'e 
Ruhü'l-Kudüs indirmiyor, şüphesiz bir insan ona öğretiyor, diyorlar. Böyle de
meleri, bir defa şimdiye kadar bir insandan eğitim ve öğrenim görmediğini iti
raf etmeleri ve "kendisi uyduruyor" demelerini yalanlıyor. � � "Ona bir in
san öğretti" diyemiyorlar. Yani Hz. Peygamberin peygamberliğini ilan etmeden 
önce; ne gizli, ne açık bir kimseden okuyarak ders almadığnı herkes bildiğinden 
dolayı, hiç kimseyi aldatamayacak olan öyle bir iddiaya cesaret edemiyorlar. 
Fakat gördükleri olağanüstü durum karşısında bunu bahane ederek diyorlardı ki: 
"Bu şimdiye kadar hiçbir öğrenim ve eğitim görmediği için bunu kendisi yapa
maz. Okuma-yazma bilmeyen birisinin böyle bir kitap hazırlayabileceğini akıl 
kabul etmez. Muhammed'i şimdi kesinlikle bfrisi eğitiyor". Fakat Allah'ın onu 
eğittiğine inanmak istemiyorlar da, şüphesiz bir insan onu eğitiyor diyorlar. Bu  
Kur'an'ı ona bir insan yapıveriyor, o da ondan öğrendiklerini Allah sözü diye 
satmak istiyor, şeklinde iftira ve alay ediyorlar. 

Bu ayetin inmesinin sebebi hakkında yapılan rivayetlerde denilmiştir ki, 
Mekke'de Amir b. Hadra'mi'nin ''Cevra" veya "Yeiyş" adında Rum asıllı bir 
kölesi varmış, okuma-yazma bilirmiş ve kitap ehli imiş. Herkesi İsHim'a davet 
eden Allah'ın elçisi bazen Merve'de onu meclisine alır konuşurmuş. Kureyş 
müşrikleri buna kızar, Kur'an'ı Muhammed'e bu hıristiyan öğretiyor diye alay 
etmek isterlermiş. Bir de Cebra ile Yesara adlarmda iki Rum, Mekke'de kılıç ya
parlar, aynı zamanda Tevrat ve İncil okurlarmış, Hz. Peygamber arasıra bunlara 
uğrar, okuduklarına rast gelirse dinlermiş. Bazıları da bunu bahane etmek iste-

• 

mişler. Bir de Huveytıb b. Abdü'l-'Uzza'nm kölesi Abisa kitaplara sahib imiş, 
müslüman olmuş, bunu gören müşrikler, "İşte Muhammed'e bu öğretiyormuş" 
derneğe kalkışmışlar. Bir de Selman-ı Faris1'den bahsedilmiştir. Fakat bu zat, 
Medine'de müslüman olduğundan dolayı ayetin Mekki olmasına göre iniş sebe
binde bu iddianın söz konusu edilmesinin doğru olamayacağını açıklamakla 
buna itiraz edilmiştir. 

Özetle peygamberliği kabul etmek istemeyen müşrikler, Resulullah'ı yeni 
tahsile başlamış acemi bir öğrenci ve başkasına yaptırdığını kendine isnad eden 
bir aldatıcı gibi göstermek için, bir insanın ona öğrettiği şüphesini uyandırmak 
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ı�I iyor ve bazen şuna, bazen buna isnad ederek çeşitli propagandalar yapıyor
lardı. Nitekim son zamanlarda bazı h1ristiyanlar da Muhammed, dinini hıristi
y a ı ı  l ardan öğrendi, Müslümanlığı H ı r istiyanlıktan aldı diye aynı �eki ide 
yayınlar neşretmişlerdir. işte bütün bunları kapsamak üzere görülüyor ki, ayl'lk 
hir isim açıkça zikredilmemiş, kayıtsız olarak "bir insan" · denilmiş ve hun.unla 
�iiphcnin genel olarak kökünden halledilmesine işaret edi1miştir. Çünkü hu 
�t·ki ide iftiracılarm esas kötü niyetleri, herhangi bir insanın Hz. Muhammcd'c 
üğrcttiği şüphesini ileri sürmektir. Yanılmalarının da dayanağı budur. Kur'an'm 
/\ilah tarafından indirilmiş bir kitap olduğunu inkar etmek için öyle söyleyenler 
dü1ünmüyor]ar ki �1 f)_ı �J� 1->_� ı �� Peyganıbere öğretiyor· zannında bu· 
lundukları kimsenin dili yabancıdır. Arapça değil, anadili Arapça'n ı n  ya
bancısı olan bir dildir. Yani ona bir insan öğretiyor demelerinden gayeleri insan
ların aklını çekmek, fikir ve düşüncelerini Allah'tan bir insana çevirmektir. 
1 lalbuki bu söyledikleri şey büsbütün aklın uygun bulduğu şeylere aykırıdır. 
Çünkü Muhammed'e öğretiyor diye fikirleri bozmak istedikleri o varsayılan in
sanın bir defa Araplardan olmasına ihtimal yoktur. Çünkü Kur'an, bütün kain�ta 
meydan okuyup dururken Araplar içinde öyle bir öğretmen olsaydı, hiç 
şüphesiz, kalkıp "Sana öğreten ben değil miyim?" diye hemen yüzüne vurmaz 
mıydı? Veyahut Kur'an'ın benzerlerini yapıp hiç olmazsa el altından hemen 
dağıtmaz mıydı? Arapların bütün beliğleri ve zenginleri bununla uğraşıyor ve 
Peygamberin maddi ve manevi açıdan hiçbir zorlayıcı gücü bulunmuyordu. Ve 
ona karşı koymak için o kadar sebeb ve vesika bulunuyor du ki, bu şartlar 
altında öyle bir şahsın kendini tanıtmaması ihtimali düşünülemezdi, Onun için 
Araplar içinde öyle bir öğretmenin olmadığı araştırma ile sabit olduğu gibi, ak
len ve delil ile de sabit idi. Bu bakımdan öyle varsayılan bir şahıs, olsa olsa Ara
plar dışındaki herhangi bir toplumdan Arap olmayan biri olmak üzere farz olu
nabilir. Dolayısıyla Araplar da Arapla değil, yukarda nakledildiği üzere Arap 
olmayan biri ile dinsizlik ediyorlardı. r�� Halbuki bu Kur'an-ı Kerim �ü 
� :,� apaçık bir Arapçadır. Öyle Arapça bir beyandır ki, bütün Arap ed�
b�yatÇılarını benzerini yapmaktan aciz bırakmıştır. Bunu Arap olmayan biri 
nası] yapabilir? Böyle parlak bir Arapça, Arap olmayan birisinin öğretimine 
nasıl isnad edilebilir? Gerçi Arap olmayan birinin oldukça iyi bir Arapça 
öğrenmesi ve bilmeyenlere öğretmesi, adeten mümkün değildir. Fakat Arap 
değil, yabancı olmak, sonra da bütün Arapların üstünde parlak bir Arapça diline 
sahip olmak, şüphe yok ki böyle bir varsayım da bir değil, ik i  derece 
olağanüstülük vardır. Allah Teata'nın o yabancı hakkında harika üzerine harika 
olan bir ihsan ve yardımını düşünüp kabul etmeden böyle bir teori yürütmek 
aklın bütün bütün zıddınadır. İşte Allah'ın öğretmesini ve indirmesini kabul et-
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m�yip de akılları, çelmek için "onu bir insan öğretiyor" diyen inkarcıların akla 
uy�un gibi ileri sürmek istedikleri o söz, akla uygun değil, daha fazla akla aykırı 
ve l;Cli�kilidir. Olağanüstü bir olayı kabul etmemek için iki olağanüstü şeyi ka
bul etmeyi akla uygun sayar ve çelişkilerinden haberleri olmaz. Onlar, an
lamıyorlar ki "onu bir insan öğretiyor" demekle Kur'an'ın parlaklığı sönmez o 
varsayılan insana daha fazla bir değer verilmiş, harika katlanmış olur. 

Denebilir ki, acaba bunların maksatları "Arap olmayan biri Kur'an'ın. 
manasını telkin ediyor, o da onu o parlak Arapça ile anlatıyor" demek olamaz 
mı? Fakat böyle demek, Kur'an'ın nazmının, indirilmiş olduğunu ve Arapça 
nazmındaki fesahat ve belağat itibarı ile kesin ilzam (karşısındakini susturma) 
ifade eden bir mucize olduğunu itiraf etmektir. Özetle inkarcılar, iftiralarında 
böyle çelişkili ve fikirlerinde böyle şaşkındırlar. 

' 1 

Çünkü JJı 1.":JÇ� �)..."ft "J �.i1ı �I Allah'ın ayetlerine inanmayanlar, şüphe 
' , , , ,,, , ,,, 

yok ki :JJı �-� � Allah onları hidayete erdirınez �1 y(� � ve onlar için 
çok acıklı bir azab vardır. JJı 1.":JÇ� �)...� � �.llı y»:.ll ı;?:t. wı Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inan
mayiın böyle i�ansı�lar' uyd�rur. lftira ederler. �;,,�\.Sjı � �J'G Ve asıl ya
lancılar ancak onlardır. Yani sana iftiracı diyen o imansızlardır, ey Mu
hammed! Sen kesinlikle doğrusun, Bu Kur'an, bir insanın öğretmesi değil, 
nazım ve manası ile :;;JLt � ::,.. V"'�I CJ� �) "Cebrail'in, Rabbinin katından hak 

,, , ,. ,
, 

olarak indirdiği bir kitap" (Nahl, 16/102) tır. Bundan dolayı iman edenler, öyle 
inkarcıların sözlerine aldanıp da küfre düşmekten sakınsınlar. Çünkü: 
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Meal-i Şerifi 

106- Kalbi iman ile sükônet bulduğu halde (dinden dönmeye) zorlanan
lıar dışında, her kim imanından sonra küfre kalbini açarsa, mutlaka onların 
üzerine Allah'tan bir gazab gelir ve kendilerine çok büyük bir azab vardır. 

107- Bu (azab) şundan dolayıdır ki, onlar, dünya hayatını sevmiş ve 
onu ahirete tercih etmişlerdir. Allah da kafirler topluluğunu hidayete er
dirmez. 

108- Bunlar, o kimselerdir ki; Allah kalblerini, kulaklarını ve gözlerini 
nıühürlemiştir. Ve onlar, gafillerin ta kendileridir. 

109- Hiç şüphesiz onlar, ahirette perişan olup hüsrana uğrayanların ta 
kendileridir. 

ı 

4.i41 � � JJ� ')'5 ::;.  Her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, 
yani ,küfÜr k�Iim�sini ağzma alır, küfr olan sözü söylerse. � 4.ij �)1 ::;. t.ıı , , , 
ı:ı4'i\ Ancak kalbi iman ile karar bulduğu halde inkara zorlanan kimse 
müstesna, yani canını veya organlarından bir organını yok etmekten korkulur -

1 

bir emir ile zorlanmak suretiyle değil. G� �� C.�::;. �J Fakat küfre bağrını 
açanlar, küfür hoşuna giden, yani zorlama olmadığı halde kendi isteğiyle küfrü 
gerektiren kelimeyi söyleyen veya zorlama olduğu zaman kalbini bozup da 

1 

küfre hemen inanan kimseler JJı � :. 'Al ;.'4·_1:1 bunlar üzerine Allah 'tan bir 

gazab, yani özü tarif olunmaz' büyÜk bir  gazab ;..,t;'S �l� �) ve bir de onlar 

için büyük bir azab vardır. Çünkü cinayetleri en büyük cinayettir. 
Rivayet edildiğine göre, Kureyş, Ammar'ı ve babası Yasir'i ve annesi 

Sümeyye'yi mürted olmaya zorladılar.(1) Onlar mürted olmayı kabul etmediler. 
Bunun üzerine Sümeyye'yi birer ayağından iki devenin arasına bağladılar ve sen 
erkekler için müslüman oldun, diyerek bir mızrak ile önünden deştiler. Develere 
sürükletip parçalatarak öldürdüler. Arkasından Yasir'i de öldürdüler ve İslam'da 
ilk öldürülen bu ikisi oldular. Allah her ikisinden razı olsun. Annesini babasın ı  
da bu durumda gören Ammar ise, zorlananı hemen diliyle söyledi. Bunun 
üzerine "Ey Allah'ın elçisi! Ammar dinden çıkmış" denildi. Resulullah (s.a.v) 
buyurdu ki : ''Haytr! Ammar, baştan ayağa iman dolmuş, iman onun etine, 

(1) Allısl, a.g.c., XIV, 237. 
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�111111ıa karı�mı�lır." Derken Ammar ağlayarak Resulullah'a geldi. Resulullah da 
gı)/krini silmeye başladı ve buyurdu ki : "Neyin var? Tekrar ederlerse sen de 
tkdiğini  tekrar et." Bir de Müseylemetü'l-Kezzab iki kişiyi tutmuştu. Birisine: 
"Muhammed hakkında ne dersin?" dedi. O "Allah'ın elçisidir" dedi. "Benim 
hakkımda ne dersin" dedi. O: "Sen de" dedi. Bunun üzerine bu adamı hemen 
serbest btraktı. Öbürüne: "Muhammed hakkında ne dersin?" dedi. "Al lah'ın 
elçisidir" dedi. "Benim hakkımda ne dersin?" dedi. O: "dilsizim" diye cevap 
verdi. Üç defa tekrar etti, o yine aynı cevabı verdi. Bunun üzerine bunu öldürdü. 
Resulullah haber almca, şöyle buyurdu: "Birincisi Allah'ın ruhsatını tuttu, ikin
cisi hakkı açığa vurdu". (1 ) Demek ki böyle zorlama halinde yalnız dil iJe küfür 
kelimesini söylemek caizdir. Fakat bu bir ruhsattır. Ve ayetten anlaşıldığı üzere 
kalbi iman ile dopdolu olmak şartıyla bir ruhsattır. Fakat hakkı açıklamak ve · 
dini yüceltmek için, ölümü göze alıp da (küfrü ikrardan) sakınmak azimettir. Ve 
bu hususta azimet ile amel etmek daha faziletlidir. 

( 1 )  Süylıtl, cu-Dürri.i'l-Mansur, V, 172. 
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Meal-i Şerifi 

110- Sonra şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret etlen, sonra 
dhad eden ve sabreden kimselerin yardımcısıdır. Bunlardan sonra Rabbin 
l'lbette çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 

111- O gün, herkes nefsini kurtarmak için uğraşarak gelir ve herkese 
yaptığı işin karşılığı taman1iyle ödenir ve hiç kimseye de zuhnedilınez. 

112- Allah bir şehri misal olarak verdi: Bu şehir güvenli, huzurlu idi, 
Oraya her yerden rızkı hol bol geliyordu. Ne var ki onlar Allah'uı nin1etle
rine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıkları işler yüzünden 
açlık ve korku elbisesini (felaketini) tattırdı. 

113- Andolsun ki, onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalan
ladılar. Bunun üzerine zulüm yaparlarken azab da onları yakalayıverdi. 

114- Artık Allah 'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve tenıiz 
olarak yiyin. Allah'ın nimetine şükredin, eğer gerçekten O'na ibadet ede
cekseniz. 

l 15- O size ancak ölü hayvanı, kanı, donıuz etini ve Allah 'tan başkası 
adına kesilenleri haram kıldı. Her kim bu haram şeyleri yeıneye nıecbur 
kalırsa (başkasının hakkına) saldırmadan ve aşırı gitnıeden yiyebilir. 
Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhan1etlidir. 
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Meal-i Şerifi 

Cüz: 1 4  

116- Dillerinizin yalan vasfetmesi ile: "Şu helaldir, şu haraındır" de
meyin; aksi halde Allah'a iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz Allah'a yalan uy
duranlar asla kurtulamazlar. 

117- Onlar için dünyada pek az bir menfaat var, ahirette ise çok acıklı 
bir azab vardır. 

118- Sana anlattıklanmızı, daha önce yahudilere de haram kılınıştık. 
Biz onlara zulmetmemiştik. Fakat onlar kendi kendilerine zuhnetmişlerdi. 

119- Sonra şüphe yok ki Rabbin, bir cahillikle günah işleyip ardından 
tevbe eden ve durumunu düzelten kimseleri bağışlar. Şüphesiz ki Rabbin, 
bu tevbeden sonra Gafurdur, Rahimdir (çok bağışlayıcıdır, çok ıuerhanıet
lidir.) 

:_µ � �(Ic ı�· ,., 4i L. (En'am Sfıresi'ndeki _..a �� JS' G:.:,;. ıJ�llA �.i!ı �� , - ., ,,. 
"Yahudi olanlara her tırnaklı hayvanı haram kılmıştık" (ayetinin tefsir ine bkz. 
6/146). 

Meal-i Şerifi 

120- Şüphesiz İbrahinı Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. 
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V t• hiçbir zaman müşriklerden olmadı. 
121- Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah onu seçmiş ve doğru yolu 

llt·t mişti. 
122- Ve biz ona (İbrahim'e) iyilik verdik. Şüphesiz ki o, ahirette de sa

lihlerdendir. 

�1 �l.S' �G.ı Sı Şüphesiz ki İbrahim, başlı başına bir ümmetti. İnsanlar , , ,, . 

hl'p kafir iken o, (;_.:.. JJ �il bir hanif, yani batıl dinlerin hepsinden yüz 
, 

,evirerek hakka yönelmiş temiz bir muvahhid (Allah'ın birliğine inanan) o
larak Allah için ayağa kalkmıştı. �:"·.�ıı � � � Hem o, müşriklerden değil 
idi. Yani müşrik oldukları halde kendilerini İbrahim'in milletinden sayan Kureyş 
ve diğerleri gibi müşriklerin dinlerine asla katılmamışt1. ..:;;'i (,s'C:. Allah 'ın ni
metlerine karşı şükredici idi. O nimetlerin şükür vazifesini yerine getirmişti. 

O nimetler ne idi? denilirse :_.:�ı Allah onu seçmişti(1) �.:, �C.ı �lif:, L.C.ı v-lill �� Jı ;Ju �4: 7U v� "Ve hatırlayın: Hani Rabbi, İbralihl;'i lıirıak;m 
, ,,. , , , ,,  ; , ,, 

kelimelerle imtihan etmiş, o da onları tamamlayınca 'Ben seni insanlara imam 
kılacağım. " (Bakara, 2/1 24) buyurulduğu üzere insanların önüne düşmek için 
peygamberliğe seçmiş ,_;:• '· �� Jı �'.a� ve O'nu bir doğru yola hidayet J , - , , 

etmişti. Şu veya bu vasıtayı dolaşttrmaksızın doğrudan doğruya Allah'a götüren 
hak dinde başarılı kılmıştı ki, İslam milletidir. "İctiba" ipucuyla anlaşılır ki, bu 
hidayetin sonucu yalnız onun kendi hidayete ermesi değil, halkı da İrşad · 
olmuştur. İşte dünya küfür ve nankörlük içinde iken o, bu nimetlerin şükrünü 
yerine getirmek üzere bu doğru yolda giderek, v!/.) ::ı:-� �.,Ga.ıı ;. __ i. �I y� 
"Rabhim! Beni, namazını dosdoğru kılan bir kimse yap; zürriyetimi de" 
(İbrahim, 14/40) duası ile Allah için ayağa kalktı. �:-:.. Qiıı � �Q� Biz de ona 

, 

dünyada bir iyilik verdik, çok güzel bir durum ve ermişlik ihsan eyledik. 
Bütün insanlar arasında iyilikle anılarak övgüye mazhar kıldık. Her din men
supları onu sever, özellikle müslümanlar �G.ı Js. � W' "İbrahim üzerine 
rahmetini indirdiğin gibi"(2) diye her namazd� a�arlar �Gali ::,J ·;:,.;: iı ı.} ;JG ve 
şüphesiz ki O, ahirette elbette salihlerdendir. ,:,".u �L.J j �G-

* �L..J� ;;wı l - , , , , ,  , , ,,  �I � ��� � �G • �_.f 'J1 v! "Ve heni iyiler arasına kat. Benden sonrakiler 
içinde, beni iyi dille anılanlardan. eyle. Beni nimet cennetinin varisleri11den kıl. " 

(1) İctiha, hir şeyi diğerlerinden ayırarak tamamıyla alıp dermek tir ki, suyu cihayct cllim, havuııı 
derleyip topladım demek olan : (Jı :-·.:� teriminden aJınmı�tır. Ve �� havuz demek lir. 

(Mücllil) 
(2) Buhari, Enbiya, 1 ;  Müslim, Salat, 65, 66, 69; Ncsai, Schv, 49, 50-54; İhn Macc, İkamet, 25. 
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( �11;11 ;-ı. 2h/HJ-85) diye yaptığı duasındaki gibi cennette yüksek ucrccc sahiplc
riı ıdcndir. Şimdi bütün bunların üstünde İbrahim'e bağışlanan en yüksek �ere r 
Vl' iyi l ik şudur ki : 

Meal-i Şerifi 

123- Sonra da (ey Muhammed!) sana: " IIakk'a yönelen ve ınüşrikler
den olmayan İbrahim 'in dinine tabi ol" diye vahyettik. 

124- Cumartesi günü (avlanmamak), ancak onda ihtilafa düşenleı·e 
farz kılındı. Şüphesiz Rahbin onların ihtilaf edip durdukları şeyler 
hakkında kıyamet günü, aralarında elbette hükmünü verecektir. 

�1 �ı -Ç�l � Sonra sana şöyle vahyettik ı'• . .  ;_ �ı;ı il. �ı bir hanif' ola
rak İbrahim'in milletine tabi ol! Diğer dinlerin hepsinden uzaklaş ıp İbrahim'in 
dinini takip et, sen de o doğru yolu tutup Allah için ibadet eden bir ümmet ol. 
Fakat İbrahim milleti denilince Arap yahudileri ve hıristiyanları gibi, ona mens
up olduğunu iddia edip de putlara tapanların veya Hz. İsa'ya, Allah'ın;oğlu diy
enlerin dinleri veya mill iyetçilikleri zannedilmemelidir. Pekiştirilerek hatırlatılır 
ki , �).:Jı � �15 L.� O müşriklerden değildi. �15 �� ·ç_;ı;a; 'i� ·�,,� �ı) �15 L. 
W.:.:.'i•;_·;. ,;İbrahim, ne hir yahudi ve ne de bir hı;istj,;;�11 idi; j�kat <;, Hakk'a 
yijnelen

' 
hir müslüman idi. " (Al-i İmran, 3/67) Şu halde İbrahim'in milletine tabi 

olmak demek, cumartesi veya pazar tutmak demek değildir. �.Jı � :-�6 ıı  � LJı 
.ı..:-i ı)ı::...ı Cumartesi, yalnız onda ihtilaf edenlere (farz) kılındı. Yani cum'arte�i 
'ibrahim'in dininden değil, onda ihtilaf eden İsrail oğulları üzerine haram 
kılındı, tatil yapıldı. Bu ihtilaf hakkında bazı tefsirciler şunu rivayet etmişleruir: 
Musa (a.s) haftada bir günü ibadete tahsis etmek için yahudilere emretmiş ve 
hunun cuma olmasını söylemişti. Buna pek azı razı olmuş, büyük çoğunluğu: 
" l  layır Allah Teaia'nm, göklerin ve yeryüzünün yaratılışından bo�aldığı gün ol-
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'"'" k i .  cumartesidir." demişler. Bunun üzerine yüce Allah da cumartesi giini.iıu.� 
11i 1 1  vermiş ve kendilerini o gün avdan menetmekle imtihan etmiş. Sonrada nı -
1 1 1 ; 1  ya razı olan azınlık, bu emre itaat ettikleri halde, daha sonra gelen ncsillcl ' İ  
; ı v a  sabrcdememişler. Yüce Allah da onları mesh edip (hayvan kılığrna suk ı ıp) 
ı ı ıaymuna çev irm işti. Diğer bazı tefsirciler de av hususundaki ihtilaf ve vebal i le 
trfsir etmiştir ki r';_ �� �\; ·�ı �I � �.J� ·� ı ;Jı i�� �LS' �I �:.,l)I � �r, 

; , , , ,,, ,,. , ,  ,,,. "' , ., . . .  �� ;._,_-:· .. "Onlara deniz kenarında bulunan şehir halkmuı halini sor! //ani 
nmuırtesi gününün hürmetini ihlal edip haddi aşmışlardı. Cumartesi yaptık/un 
giin, halık/ar onlara akın akın gelirler" (A'raf, 7 / 1 63 ayetinin tefsirine bkz.) Fa

kat bizce ayetten açıkça anlaşılan cumartesi hakkındaki bu ihti lafın yahudi)er ve 
h ı r istiyanlar arasındaki ihti lafa işaret olmasıdır. Çünkü hıristiyanlar cumartesi
ııin (hükmünün) neshedilmiş olduğunu söyleyerek pazarı (tatil günü) tutarlar ve 
hu şekilde mana şu olur: Cumartesi İbrahim'in dininden değil idi. israiloğu11a
rı'nda yapılmıştı. Onların ise yahudileri ve htristiyanlan ihtilaf etmektedirler. 
Bundan sonra �)!:;.� � 1)l$' ,-·-! _+·.�.'' ' r';_ ;.4:·_! � alı �} "Kıyaınet günü Allah, 
aralarında ihtilafa düştükleri şeyler hakkında hüküm verecektir. " buyurul
ması da buna uygundur. 

İbrahim'in milletine tabi olmak işte şöyledir: 
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Meal-i Şerifi 
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125- (Ey Resulüm!) Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır! Ve ' 
onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sa-
panları en iyi bilendir ve O, hidayete kavuşanları da en iyi bilendir. 

126- Eğer (bir suçtan dolayı) ceza verecek olursanız size yapılan azab 
ve cezanın misli ile ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler 
için daha hayırlıdır. 

127- (Ey Peygamber!) Sabret! Sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. 
Onlardan dolayı üzülme! Kurdukları tuzaklardan telaş edip sıkıntıya 
düşme! 

128- Şüphesiz Allah, takva sahipleri ile ve iyilikte bulunanlarla bera
berdir. 
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Isra SUresi 
Mckke dönen1inde indi 
Ayet Sayısı: 1 1 1  

İsra Suresi Mekke döneminde inmiştir. Ebu Hayyan'ın naklettiğine g0re Sa
hibü'l-günyan, bu surenin Mekke' döneminde indiğinde ittifak olduğunu söylc
miştir. (1 ) Ancak �,/-'(l ıJ',)lS' ��"Seni sana valıyettiğimiz Kur'an 'dan ayırmaya 

çabşıyorlar . . . " ( 1 7  !i3, 76) ayetinden �I � � Jj� "Ey Muhammed! Şiiyle de: 

"Hak geldi . . . " ( 1 7/91 )  ayetine kadar sekiz ayetin ayrı olarak Medine döneminde 
indiği de Katade'den rivayet edilmiştir. Bazıları da bunu ıJ',)lS' �ı� . �;:(l ıJ",)lS' �I� 
�.J�·-: J ( 1 7  /73,76) ayetleri olmak üzere iki ayet diye İbnü Abbas't�n rivay�t 
etrn'iştir. Bunlardan başka bir de . . .  lZ;)ı ıT.; (o� V"'�� 1G.1 �� �I clJ Gli ·�ı� "Ey Pey-

, , ,; ,, 

gamber! llwıi bir zaman sana şöyle demiştik: 'Şüphesiz ki, Rahhin, insan/an 

ilim ve kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır. Biz mirac gecesi, o manzaraları .•.,:ana 

ancak insanları imtihan etmek için gösterdik . . . " ( 17 /60) ayetinin de Medine 
döneminde indiğini söyleyenler olmuştur. 

Ayetleri: Kufelilerin sayımında yüz on bir, diğerlerinde yüz ondur. 

(1) Ebu Huyyan, a.g.c., VI, 3. 
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Kl·I imdcri : Bin beş yüz altmış üçtür. 
1 lilrflcri : Altı bin dört yüz altmıştır. 

Cüz: 14  

ı•ftsılası : ı .  J harfleridir. c _; ) Yalmz birinci İsra ayetindedir. Bununla �ı �ı ; kasrı (tahsisi) gibi, İsra'nm yalnız Hz. Muhammed'de 
gt;rçckleştirilmiş seçkin bir ayet olduğuna işaret edilmiş oluyor. 

Bu sureye "Sübhan" veya "Beni İsrail Suresi" de denilir. •• T;..ı. "İSRA1·' 
«��· "huda" ölçüsünde «�-.;... "Süra" dan iraı veznindedir. Südi, m�sra, sirayet 
gerek yaya, gerek atlı olsun gece yürüyüşü demektir. İsra da öyledir. Ancak bu
rada olduğu gibi geçişli olduğunda "yürütmek" demek olur. Bu surenin, 11Nahl 
Suresi'nin sonuna uygun olması bir kaç yöndendir. 

' 

Birincisi: O surenin sonunda �� � ��G (,171 ��I c_:. aJı S} "Şüphesiz ki 
Allah, kendisinden korkanlarla ve iyilikte bulunanlarla beraberdir" (Nahl, 16/ 

1 28) ayeti i le bu surenin başındaki münasebet açıktlr. Çünkü bu (surenin baş 
kısmı), onun en  yüksek bir şahidini göstermekle bu hususun isbatı ve 
açıklamasıdır. 

İkincisi: Ondan önceki : ��· - � -· - . _j � 'f ·:c. ·. -: -; '{ JJL \rı ;J.t' c.: • .  r ı.)Jr-'. � 4.T J � ı.J?'-' ..J • � ..J .,,.- J , ,  , "' , , , , 
"Ey Peygamber! Sabret. Sabretmen ancak Allah 'ın lütjiıyladır. Onlara karşı 
üzülme. Kurdukları tuzaklardan sıkıntıya düşme. " (Nah 1, 1 6/ 1 27) ayeti ile 
ilişkisi vardır. Çünkü nakledildiğine göre: .� ��1 ;.ılı 0� nin indirilmesinin 
sebebi şudur: Resulullah İsra'yı Kureyş'e anlattı. Onlar, bunu şiddetli kuru bir 
gürültü ile yalanladılar. Ve bunun üzerine yüce Allah Peygamberini doğrulamak 
için bu ayeti indirdi. 

Üçüncüsü: Biraz önce Hz. İbrahim övülüp ll.;.;. - r'ı ;.L • !1 · 1 cl:Jı G· 1 ' �  • , � .,._ - � � - , - J t1 
"Sonra ey Peygamber! Sana şöyle vahyettik: Doğru yola yönelerek ihrahim 'in 
dinine uy" (Nahl, 1 6/123) buyurulmuş olmakla İbrahim'in dinine uyma emrinden 
Hz. Muhammed'in mertebesinin Hz. İbrahim'in mertebesinden aşağı olm�sı gibi 
bir mananın kuruntusunda bulunulmaması için bu sure, lız. Muhammed'in mer
tebesinin yüksekliğini gösteren bir ayetle başlamış ve ilerisinde � ;.ı�--�� �1 � 
r�� L.li:. "Muhakkak Rabhin seni 6ğülmüş bir makama erdirecektir. " (İsra, .1 7/ 
79) ayeti ile bu mana daha fazla yükseltilerek açıklanmıştır. 

Dördüncüsü: Orada (Nahl Suresi'nde) yahudilerle ilgili hükümlere ve du
rumlarına işaret edilmiş ve cumartesi ehlinin ayrıhğa düşmelerinden bahsedil
miş olduğu gibi, burada da İsrail oğullarının alın yazıları zikredilmiş ve bu 
alınyazılarının kendilerinin iyilik ve kötülükleriyle ilgili olduğu anlatılarak 



< 'tiz: 1 4  1 7- İSRA SÜRESİ: 1 2.7.1 
• .:ı� � �..J� �l �.ılı C:. JJı �I "Gerçekten Allah, takva sahipleriyle ve ihsanda 

lı11İ111u111 ki�nselerle beraberdir. " (Nahl, 1 6/ 1 28) sonucuna, aksi açısından da bir 
a\ıklayıcı misal verilmiştir. Şu halde onların fitne ve bozgunculukları yüzün<lcn 
vl.: sorumluluklara açısından Mescid-i Aksa'nın yıkılması kıssası anlatılacağın
dan surenin başında İsra hadisesi öne alınarak, Hz. Muhammed'in makamının 
�crcfinin ortaya çıkması ile, o yıkımın zararını ikmal ve telafi etme mfrnfisına 
i�arct edilmiştir. Şöyle ki: 

Meal-i Şerifi 

1- Kulu Muhammed'i geceleyin, Mescid-i Ilaran1'dan kendisine bazı 
ayetlerimizi gösternıek için, etrafını nıübarek kıldığımız Mescid-i Aksa 'ya 
götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her 
şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur. 

l.S..Jı �� Tesbih ona ki, tesbihin türetilmesi ve manası hakkında Bakara 
SCıresi'nde açıklama geçmi�ti. (Bakara, 2/30. ayetin tefsirine bkz.). Keşşaf sahihi 
der ki: " �� tesbihin özel ismidir. Osman, bir adamın ismi olduğu gibi. Zikre-

' 

dilmesi terkedilmiş gizli bir fiile nasb edilmiştir ki, takdiri; �� J.ıı �1 dir, son-
ra �� fiil yerine konmuş ve onun yerini tutmuştur. Ve Allah'm dü§manları
nın O'na nisbet ettikleri kusurların hepsinden tam bir §Ckilde uzak olduğuna de
lalet etmektedir."( 1 )  Nur Suresi'nde de demiştir ki: "Bunda aslolan, Allah'ın aca
ib (şaşılacak ve hayret verecek) bir sanatı görüldüğü zaman Allah'a tesbih et
mektir. Sonradan kendisinden hayret edilen her şeyde bile kullanılmıştır. "De
mek ki esas manası tesbih ve Allah'm noksan sıfatlardan tam uzak olduğuna <le-

( 1)  cz-Zcrnah�cri, a.g.c., i l ,  436. 



1 7- ISRA SÜRESi: l 
. . . - ···---·--------------

Cüz: 1 4  

lalct eden beliğ bir tenzihtir. Bununla beraber hayret yerinde kullanılır. Bazaları 
hu �ckilde tesbih manasının düşeceğini zannetmişlerse de doğru değildir. Çünkü 
aslolan, hayret üzerine tesbih etmektir. Bununla birlikte ıJ� nin Osman gihi 
özel isim olmasına ilişenler ve özel isim olµlasını tamlama durumu dışındaki 
durumlarına tahsis etmek isteyenler olmuştur. Onun için Kadt Beydavi: �ı C'.·:· �'! "tesbihin ismidir" demekle yetinmiştir.(1) Nasıl ki İbnü Cerir de: � �} 
�';. '-S.)'.,J ;_ 1�1 ;:WI �';,. "Masdar (mutlak meful) yerine konmuş bir isimdir. · 
Masd�rı� y�ri,;de bul�nduğu için nasbedilmiştir" demiştir.<2) Kamus sahibi 
(Firuzabadi), Besair'de der ki : "Tesbih, Allah'ı takdis demek olup •�» dan 
alınmıştır. Allah'a ibadette acele etmek manasında kullanılmış olup ondan sonra 
bütün sözlü ve yazılı ibadetlerde kullanılmıştır. �� "Sübhane" kelimesi de 
aslında ıJCil "Gufrane" gibi masdardır, daha sonra tesbihin ismi olmuştur. Mas
dar olarak da kullanılır. Fakat alimlerin çoğu bunun masdar olduğunu kabul et
meyerek Kamus sahibinin (Firuzabadi'nin) görüşünün yanlış olduğunu belirt
mişler. Çünkü tesbih fiilinin sülas1si (üç harflisi) kullanılmıyor. Ve onun içindir 
ki buna masdar yerine konmuş isim denilmiştir. Ancak şöyle bir sorunun sorul
ması gerekir: ıJ� nin yerine konduğu masdar nedir? Tesbih masdarı, tenzih 
ve takdis gibi tefil ölçüsündedir. Bunda tesbih olunan Allah Teala'nın vasfı ise, 
nezahet (paklık) ve mukaddeslik gibi Allah'tan ayrılmayan bir mana olması 
yaraşır. Bundan dolayı Ebiis-Suud'un da naklettiği, tarzda, burada �� yi ten
zih ile değil, Jw� 4.il1. aıı �p''Allah zatıyla noksan vasıflardan uzaktır ve yü
cedir" diye noksanf ;kl�rdan uzaklaştırmakC3) ile yorumlamak daha anlamlıdır. 

Demek ki sübhan, tcsbihin üç harfli masdarı değil ise, onun yerine konmuş 
bir isimdir ki, yüce Allah'ın zatının temizliğini ve kutsallığını ifade eder. Biz, 
buna sübhaniyyet veya sübbuhiyyet diyebiliriz. Çünkü sübhan Allah'ın güzel 
isimlerinden de olur. Gerçi tesbih masdarı, edilgen olarak masdardan elde edilen 
mana ile tefsir edilirse, yani kötü şeylerden uzak olma manasına yorumlanırsa, 
bu mana'ya yaklaşırsa da Allah'ın zatının temizliğinde J<esin delil olmayacağı 

• 

için aynı değildir. Tesbih .JJı �� dan alınmıştır. Ve ı:ı� nin failine muzaf ol-
ması daha açıktır. Takdir e'dilen fiili de yerine göre takdir olunur. Nitekim �� 

• 4 1 
�� �� � � .JJı ''Akşama girdiğiniz vakit ve sabaha erdiğiniz vakit A ilah 'ı 
teslJih edin. " (RG�, 30/17) ayeti �� �ı ı.F "Noksan sıfatlardan münezzeh 
olan Allah'ı tesbilı ediniz " manası ile emir manasına gelir. 

( 1 )  cl-Bcydavl, Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Tc'vil, 1, 687. 
(2) ct-Tahcri, a.g.c., XV, 2. 
(1) Ehu's-Suud, a.g.e., V, 154. 
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Hazreti Peygamberden rivayet edilen bir hadiste �j �� ::J�� "01111111 
wiLii11ü11 sübulıatı yaktı " ( l )  diye geçmiştir ki, bunu bazı lan Allah Tcalıi'nın 
yiizünün nurları, güzelliği; bazıları da Allah'ın yüceliği ve ululuğu ile tefsir 
t'l ıni§lcrdir. Bununla birlikte bunda da açık olan mana "Allah'ın noksan vasıf
lardan uzak olma tecellileri" demek olmasıdır. Konumuzla ilgili olan bu had'is, 
lhnü'l-Esir'in "en-Nihaye fi Garibi'l-Hadis"de naklettiğine göre şöyledir: � JU 
�� �� �� S?'i �.,.;.1 � w_,r) :1' 4� � ��I �J1) JJ �I �'.LJı � ."Yani Cibril . , , , , , , , ,  , , 
(a.s) dedi ki, Allah'ın arşı önünde yetmiş perdesi vardır. Biz bu perdelerden bi-
rine yaklaşsak Rabbimizin yüzünün nurları bizi hemen yakardı. ıı{Z) 

Diğer bir hadiste �� �-:;)1 .. :_;:. JS' �� �� ".::.J?'i :r·S' � �wı J1 �ı �� - , , , , 
"Yani, nur veya ateş perdesi vardır. Onu açsa yüzünün sübühatı gözü i l işen her 
�eyi hemen yakardı."(3) Nitekim � ;,_;.. ).� 'l?) :ı:.; � �_:, � L.ü "Rahbi o , , , 
dağa tecelli edince, onu yer ile bir etti. Musa da bayılarak yere düştü. " (A'raf, 
7/143). Sonra bu surenin böyle mükemmel ve yüksek bir tesbih ve tenzih iJe 
başlaması, daha sonra zikredilecek hayret verici işlerin önemi ile ilgilidir. Bun
da birinci olarak, akıl lara hayret veren imkanların üstünde olan İsra hadisesini 
yüceltmek ve onu doğrulamak için, kalblerin temizlenmesini hazırlamak ve ma
kamın nezaketi dolayısıyla benzetme kuruntularından genellikle korunmayı 
hatırlatma vardır. İkinci olarak, onu mümkün görmeyen dinsizlere karşı yüce 
Allah'ın noksan vasıflardan beri bulunduğunu ve dolayısıyla acizlik ve yalan· 
gibi kusurlardan uzak olduğunu açıklamakta, kudret ve bağışlamasının yücelik 
ve büyüklüğünü ilan etmek vardır.· Üçüncü olarak, aşağıda anılan Mescid-i 
Aksa'nın yıkılması dolayısıyla da bu tcnzihin özel bir önemi vardır. Dördüncü 
olarak, genel bir şekilde bu surenin manasının Allah'ın temiz ve kusursuz olması 
ile ilgisine işaret vardır. 

Evet O, öyle bir Sübhandır ki • ,::.: l.S;..ı kulunu ona ibadet etmekle seçkin , ,  , 
olan, bilinen özel kulunu, yani Muhammed Mustafa (s.a.v)'yı )Q geceleyin, ya-
ni bir gecenin az bir kısmmda 1c,.;Jı _.�ı � Mescid-i llaram'dan, -Mescid-i 
haram, Ka'beyi kuşatan ve Harem-i Şerif denilen camidir. Bunun etrafını kuşa
tan yer de özel ve belirli sınırlara kadar Harcm'dir.- O Harem-i Şerif içinden 
veya etrafından W�1 �ı Jı Mescid-i Aksa'ya -ki beytü'l-makdis'tir- gece
leyin götürdü. l.S.llı O 'Mescid-i Aksa ki, �_,;. �� etrafını mübarek kıldık, 

( 1 )  Müslim, İman, 293; İhn Macc, Mukaddime, 13; Ahmed b. Hanhcl, iV, 40 1 ,  405. 

(2) İbnü'l-Esir, cn-Nihayc, 1i Gari bi'l-Hadis, il, 332. 
(3) Müslim, İman, 293; İbn Macc, Mukaddime, 13;  Ahmed h. Hanhcl, iV, 401 -405. 
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ynaı ı  'evfL'.sini din ve dünya bereketleriyle bereketlendir<lik. Çünkü Musa (a.s.) 
dmı İs.ı (a .s)'ya kadar vahyin iniş yeri ve peygamberlerin ibadetgahı olmu�. hem 
dt· neh i rler ve ağaçlar, çiçekler ve meyvelerle donanmış idi. Bu defa da, İsrfl 
�c:.rcfi ile bereketli kılındı. 

MESCİD-i AKSA: Kudüs'deki "Beytü'l-Makdis"dir. Nitekim İsra hadi
sinde de "Burak'a bindim Beytü'l-Makdis'e vardım"(l) diye geçm iştir. Bunun 
etrafı da, Kudüs ve civan demek olur. Şifa-i Şerif şerhinde Aliyyü'l-Kari, · 

1 

Düld'den naklederek şöyle bir hadis rivayet eder: �� �ı).ıı� ı}o.ı_;ll ::,:;  � :JJı ��� , , 
v-!. ,·.�,L. �-h· t• "Allah, Ariş i le Fırat arasını mübarek (bereketli) kılmış ve 
-öz�llikle Fili�tini mukaddes kılmıştır.11<2) 

Görülüyor ki ayetin bu bölümünde üçüncü şahıstan birinci �ahısa geçme sa
natı meydana gelmiş ve bu iltifat (hitabın yönünü değiştirme sanat a) ile İsra hik
meti şöyle açıklanmıştır: 

ı 

GJ-41 ::r-e �_) Gece yolculuğuna çıkarttık ki, ona bazı ayetlerimizi , , 
göstermek için, yani büyük acaib şeylerim izden göstereceğimizi göstermek; 
Mirac'a çıkarmak için- .;;.s:.lt �� ı;,4İ ::r-e .;1� :ili "Gerçekten Rahhinin varlı!{mrn en , ,. , , 
büyük ayetlerini görmüştür. " (Necm, 53/18). Buhari ve diğer hadis kitap-
larında sahih rivayetlerle rivayet edildiği üzere, Hz. Peygamber (s.a.v) Burak ile 
Beytü'I Makdis'e vardıktan sonra oradaki büyük ve sert kayadan göğe çıkarıldı. 
Her bir gökte peygamberlerden biriyle görüştü, nice nice melekler gürdü. Cen
net ve cehennemin durumlarını gördü, Sidre-i Münteha'ya geçti, Allah'ın me
lekut aleminden bir çok acaib şeyler gördü. (Necm SCıresi'nin baştarafındaki 
ayetlerin tefsirine bkz.). Nihayet beş vakit namazın farz kılınması emri ile aynı 
gecede geri döndü.(3) Sabahleyin Mescid-i Haram'a çıkıp Kureyş'e haber verdi. 
Hayret etmek ve kabul etmemekten kimi el çırpıyor, kimi elini başına koyuyor
du. İman etmiş olanlardan bazıları dönüp irtidad etti (dinden çıktı). Birtakım er
kekler Ebu Bekir'e koştular. Ebu Bekir; "Eğer o, bunu söylediyse şüph es iz .. 
doğrudur" dedi. Onlar: "Onu bu konuda da mı tasdik elliyorsun?" dediler. O da:  
"Ben onu bundan daha ötesinde tasdik ediyorum, sabah akşam gökten getirdiği 
haberleri yani peygamberliğini tasdik ediyorum" dedi. Bunun üzerine kendisine 
Sıddık unvanı verildi. Kureyşliler içinde Beytü'l-Makdis'i o zamanki haliyle bi-

( ! )  Buhari, Bcd'ü'l-Hafk, 6; Müslim, İman, 259, 264; Ncsal, Salat, 10. Tirmizl, TdsirG s9rcti 1 7/ 
2, 17. Ahmed b. Hanhcl, IH, 148, IV, 208, V, 387, 392, 394. 

(2) Müslim, İman, 282; Münavi, cl-Tcyslr, 1, 248. 

P> Bundan önce farz olarak yatsı ve sahah namazlarını kı lıyorlar<lı. 
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knlcr vardı. Bunlar, onun vasıfları ve durumuyla i lgi l i  sorular sordular. 
tanımlamasını istediler. Derhal Hz. Peygambere Beytü'l-Makdis gösterildi. Bu
nıın üzerine ona bakıp anlatıyordu. "Gerçi Beytül-Makdis'i tanımlamada isabet 
rtt i ." dediler. Sonra: "Haydi bakalım bizim kervandan haber ver, o bizce daha 
üncmlidir, onlardan bir şeyle karşılaştın mı?" dediler. Peygamber (s.a.v) "Evd. 
falancanın kervanlarıyla karşılaştım, Revha'da idi. Bir deve kaybetmişler 
arıyorlardı. Yüklerinde bir su kadehi vardı. Susadım onu alıp su ·ıçtim ve yine 
eskiden olduğu gibi yerine koydum. Gddiklerinde sorun bakalım kadehte suyu 
hulmuşlar mı?" buyurdu. "Bu da diğer bir alamettir" dediler. Sonra sayıların, 
yüklerini ve görünüşlerini sordular. Bu defa da kervan olduğu gibi Hz. Peygam
bere gösterildi ve sorduklarının hepsine cevap verdi ve buyurdu ki: " İçlerinde 
falan ve falan önde, boz renkte bir deve üzerinde dikilmiş iki harar olduğu 
halde falan gün güneşin doğması ile beraber gelirler". Bunun üzerine: "Bu da 
diğer bir ayettir" dediler ve o gün hızla Seniyye'ye doğru çıktılar. Ciüneli ne za
man doğacak da onu yalancı çıkaracağız diye bakıyorlanJı. Derken İ\lrri mlt·n 
birisi: "Güneş doğdu! "  diye haykırdı. Di.ğer birisi de: "İ�k kervan gl'liyor, 
önünde boz bir deve ve içlerinde falan ve falan da var, tıpkı (1 iz. Muhamnwd'in) 
dediği gibi" dedi. Böyle olduğu halde yine iman etmcuilcr de: :,.� � ı� "/lu 
apaçık bir büyüdür. " (Nemi, 27/1 3; Saff, 6 1 /6) dediler. (Miracın etraflıca 
açıklaması için hadis kitaplarına müracaat edilmelidir.)(l )  

Bazıları göğe yükselmenin de "Burak" üzerinde meydana geldiğini 
söylemişler ise de gerçek olan şudur: Mescid-i Aksa'ya kadar İsra (gece yolcu
luğu) Burak ile olmuş. Ondan sonra Mirac, asansör kurulmuştur. Ebu Sa'id-i 
Hudri'den rivayet olunduğu üzere Resulullah buyurmuştur ki: "Beytü'l-Mak
dis'te olanları bitirdiğim zaman M irac getirildi ki, ben ondan güzel bir şey 
görmedim.<2) Ve o, odur ki, ölünüz can çekişme vaktinde gözlerini ona diker. 
Arkadaşım, beni, onun içinde kapılardan bir kapıya ulaşıncaya kadar çıkardı ki, 
ona �I y� "Koruyucu melekler kapısı "  denir. Koruyucular kapısı, gök koru
yucu farının beklediği dünya göğü kapısıdır. Nitekim bu konuda J.S' :,.. ��� 

, , , r-;� . .:.ıılı.:-1. "Ve onu, her kovulmuş şeytandan koruduk" (Hicr, 1 5/1 7) buyurul-
muştu. Ve Ebu Sa'ld-i Hüdrl'nin diğer bir rivayetinde şu detaylı açıklama vardır: 
"Sonra Mirac getirildi -ki insanların ruhu onda göğe yükselir- Baktım ki, 

(1) Buhari, Salat l, Hace, 76, Enbiya, 5, Tevhid, 37, Mcnakib, 24; Müslim, İman, 259, 263; 
Ahmed b. Hanbel, 111, 148, 149; V, 143. Tirmizi, Tefsiru Sureti 19/3. 

(2) Bkz. Mirac hadisi. 
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Aıi\rdüğiiın §eylerin en güzeli; görmez misin ölmek üzere olan kimse, ona nasıl 
Jtl\ı.liıı� diker? Bunun üzerine dünya göğü kapısına kadar yükseltildik. Cebrail 
kapının açılmasmı istedi. "O kimdir?" denildi. "Cibril" dedi. "Yanındaki' kim?" 
<lcnil<li. "Muhammed" dedi. "Öyle mi?  O Peygamber olarak gönderildi mi?" de
nildi. O, "evet'' dedi. Hemen kapıyı açtılar·ve beni selamladılar. Bir de ne baka
yım görevli bir melek gördüm ki göğü koruyor ve ona İsmail deniliyor, emrinde 
yetmişbin melek ve her birinin emrinde yüzbin melek var. "Burada Resu)uJJah 
(s.a.v) şu ayeti okudu: ; �I � ,,,� � C.� "Rabbinin ordularını ancak kendisi , , 
bilir" (Müddessir, 74/31) ve buyurdu ki: Derken bir adam ile beraberim ki, şekli 
Allah'm yarattığı günkü gibi, ondan hiçbir şey değişmemiş, kendisine soyundan 
olan insanların ruhu arzedi liyor: "Mümin ruhu, hoş ruh, hoş kokuludur. Bunun 
kitabını .�. (iyilerin defterin)de kılın" diyor. " Kafir ruhu ise; kötü ruh, kötü . ,, 
kokuludur. Bunun kitabını «�» (kötülerin defterin) de kılm" diyor. "Ey Cib-
ril! bu kim?" dedim. "Baban Ad�m" dedi. Ve o, bana selam verdi, gönlümü aldı, 
hayır ile dua ett i<1 ) .e:!Ga.11 ,..J)G .e:!Gall �� ç.:;. "Hoş geldin salih peygamber ve 
salih ev/ad" dedi. Sonra baktım bir toplum gördüm ki, dudakları deve dudağı 
gibiydi. Onlara bir takım memurlar görevlendirilmişti, dudaklarını kesiyorlar ve 
ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlar, bu taşlar makadlarından çıkıyordu. "Ey 
Cibril! Bunlar kimler?" dedim. O: "Yetimlerin maJiarmı haksızlıkla yiyenler
dir" dedi. Sonra baktım bir toplum vardı ki, derilerinden sırım kesiliyor ve 
ağızlarına tıkılıyor. Ve yediğiniz gibi yiyiniz deniliyor. Ve bu onlara en iğrenç 
bir şey oluyor. "Ey Cibril !  Bunlar kimler?'' dedim. "Bunlar o koğucular, fitneci
lerdir ki, insanların etlerini yeder ve sövmek ile ırz ve nam uslarına saldırırlar." 
dedi. Sonra baktım bir toplum var ki, önlerine bir sofra kurulmuş, üzerinde be
nim gördüğüm ·etlerin en güzellerinden kebaplar var, etraflarında da leşler var. 
Onlar, o güzel etleri bırakıp bu leşlerden yemeğe başladılar. "Bunlar kim? Ey 
Cebrai l !"  dedim. O: "Bunlar zinakarlar" dedi. "Allah'm helal klldığını bırakırlar 
da haram kıldığını yerler." Sonra baktım bir toplum vat ki, karınları evler gibi
dir. Bunlar Firavun ailesinin yolu üzerinde bulunuyor. Firavun ailesi sabah ve 
akşam ateşe atılırken bunlara uğruyor, uğradı mı bunlar bir fırlıyorlar, fırlayınca 
her biri karnının ağır basması ile düşüyor ve bunun üzerine Firavun ailesi bun
ları ayaklarıyla çiğniyorlar. "Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim ... Dedi ki: "Bun
lar, karınlarında faiz yiyenlerdir. :,.:Jı � ��ı �� ı;.l.11 JW' ;.4l:.-.; "onların .,,. , , , 
misali kendisini şeytan çarpmış olan kimse gibidir". Sonra birtakım kadınlar me

\ 
mel erinden asılmış ve birtakım kadınlar, baş aşağı ayaklarından asılmış. "Ey 
( 1 )  Buhari, Salat 1 ,  Enhiya, 5,22, 4 1 ,  Mcnakibü'l-Ensar, 42; Müslim, İman, 263, 264. 
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( 'ihril ! Bunlar kimler?" dedim. O: "Bunlar zina eden ve çocuklarını ül<lürcn 
kadın lardır" dedi. Sonra ikinci göğe çıktık. Orada Yusuf i le bulu�tum. 
t"Jmmelinden kendine tabi olanlar da etrafında idi. Yüzü, aym on<löruün<lcki 
dolunay gibiydi. Bana selam verdi, hoş geldin dedi. Sonra üçüncü göğe gc�tik. 
Orada iki teyzeoğlu; Yahya ve İsa ile bulu§tum. Giyimleri ve saç sakalları hirbi� 
rine benziyordu. Bana selam verdiler. Hoş geldin dediler<1). Sonra dördiindi 
güğe geçtik. İdris ile buluştum. Bana selam verdi, hoşgeldin dedi. Nitekim yüce 
Allah: ı);.. �� :G:.J�� "Biz onu yüce bir yere yükselttik '' (Meryem, 19/57) buyur
muştur. Sonra beşinci göğe geçtik. Orada m il letine sevdirilmiş olan Harun ile 
buluştum. Etrafında ümmetinden birçok tabileri vardı, uzun sakallı idi. Sakalı 
hemen hemen göbeğine değecekti. Beni selamladı, hoşgeldin dedi. Sonra altın<.:ı 
göğe çıktık, Orada Musa b. İmran ile buluştum. Çok kıllı idi. Üzerinde iki güm-

• 

lek olsaydı kıllan onlardan çtkardı. Musa dedi ki: "İnsanlar beni �I J:s. �ı �Jl 
"Allah katmda en şerefli olan yaratık" diye iddia ec.lcrlcr. Bu ise Allah katında 
benden yalnız daha şerefli olsaydı aldırış etmezdim. Fakat her pcy�amtH.'r 

ümmetinden kendine uyanlarla beraberdir. "Sonra yedinci giiğc �L'ÇIİk. Bc11, 
orada İbrahim ile buluştum. Sırtını Beyt-i Ma'mur'a dayaını�tı. Beni sc lnıulud ı 
c'�l _..J)G c!LaJI �� ç..:;. "Sal�h Peygamber ve Salih ev/(I(/ hoş Mı 'idi11 "  dedi. Bu
nun üzerine bana denildi ki: "işte senin yerin ve ümmetinin yeri." Sonra Rcsu-
lullah �;:Jı �� ;.iJG ı;.i �_.ilG �ı r�� ��ı �-.l!J �Ç.-� �üı JJl �� "Gcrçekı�·11 
/İJralıim'e in.�·anlaruı en yakını, zamanında ona tabi olanlarla şu PeyJ.:amher 
(Hz. Muhammed) ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin yardımcısulır. " (A l
i İmran, 3/68) ayetini tilavet etti ve buyurdu ki: "Sonra Beyt-i Ma'mur'a girdim, 

içinde namaz kıldım. Ona her gün yetmişbin melek girer, Kıyamete kadar geri 
de dönmezler. Sonra baktım bir ağaç var ki bir yaprağı bu ümmeti bürür. Bu
oun kökünde bir kaynak akıyor, iki  kola ayrılıyordu. ''Ey Cibril !  Bu nedir?" de
dim. O: "Şu rahmet nehri, şu da Allah'ın sana verdiği Kevser'dir" dedi. Bunun 
üzerine rahmet nehrinde yıkandım, geçmiş ve gelecek günahlarım bağışlandı. 
Sonra Kevser'in akış istikametini tuttum ve nihayet cennete girdim.  Bir de ne 
bakayım orada hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği, insan ,kalbine gel
meyen şeyler var. Sonra yüce Allah bana emrini emretti ve elli namaz farz kıldı. 
Ondan sonra Musa'ya uğradım. "Rabbin ne emretti?" dedi. "Üzerime elli namaz 
farz kıldı" dedim. O: "Dön, azaltması için Rabbine yalvar. Çünkü ümmetin bu
nun altından kalkamaz" dedi. Rabbime döndüm, azaltması için yalvardım. O -. 
benden on vakit namaz indirdi. Sonra Musa'ya döndüm. Bu şekilde Musa'ya uğ-

(1) Bazı rivayetlerde İsa ve Yahya ikinci, Yusuf üçüncü gökte gi>stcrilnıi!jlir. (Mücllil) 
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nulık\a Rahbime dönüyordum. Sonunda beş vakit namaz farz kıldı. Musa, yine: 
" l�ahhinc dön, azaltmasını iste" dedi. Ben: "Çok müracaat ettim, artık utandım.'' ' 
lkdim. Bunun üzerine bana denildi ki: Sana bu beş vakit namaz, elli namazdır. 
Bir iyilik on katı iledir. Her kim iyi l ik yapmaya gayret eder de onu işle-mezse, 
onu bir iyilik yazılır, işleyene de on iyilik yazılır. Her kim de bir günah yap
maya teşebbüs eder de işlemezse bir şey yazılmaz, işlerse bir günah yazıhr." 

Kütüb-i sitte (Alt hadis kitabı) ve diğer hadis kitaplarında Mirac hadisleri
nin birçok rivayetleri vardır. Bu naklettiğimiz hadisin sencdleri de İbnü Cerir 
tefsirinde zikredilmiştir.(1 )  Görülüyor ki, bunda dünya göğüne kadar yükselme
nin Mirac ile ilgili olduğu açıkça belirtilmiş, daha ilerisinde ise muhtemeldir. 
Fakat Ata'i Tefsiri'nden Alfıs'i'n in naklettiğine göre, Resulullah'ın İsra gecesi bi
niti beş tane idi .  Birincisi Beytü'l-Makdis'e kadar Burak. İkincisi dünya göğüne 
kadar Mi'rac; üçüncüsü yedinci göğe kadar meleklerin kanatları; dördüncüsü 
Sidre-i Münteha'ya kadar Cibril'in kanadı; beşincisi Kabe Kavseyn'e (Mirac ge
cesi iki yay arası kadar Allah'a yaklaşmasına) kadar Refref (manevi bir binek)<2) 

Gerçi Allah;ın kudretine göre bu vasıtalara gerek yoktur. Yüce Allah'm di
lediğini bir anda herhangi bir yere ulaştırmaya gücü yeter. Fakat bütün bunlar, 
ayetlerini göstermek ve ikrar.um ortaya koymak cümlesinden sayılır. Çünkü :..:)J 
Gçı' ::,.. "Ona ayetlerimizden gösterelir;1 diye,, ifadesi gereğince İsra'nın hikmeti , , 
ayetleri (alametleri) göstermektedir. Tefsi rcilerden bazıları gök cisimlerinin 
hareketlerinin süratlerinden bilimse] mi3aller getirerek İsra ve Mirac'daki süratli 
yürüyüşü akıllara yaklaştırmaya çalışmışlardır. Fakat doğrudan doğruya ilahi 
ayetlerden olan bir harika, tabii bir görüş açısı ile açıklanabilmekten uzaktır. 
Tabii bir tasarı, benzerlerine göre düşünmek demektir. Halbuki benzeri 
görülmemiş bir olayı benzerleri ile düşünmeye kalkışmak çelişki olur. O, ancak 
m üşahede veya haber ile bilinir. Gerçi İsra'yı iyice tetkik edebilmek için Burak 
hadisi bize bir düşünce prensibini vermiyor değildir. Çünkü Burak kelimesinin 

• 

berk (yıldınm) maddesinden türemiş olduğu apaçıktır. Peygamberimizin hadi-
sinde onun tanımlanması şu şekildedir: "Boyu merkebden büyük, katırdan 
küçük bir hayvandır ki, ayağını gözünün (gördüğü yerin) son noktasına basar". 
Bu ise şimşek ve elektrik süratini anlatır. Biz bu prensiple İsra'nın süratini bir 

( 1 )  et-Taberi, a.g.e., XV, 4, 1 O, 1 1, 12. 
(2) Söylc�irken Cebrail ile ketam / Geldi rcfref önüne verdi selam. (Süleyman Çclebi'dcn naklen. 

Mücllil). \ 
Alüsi, Ruhu'l-Mcani, XV, ıo. 
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ılncccyc kadar düşünmek ve böyle bir nakliye vasıtası üzerine binenin elektrik
ten etkilenmeyerek hiç sarsılmaksızın tam sükunet ve huzur içinde mesafeyi 
k;ıl layabileceğini düşünebiliriz. Ve bu şekilde Burak ve Mirac vasıtaları nın özel 

olarak tahsisine bir hikmet yönü de düşünebiliriz. Fakat bütün bunlar, en fazla 

noksan akıldan tam akla yaklaştıracak iman delilleri olabilir. Yoksa yer, zaman', 
hareket, ruh nitelikleri meselelerinin mahiyetiyle ilgili bulunan ve yüce Allah1111 
kudretinin en büyük ayetlerinden olan Mirac mucizesi üzerinde düşünmek, aklın 
anlayış ölçüsünden çok yüksektir. Onun için demişlerdir ki o Mirac nitelendiril
emeyecek kadar yücedir. Bu konuda şundan başka ne söylenebilir? O, her şeye -
gücü yeten ve sevendir. Hiçbir şey O'nu aciz bırakamaz. Nurundan yarattığı 
dostunu (Hz. Muhammed'i) ziyaretine davet etmiş, meleklerinin ileri gelenlerin
den gönderdiklerini göndermiş. Cibril, binitinin özengisini, Mikail de yularını 
tutmuş. -Nihayet bir sınıra kadar varmış, sonra da noksan sıfatlardan münezzeh 

olan yüce Allah, dilediği şekilde o işi kendisi üslenmiş. Şimdi O Allah'm dostu
na uzun gelecek hangi mesafe ve nurlu cesedine engel olacak hangi cis im 
düşün ülebi 1 ir? 

:,.A.,JJ '1�'·-; •• _, •.' 

. , r" � ..S.J� 7. 
cf.J� Vı �-J41 � � � 

"Huzva'yı geç, orada latif bir alem vardır ki 
Ruhlar onun cesetlerinin kalıntılarındandır.'' 

Farsça bir şiirde şöyle denilmiştir: 

ıJ" ,..- J,, ı.r. LJ-'I j 1 � I� cli � 44aİ 

.ı..!. � �I� �..-' �L_,.> •...Ja.i 
"Renk aleminden soyut olan Mirac kıssasını ben bl-dileO); yani aşka dal

mış, bayılmış olan bana sorma: 
Damla deniz oldu, yani ben bir damla iken deniz oldum. Bilmem ki Pey

gamber ne oldu?" 

Ancak bu makam, tefekkür edilirken hulCıl (bir şeyin içine girme) ve bir
leşme kusurlarından sakınılması, tenzihinden asla gaflet edilmemesi gerekir. 
Molla Cami Abdurrahman -kuddise sırruhu (sun mukaddes olsun)- Mirac'rn 
Arş'a kadar ruh ve cesedle birlikte gerçekleştiğini yazıyla tarif ederek demiştir 
ki: 

(1) Bidil, Şairin mahlası olmakla beraber anlamı ile de tevriye yapılmıştır. (Müellif) 
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ı).lJj ı.J..r ...J.)J �ljl ..;.,;.J ıJ.lY.J jl ...;..,.:.... J.!. ...J)J � 
�1.)1 .;_;. ıJ. ıJ� 'JJI � �I� .;_;. ıJ� � .J..r � � 

�lJI �l'JIJ .lS'Jl ıJI� � •�l ı:yjl ;.;lJI � 
�� �jl �.J"'IJ ıJ� ��J Jl ıJ..!. jl •A--IJ � 

,;.:.; ıJ 4-J lfİ l� r � .;.,; .s _r.; ıJ � J ı v!l> � � � l5:.... 
" Refref onun şerefli vücudundan şereflendirilmiş olduğu zaman, Arş Ref

refin elinden onu süratle aldı. Arş ovasında teni bir hırka gibi bıraktı. Sancağını 
yere ihtiyacı olmayana (Allah'a) hırkasız olarak kaldırdı. Bir gülü götürdüler bu 
aşağı dehlizden o yüksek dergaha e l  el üstünde. Yönü, mühresi altı kapıdan 
kurtardı. Yeri, biniti darlıktan sıçrattı. Yerden bile boş olan bir makam buldu ki, 
oraya ten de mahrem değildi can da''. 

Öyle olmakla berab�r �escid-i Aksa'ya İsra'dan sonrasının, ruh i le  
yapıldığını söyleyenler vardır. Bazıları bununla ilgili olarak demişlerdir ki: 
" Ruhun iki cesedi vardır. Biri, gayb aleminden gizli bir cesettir ki, onda unsur
ların bir et� isi yoktur. Biri de görülen alemde yoğun bir cesettir ki, unsurlardan 
meydana getirilm iştir. Hz. Peygamber (s.a.v) göğe çıkarken cesedi, madde ele
mentlerinden hepsini kendi küresinde bıraktı ve ancak latif cesedi ile kaldı ve 
yüce Allah'ın dilediği yere kadar onunla çıktı. Sonra da o bıraktığı cesede geri 
döndü". Bu ifade, Mirac meselesinde ruhani tabirinin sadece düşünce ile olan 
bir yükselme demek olmadığını anlatmakla beraber, Mirac'ı, sofilerin, ruhun ta
rnr.men cesedden soyulması diye ifade ettikleri olay mahiyetinde gösteriyor de
rıektir. Halbuki ruhun bedenden tamamen sıyrılması ümmetin fertlerinden nice 

· adamlarda bile defalarca olduğu nakledile gelmiştir. Ve elbette Hz. Peygambe
r in miracının ruhun bedenden sıyrılmasından çok yüksek ilahi bir mucize 
olduğunda şüphe edilmemesi gerekir. 

"Muhammed'den diğer yok dahil olmuş "Kabe kavseyn"e 
Kiram-ı enbiyadan girmedi bir ferd o mabeyne • 

Haremgah-ı visale Ahmed'i tenha alup Mevla 
O halvet oldu mahsus Hazreti Sultan-ı kevneyne . . .  " 

"Mulıammed'den başka Kabe Kavseyn'e (mirac gecesinde Hz. Mulwm
med'in Allalz'a iki yay kadar yaklaşması) giren yoktur. Ulu peygamberlerden 
hiçbir kimse o saraya girmedi. Sevgiliye kavuşma haremine yüce A llah Aluned'i 
yalnız aldı. O halvet (başhaşa kalma) iki cihan sultanma tahsis edildi. " 

İbnü Atiyye gibi bazı müfessirler yüce ayetin manasına şöyle açıklamıştır: 
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Onu, yani Muhammed (s.a.v.)'i ayetlerimizden göstermemiz için geceleyin 
yürüttük. Bu şekilde Mirac, Peygambere ayet göstermekten ibaret değil, Pey
gamberin kendisini bir ayet olarak kainata göstermek olmuştur. Gerçekten ·�G11 Nec

,
m Suresi'nin inişi daha önce olduğuna göre, Peygamber hakkmda; JlJ 

IS).jl �:_, u�I ::_... IS1� "Andolsun, O, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü g<)rdii '' 
(Nec�, , 53/lS) anlamı daha önce gerçekleşmiştir. Ve o, kendisi Allah'ın 
ayetlerinden en büyük bir ayettir. Ve İsra'nın hikmeti de ona göstermeden çok, 
onu göstermeye daha uygundur. 

�I �I ; �I Muhakkak ki, ancak o, herşeyi işiten ve herşeyi , - , görendir. Tefsircilerin çoğu, bu zamiri yüce Allah'a işaret etmek üzere tefsir 
etmişler ve mealini şöyle açıklamışlardır: O noks3:n sıfatlardan münezzeh zattır 
ki, ancak o, kulunun gizli ve açık bütün hallerini gerçek anlamda gören ve ha
berdar olan ve bundan dolayı, bu yüksek makama ehil ve layık olduğunu bilen
dir. Onun için bu makamı ona tahsis etmiş ve ona bu şekilde ikramda bulun
muştur. Bu şekilde ayet, gıyabdan (üçüncü şahıstan) birinci şahısa iltifat 
(çevirme) ile başlamış ve birinci şahıstan üçüncü şahısa iltifat ile son bulmuş 
olur. Aym zamanda kafirlere karşı bir tehdid manasını da gerektirir. Ebu'l
Beka'nın naklettiğine göre, bazı tefsirciler de zamirin Peygambere işaret ettiğini 
söylemiş ve ayetin mealinde demiştir ki: "Gerçekten sözümüzü işiten ve 
zatımızı gören yalnız o kuldur". Bu şekilde üçüncü şahısa iltifa t  yoktur. Ve ayet, · 
zahirine göre yorumlanmıştır. Ancak "zatımızı gören" diye tefsir etmek için açık 
bir ipucu yoktur. "O gösterdiğimiz ayetleri gören" demek daha açıktır. Bununla 
birlikte Tıyb! demiştir ki :  "Zamirin böyle iki ayrı yoruma muhtemel olarak gel
mesinin sırrı, Hz. Peygamberin yüce Allah'ı görmesi ve noksan sıfatlardan 
münezzeh olan Allah'ın sözünü işitmesi ve ancak, :_,,�� �:_, l: ! � "Benim 
yardımımla işitir ve benim yarduntmla görür. " Hadisi şerifin manası üzere 
olduğuna işaret olsa gerektir. (Yunus Suresi'ndeki ��'it �I �ı-� ::_;. rl "Ya t/11 
o kulaklara ve gözlere kim sahiptir?" (ayetin tefsirine bkz. 10/31 )  

Şimdi İsra'dan bahsedilirken mutlaka Hz. Musa'nın mi katı (Onun için hcl ir
lenen zaman) hatırlanacaktır. Dolayısıyla Musa'nın: u-iV ::1' "Sen asla heni 
göremeyeceksin." (A'raf, 7/143) hitabı ile karşılandığı �ı(_� ,_;,;. : � "1� "Mll,\'tl, 
tayin ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya geldiğinde . . .  " (A'raf, 7/143) aycll l lo 
Hz. Muhammed'i Allah'ı görmeye götüren bu İsra ayeti arasanJu bh 
düşünülürse, Allah ile konuşan Hz. Musa'nın makamı ile, Allah'ın habJhJ H1.. 
Muhmmed'in makamı arasındaki fark açıkça anla§ılır. Buna işaret etmek Uıcr" 
sözü İsra'dan Musa'ya nakletmekle buyuruluyor ki: 
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Meal-i Şerifi 

2- Musa 'ya da kitap verdik ve beni bırakıp başkasını vekil edinmeyin iz 
diye onu İsrail oğulları için bir hidayet rehberi kıldık. 

3- Ey Nuh'la beraber gemiye. taşıyarak kurtardığımız kimselerin so
yundan olanlar! Doğrusu o çok şükredici bir kuldu. 

�1 Şöyle diye ki, yani Tevrat'ın hidayetinin esası şu idi ki �J> ::,... IJ� 'i , , , 
� benden başka vekil edinmeyin, işlerinizi havale edecek, benden başka 
R�b tanımayan. ;:..) te � :;.  t�� Nuh ile beraber yükJediklerimizin çocukları. 
Ey Nuhun gözetiminde gem�ye bindirip tufandan kurtardığımız birkaç mümi
nin çocukları!Yani ey bugünkü insanlar! Siz bu aslınızı düşünmelisiniz. Yalnız 
bunu düşünseniz başka vekil edinilemeyeceğini anlarsınız. G� (� �lS' �I 
Doğrusu o Nuh çok şükreden bir kuldu. Her durumunda şükrederdi. Yani siz 
niye nankörlük ediyorsunuz? 
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Meal-i Şerifi 

4- Biz İsrailoğulları'na Tevrat'ta şu hükmü verdik: 0 Muhakkak siı, 
yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak hliyiik hir yük�wll�lt' 
yükseleceksiniz. " 

5- Birincisinin zamanı gelince,üzerinize güçlü kuvvetli kullurnnııı 
gönderdik. Onlar, evlerin aralarına girip araştanhlar. Hu yl·rine J.tt.'C irihne
si gereken bir vaad idi. 

6- Soqra sizi tekrar o istilacılar üzerine galip kıldık ve size nıallarla ve · 
oğullarla yardını ettik. Ve toplum olarak sizin sayınızı artırdık. 

7- Eğer iyilik edeı·seniz, kendinize iyilik etnıiş olursunuz ve eğer 
kötülük edeı·seniz yine kendinizedir. Artık diğer fesadınızın zamanı gelince, 
yüzlerinizi üzüntüye sokmaları, kötülük yapnıaları ve ilk kez girdikleri �ihi 
yine Beyt-i Makdis'e girıneleri, ele geçirdikleri yerleri mahvetnıeleri için 
onları tekrar göndereceğiz. 

8- Olur ki Rabbiniz size nıerhanıet eder. Anıa siz tekrar clilncrseniz hlı 
de döneriz. Cehennemi, kafirler için kuşatıcı bir zindan yaptık. 

yG.s:.lı ı.} �i_;..ı � JI (_-.;;J� Biz, kitapta İsrail oğullarına şu hüküınleri hll· 
dirn{işÜk. Wt,t�,::,_t�.:,�'c·:/;. v':'�'iı ı.) �� Muhakkak siz, bu nıukaddcs top· ,, , , , , 
rakta iki defa fesat çıkaracaksınız ve n1uhakkak ki çok büyük bir azıcınhk· 
la taşacaksınız. Fesadın çıkış yeri bu olarak. �) �� : � r�G Onlardan blrlnttl 
fesadın zamanı gelince, birinci fesat devrinizin zamanı olup ceza sırası ııcldlAl 
zaman ki, İbnü İshak'ın rivayetine göre, Şa'ya (a.s.)yı öldürdükleri zamnmlır.< 1 > 
(l) Kurtubl, el-Camiu li Ahkami'l-Kur'an, V, 216.  
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lhno < \· r i r  Tcfsiri'ndc geniş bir tarzda açıklanmış olan bu kıssa, ibret alınacak 
c\utıt kri kapsadığından burada nakledilmesi faydalı olacaktır. Şöyle ki: 

lsrailoğulları'nda bir çok olaylar meydana gelmiş, günahlar işlenmişti. -Yiice 
Allah, bunlarla onları sorumlu tutmamış, kendilerine iyilik ve ihsan ile muamele 
etmişti. Nihayet, İsrailoğulları padişahlarından Sıddıka ismindeki padişahları 
zamanında olaylar büyümüştü. O zaman Şa'ya (a.s) onlara peygamber olarak 
gönderilmiş ve Babil hükümdarı Sencarib'in hücum ve istilası bertaraf edilmişti. · 
Şa'ya b. Emsiya (a.s.) İsa ve Muhammed (a.s)i müjdeleyen bir peygamber idi. 
Sıddıka, onun vahiy ve nasihat lan ile amel etmiş ve başarılı olmuştu, O vefat 
edince İsrailoğulları'nın işleri karışmış, hükümranl ıkla yarışmaya düşmüşler, 
birbirlerini öldürmeye başlamışlardı. Şa'ya'yı dinlemiyorlar, nasihatlannı kabul 
etmiyorlardı. O vakit, yüce Allah, Şa'ya (a.s)ya buyurmuş ki: "Kalk! Kavmin 
içinde senin dilin üzere vahy edeceğim". Adı geçen kalkmış yüce Allah da onun 
dilini vahy ile konuşturup buyurmuş ki: 

"Ey gök dinle! Ey yer sus! Çünkü Allah Teala İsrail oğulla.rı'nın durumunu 
anlatacak. 11 

O İsrailoğulları ki, kendi nimetiyle büyütmüş, kendisi için seçmiş, ihsanı ile 
seçkin kılmış, kullarına üstün kılmış ve ihsanıyla başkalarına üstün tutulmu�tu. 
Halbuki onlar, çobanı olmayan kaybolmuş davar gibi idiler. Öyle iken 
ürkenlerini yatışttrdı, kaybolanlarını topladı, kırıklarını sardı, hastalarını tedavi 
etti, zayıflarını semizlendirdi, semizlerini korudu. Bunu yaptığı zaman azdılar, 
koçları tosuşmaya başladı, birbirlerini öldürüyorlar, hatta kırığı kendine 
sarılacak sağlam bir kemik bile kalmadı. Yazıklar olsun bu hata yapan ümmete! 
Yazıklar olsun şu hata yapan topluma ki, ölümün kendilerine nereden geldiğini 
anlayamıyorlar. Deve bile vatanını hatırlar da ona döner gelir. Eşek bile üzerin
de doyduğu bağı hatırlar ve ona geri döner. Öküz bile sem izlendiği şenliği 
hatırlar ve ona döner gelir. Bu toplum ise öküz değil, eşek değil, akıl sahipleri 
oldukları halde, ölümün kendilerine nereden geldiğini farketmiyorlar. Ben onla-
ra bir misal vereceğim, dinlesinler, onlara de ki: " 

"Bir zaman boş, harap, bayındır olmayan ölü bir arazi vardı. Ve bunun kuv
vetli ve bilgili bir de sahibi vardı. Onu imar etmeye başladı. Kendi kuvvetli iken 
arazisinin harap olmasını veya bilgili iken boşuna harcadı denilmesini istemedi. 
Etrafını duvarla çevirdi, içinde sağlam bir köşk yaptı, ortasından ırmak geçirdi. 
Zeytinden, nardan, hurmadan, üzümden ve türlü türlü meyvelerin hepsinden 
<.:ins cins ağaçlar dikti ve onu kuvvetli, güvenilir, görüş sahibi, çalışkan bir koru
cunun korumasına emanet bıraktı, gelişmesini bekledi. Tomurcuklandığı ve 
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ım�yvclcri keçi boynuzu çıkhğı zaman, "Aman bu ne kötü arazidir! Bunun du
vıınn ı, köşkünü yıkalım, ırmağını kapayahm, bekçisini yakalayalım, ağaçlarını 
yakcılım; eskiden olduğu gibi harap olsun, imardan iz ve eser kalmasın"  <lcdik�r. 
Bu davranışı nasıldır, buna ne dersiniz? Allah buyurdu ki: 110 duvar benim 
ı.immctim (koruluğum), köşk şeriatını, nehir kitabım, koruyucu peygamberim� 
dikilen ağaçlar da onlar, o ağaçların çıkardığı keçi boynuzu da onların kütü 
ıımclleridir. Ben de onlara, kendi aleyhlerine verdikleri hükümle hükmettim. O, 
onlara Allah'ın verdiği bir misaldir. Bana sığır ve koyun kesmekle yaklaşmak is
tiyorlar. Halbuki et, bana ulaşmaz ve ben onu yemem. Bana takva ile, haram 
kıldığım nefisleri boğazlamaktan sakınmakla yaklaşmayı bırakıyorlar. Kanlarla 
elleri boyanmış, elbiseleri bulaşmış. Benim için evler ve ibadet edilecek yerler 
yükseltip sağlamlaştırıyorlar ve onların içlerini temizliyorlar da kendi kalblerini 
ve vücutlarını pisliyorlar ve kirletiyorlar. Benim için evleri ve ibadet yerlerini 
yaldızlı nakışlarla süslüyorlar da akıllarmı, fikirlerini bozuyorlar. Benim evleri 
yükseltip sağlamlaştırmaya ne ihtiyacım var? Ben o evlerde oturmam, benim 
nakışlı ibadet yerlerine ihtiyacım m ı  var? Ben onlara girmem, ben onların 
yükseltilmesini ancak içlerinde zikir ve tesbih edilmem için ve namaz kılmak is
teyenlere bir alamet olması için emrettim." 

Diyorlar ki: "Eğer Allah'ın, bizim dostluğumuzu ve kaynaşmamızı pekiştir
meye gücü yetse idi elbette toplardı. Ve eğer bizim kalblerimize anlatmaya Al- . 
lah'ın gücü yetse idi mutlaka anlatırdı. ''İki kuru ağaç al, en çok birleştikleri bir 
sırada birleştikleri yere var. O iki ağaca hitap ederek Allah da size ikinizin bir 
ağaç olmanızı emrediyor. Bunu söyleyince iki ağaç birbirine karışıp hemen 
birleştiler. Bundan dolayı Allah, buyurdu ki: "Söyle onlara gördünüz ya ben, iki 
kuru ağacı birleştirmeye kadirim. Dileseydim sizin dostluğunuzu birleştirmez 
miydim veya kalplerinize söz geçiremez miydim? Halbuki ona ben şekil ver
dim." 

Diyorlar ki: "Oruç tuttuk, orucumuz kabul makamına yükselmedi, namaz 
kıldık namazımız nurlanmadı, sadaka verdik sadakalarımız sebebiyle malımız 
artırılmadı, güvercin gibi inleyerek dualar ettik, kurtlar gibi uluyarak ağladık hiç 
biri işitilmedi, dualarımız kabul edilmiyor." 

Allah buyurdu ki: "Onlara sor, benim duaları kabul etmeme engel olan ne
dir? Ben işitenler içinde en fazla işiten, bakanlar içinde en fazla gören, ccvup 
verenlerin en yakını, merhamet edenlerin en merhametlisi değil miyim? Elimd&3· 
ki şeyler mi azdır? Nasıl olur ki? Benim kudret ellerim iyilik yapmaya ttçıktır, 
dilediğim gibi harcarım ve bütün hazinelerin anahtarları benim yamm<ludır. On-
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lu ı  t lwıak11 ba�kası ne açar, ne kapatır. Gerçekten benim rahmetim her !jCyi kap
.-. 1 1 1 . Birhirkrinc merhamet edenler ancak o sayede ederler. Yoksa sonradan cim
ı i m i  oldum? Ben cömertlerin en cömerdi, bütün iyilikleri yapmayı scvenJm;  ve
renlerin en cömerdi, kendisinden dilek istenenlerin en fazla kerem sahibi değil 
miyim? Eğer şu kavim benim kalblerinde parlattığını, ondan sonra kendilerinin 
onu atıp da dünyayı satın aldıkları hikmet ile nefislerine bir göz atsalardı, ncrc
ucn vurulduklarını görürler ve en büyük düşmanlarının, kendi nefisleri okluğu
nu tam olarak bilirlerdi." 

''Ben onların yalan sözle ayıp ve kusurlarını örterek iyi göründükleri, haram 
yemekle kuvvet almak istedikleri oruçlarını nasıl kabul ederim? Onların kalbleri 
benimle savaşmaya, yarışmaya kalkışan, haram kıldıklarımı işleyenlere kulak 
verip dururken namazlarını nasıl nurlandırırım? Veya sadakalan benim katımda 
nasıl zekat yerine geçer (Mallarını temizler) ki? Onlar başkalarının mallarını sa
daka olarak veriyorlar. Ben onlarla ancak kendilerinden gasbedilmiş olan sahip
lerini mükafatlandırırım. Hem dualarım nasıl kabul ederim ki? O ancak dilleri 
i le söyledikleri bir sözdür, yaptıkları ise ondan çok uzak ve farklı<lır. Ben ancak 
yumuşak huylunun duasını kabul ederim, ancak zavallı zayıf yoksul kimselerin 
sözünü dinlerim ve yoksulların, miskinlerin rızası benim rızamın .alametlerin
dendir. Fakirlere merhamet, zayıflara yanaşma, mazluma insaf, malı gasb edi
lene yardım, hazırda bulunmayana adalet etseler dullara, yetime, yoksula ve her 
hak sahibine hakkını verseler! Bana insanla konuşmak yaraşsay<lı ben onlarla 
konuşurdum." 

"Ve o vakit gözlerinin nuru, kulaklarının duyma gücü, kalblerinin anlayışı 
olurdum. Ve o vakit bellerini doğrultur, ellerinin ve ayaklarının kuvveti olur
dum. Ve o vakit dillerini ve akıllarını sağlamlaştırırdım." 

"Sen benim peygamberlik işlerimi tebliğ edip, onlar sözümü işittikleri za
man: "Bunlar uydurma laflar, birinden birine miras kalan lakırdılar, büyücülerin 
ve kahinlerin yazdıkları eserlerden bir eserdir" diyorlar. Ve kendileri de böyle 
bir söz söylemek isteseler yapabilirler ve şeytanların onlara yapacağı vahy i le 
gaybden haberdar olabileceklerini iddia ediyorlar. Ve hepsi bu söylediklerini 
gizliyor, sır tutuyor. Durum böyle ise onlar bil irler kt, ben göklerin ve yerin 
gaybını bilirim. Ve onların açıkladıkları ve gizledikleri şeyleri de bilirim. Ben 
gökleri ve yeri yarattığım gün, kendim için var ettiğim bir hüküm verdim. Ve 
ona önünde süreli bir zaman belirledim ki mutlaka o, gerçekleşecektir. 

Eğer onlar gayb ilminden çalmalarında doğru iseler, haydi sana haber ver
sinler ben o hükmü ne zaman tatbik edeceğim, o ne zaman olacak?. Eğer on
ların, dilediklerini yapmaya güçleri yetiyorsa, benim onu yapacağım kuvvet gibi 
bir kuvvet göstersinler. Ben onu müşriklerin istememesine rağmen, her dinin 
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Osl üne çıkaracağım. Eğer onların, dilediklerini söylemeye güçleri yetiyorsa, o 
hiıklim emrini vereceğim. Hikmetin benzerini telif etsinler (yazsınlar). Çünkü 
lwn gükleri ve yeri yarattığım gün şöyle hükmettim:"  Peygamberliği, ücretle 
�alı�anlar içinde kılayım, mülkü çobanlara, yüceliği alçak kimselere, kuvveti 
zayıflara, zenginliği fakirlere, serveti malı en az olanlara, şehirleri kırlara, kalc
kri çö1Iere, beredayı enginlere, i lmi cahillere, hükmü okuma-yazma bilmcycn
krc çevirip vereyim." 

Şimdi onlara sor bu, ne zaman? Ve bunun başına geçecek kimdir? Kimin 
di ile ben bu sünneti açacağım? Bu işin yardımcıları ve destekleyenleri kimler
dir? Biliyorlarsa söylesinler. Ben bunun için okuma, yazma bi1meyen bir pey
gamber göndereceğim. Sert değil, kaba değil, sokaklarda bağırmaz, edebe ve 
terbiyeye uymayan davranışta bulunmaz, edebe aykırı söz söylemez. Ben, ona 
her güzellik için doğru bir davranış vereceğim, her güzel ahlakı ona bağışlaya
cağım. Sükuneti elbisesi, iyiliği prensibi, takvayı gönlü, hikmeti <lü�ün�csi. 
doğruluk ve vefakarlığı tabiatı, affı ve şeriatın hoş gördüğü �eyleri ahJakı. adalet 
ve iyiliği yaşantlsı, hakkı şeriati, hidayeti imamı, İstamı milleti. Ahmcd'i ismi 
kılacağım. Sapıklıktan sonra onunla hidayet edeceğim. Cahillikten sonrn onunlu 
öğretim yapacağım, düşkünlükten sonra onunla yükscltccq;!.im, tan ınmn:t.kl'll 
onunla şan vereceğim, azlıktan sonra onunla çoğaltacağım, darl ıktan sonru 
onunla zenginleştireceğim, ayrılıktan sonra onunla toplayacağım. İht i lafa dü!oirll 
kalbleri, dağınık arzuları, bölünmüş ümmetleri onunla hirlc�lircccğim. Ümnıc�� 
tini, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet yapacağım. 

Benim birliğime inanmak için bana iman ve ihlas ile şeriatın uygun hul
duğunu emredecek ve şeriatın yasakladıklarını nehyedecekler. Ayakta, oturarak, 
rukua vararak ve secde ederek bana namaz kılacaklar. Benim yolumda saf tuta
rak ve düşmana karşı yürüyerek savaşacaklar. Benim rızamı elde etmek için 
mallarından, yurtlarından çıkacaklar. Ben onlara camilerinde, mec1 islerinde 
yattıkları, gezdikleri yerlerde tekbir, tevhid, tesbih, hamd, övgü ilham edeceğim, 
Sokak başlarında tekbir, tehlil ve takdis edecekler. Benim için yüzlerini, el ve 
ayaklarını temizleyecekler, bellerine elbiseler (ihramlar) bağlayacaklar, kurban· 
ları kanları, kitapları göğüsleri, gece rahip, gündüz arslan. O benim bir 
lütfumdur ki, dilediğime veririm. Ve ben çok büyük lütuf sahibiyim. 

Şa'ya (a.s) sözünü bitirince öldürmek için üzerine saldırmışlar. O da kaçıp 
bir ağaca gizlenmiş, eteğinin dışarda kalan ucunu görmüşler, testereyi dayayıp 
onu ağaç ile beraber biçmişler. Sonra Ermiya (a.s.)'yı da hapsetmişler. Allah 
Teala da Buhtu Nassar'ı onlara musallat edip belalarım vermişti. 

Nitekim buyuruyor ki: ,J.J.f! .ı.ı-\ �) � (J� � (•'·� Şiddetli savaşçı ve 
güçlü, kendisinden hoşlanılnıayan kullarımızdan üzerinize saldık. BuraJa 
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lınfrlll' (tamlama ile) marife olarak: ı.;-�� "kulumuz" buyurulmayıp nckirc ola-
, 

rnk L:J (�� "bir kulumuz" buyurulması bunların, Allah'a nisbct edilerek 
, ' 

a nıla�ak, marifet ve ibadetleri makbul kulları olmadığma işarettir. Yani bu belir-
siz yapmada �� "O'nun kulu" ifadesindeki belirlilik gibi özel tamlama ile bir 
�crefleİldirme manası değil, şiddetli bir korkutma ve dehşet manası vardır. 
Gerçekten yüce Allah, alemlerin Rabbi olduğu için, aslında mümin de kafir de 
onun kuludur. Ve düşünmeli ki, mümin iken azan bir kavme, kafir bir kavmin 
musallat kı l ınması ne korkunç şeydir. Salih ellerle ıslah kabul etmeyen kavim
leri bekleyen sonuç ta budur. Bazı tefsirciler, bu olayın Calut olayı olduğunu 
söylemişlerse de çoğunluk, "Buhtu nassar" olayı demişlerdir. Bununla beraber 
esas önemli olan taraf, olayın zaman ve şahısları değil, özel mahiyeti ile hikme
tidir. Kur'an'da da ancak bu nokta anlatılmıştır. Onun için en doğrusu şahıslar ve 
zamanların belirlenmesi i le uğraşmayarak olayı, Kur'an'm açıklaması yönüyle 
kökü ve hikmeti ile ele almaktır. 

Allah'm yüceliği, onlara o korkunç kulları saldırttı ;4�1 J'j.;. ı;..� da evle· 
rin aralarını yokladılar. Yani öyle istila ettiler, öyle can kırımı yaptalar ki ,  her
kese açık genel yerlerden başka, evlerin aralarım arayıp öldürecek İsrailoğul
ları'nı aradılar 'ı,;:;.. (�J �� ve bu, yerine getirilmiş ve vaad oldu. Yani birinci 
fesat döneminde vaad edilen hüküm ve alm yazısı bu şekilde gerçekle§tİ, tamam 
oldu. (Bakara Sfıresi'ndeki (+!.�';. J.. t_,ı;. �� C.) J.. :;. �jjı lS' �1 11Veya altı üstiine 

, "' ,, , .,. 

gelmiş bir şelıire uğrayan kimseyi görmedin mi?" (2/259) ayetinin tefsirine 
bkz.). � ($Jı � ı:��� � Sonra da size, onlar üzerine tekrar saldırma imka
nını ve�dik. Devletinizi tekrar verdik �:, JC,:.4 ;J'ıJ.>J:.t, ve sizi malllarla ve 

, . , 

oğullarla destekledik � )S'! ;JGJ:.;J ve sizi orduca çoğalttık. Şöyle diyerek 
ki: ;.��, �l �I Eğer iyilik ederseniz; Allah'a itaat, emir ve yasaklara riayet etmek-

1� güzel çalışır, iyilikler yaparsanız �� ;.��, :.ı kendinize iyilik etmiş olursu
nuz. Çünkü o iyilik ve itaatin bereketleriyle yüce Allah, size her türlü iyilik ve 
'bereket kapılarını açar 4D ;.;t.ı �� ve eğer kötülük yaparsanız o da kendi 
aleyhinizedir. Allah'a isyan eder, yasak şeyler ve bozgunculuk peşinde olur
sanız, kendinize kötülük etmiş olursunuz. Çünkü isyan ve bozgunculuğun uğur
suzluğu ile, üzerinize dünya ve ahiret cezalarınm kapıları açılır. Demek ki İsrail
oğullan d;)'e'�:�tinin bu şekilde geri verilmesi Allah'ın bir yardımı olmakla bera
ber, ayna zamanda kendilerinin iyi çalı§malarıyla da ilgiJi idi. O acı terbiye ile 
tevbe etmişler, durumları düzelerek güzel çalışmışlar. 1ı.:.. �� :i.Jı �L.U "Al/alı 
Ollll yüz sene öldürdü. fi (Bakara,2/259) ayetinin manası gereğince, yüz seneden 
sonra da olsa başarmışlardı. Fakat bu iyilik, devam etmeyip ikinci bozgunculuk-
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l a r ı  ha�layacak ve o vakit son cezalandırma zamanları gelecek, kütiili i k k ı i  

yli1.lcrine çarpılacak, devletleri başlarına yıkılacaktı. Nitekim şöyle huyunıl 
ııw�tur: ·;?''i1 �� : � r�U Bunun üzerine sonraki cezalandırma zanuuu �l'-

, , , 
linl'e; önce haber verilen iki defa fesat çıkarmaktan sonuncusunun cezalandı · 
rı lma zamanı gelince -ki bu da Yahya (a.s)yı öldür�e(1 ) ve İsa (a.s)yı öldiinıır 

ve çarmıha germeye kalkıştıkları zamandır- �;.� (j� yüzlerinizi kötü duru
ma sokmak için -:;. �l :_,t:,) W' �ı ı_,il� ve ilk kez girdikleri gibi l\tlcs-

* , , 
dd 'e (Kudüs'e) girmeleri için G. . .  �7 (,!&. (. ı_,�:�ı� ve her istila ettiklerini nlah-, ,, , 
vetmeleri içindir. Krallar taifesinden Babil kral& Cuder veya Cürdus diye 
rivayet edenler olmuşsa da bu üç facianın sonucu bir olayın safhaları veya 
birçok olayların zincirleme ardarda meydana gelmesi olarak düşünülebilir. Her 
i>irinde "Iam"ın açıkça ifadesi ikinci ihtimali daha fazla andırır. Bu yıkımı yapan 
�iddetli kuvvet sahipleri de tarihi bilgilere göre Totistan Kostantin'e kadar Ro
malılar olmuştu<2) .  1 

(Bakara Suresi'ndeki �ı ı+_! )'� �1 �ı �c...;. �-:...: �1 :;.� "A ilah '111 mescid-
i erinde, Allah'uı ad111ın anılmasına engel olan ve onların harah olmasma 
çalışandan daha zalim kim vardır?" (Bakara, 2/1 14) 

Bundan sonrasına gelince: 
F:;. �l �.:, ;.:.. Rabbinizin size rahn1et etmesi yakındır. Yani alemlere 

rahmet olan ahir zaman peygamberinin gönderilmesi ve sizin o sa ldır ı lard�n 
kurtulmanız ümidi artık yakındır. Şu şartla ki siz düzelme yolunu tutarsanız. �� �� �� Şayet siz yine dönerseniz; eskisi gibi bozgunculuğa geri dönerseniz 
tr� biz de döneriz. Yine cezalandırırız. � :r)� /4� �� Ve biz cehenne
nıi kafirler için bir kuşatıcı, çıkı lması imkansız bir hapishane kılmışızdır. 
Yüce Al lah'ın hükmü ve yargısı olan bu hükümler, vaktiyle İsrailoğulları'na 
gönde-rilen kitapta Tevrat ve ekleri o lan sahife lerde bildirilmiş idi. Onlann tak

dirleri böyle idi. 
Şimdi o yakın olan rahmet nerededir, diyecek olurlarsa, işte: 

( 1 )  Rivayet ediliyor ki Yahya (a.s)nın kanı scnckrcc kayn<1mı§ ve binkn.:c baş kcsilmc<lcn dur
mamı�tı. (Mücllil) 

(2) Roma İmparatorlarından Espasyanos Suriye Prokonsolosu iken yahudikr. kutsal kitapl:mfo ııdı 
zikredilen peygamberin sonuncusunun ortaya çıkma zamanının gelmi� olduğu z:ıııııı ik 
Roma'ya kar�ı ayaklanmışlardı.. Fakat sava� meydanında Vcspasyanos'a mağlup olınu�hmlı, 
Kudüs �chrinc sığınmışlardı. Bu sırada Roma'ya gitmek isteyen Vcspnsyanos Kudiis'lin frllıini 
oğlu Titas'a hırakmı§, Titas bile halkın kahramanca karşı koymasına bakmaksı:tın KmlilN'll ıılıı• 
tahrilı etmiş, Beytü'l-Mak<lis'i yaktırmış ve yahudikri ıncmkkdkrin<lcn kovmııklu �ni 
dönmelerini yasaklamı§tı. Kovulan İsrailoğulları'nın miktarı birkaç milyona ula�tığı Mihi. Nnvıı� 
ve kuşatma esnasında öldürülenlerin sayısı da denildiğine göre bir milyon nül'usıı ıl4'c;mi�ıi 
(Murat Bey Tarihi'ndcn naklen, Müellif). 
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9- Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve 
salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler. 

10- Ahirete inanmayanlara da can yakıcı bir azab hazırlamışızdır. 

1 

�(,ili � � ı  Gerçekten işte bu Kur'an �)1 ;_,. � \,$� en doğru, en sağlam 
· yola irşad eder �=A�Galı �� ��ı �;:Jı ';•<'LJ �e ��lih amelleri, yani Kur'an'
da açıklanan iyi i§leri yapan mÜminleri ..;üjdeler ki: W. �1 � �1 Kendileri 
için büyük bir mükafat muhakkak vardır. 4r� � e"�l �� �� ��-;_ � �_..Jı �t �1 Ahirete inanmayanlara da çok acı bir azab hazırladığınuz gerçektir. Şu 
halde buna karşı insanların yapacağı şey, iman ile iyi amelleri işleyip o büyük 
mükafatı istemek ve o acı azabdan korunmaktır. Fakat: 
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1 1 - insan, hayrın gelmesine dua ettiği gibi kötülüğün gelnıesine de dua 
,.d,•ı-. insan pek acelecidir. 

12- Biz geceyi ve gündüzü varlığımıza delalet eden birer delil kıldık. 
Sonra Rabbinizden bir lütuf aramanız, yılların sayısını ve hesabını bilme
niz için gecenin karanlığını silip (yerine) eşyayı aydınlatan gündüzün 
aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi uzun uzadıya anlattık. 

13- Her insanın amel defterini boynuna doladık, kıyamet günü açılmış · 

bulacağı kitabı önüne çıkarırız. 
14- " Kitabını oku! Bugün hesap görücü olarak sana nefsin yeter! " de-

15- Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kinı de saparsa 
ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü 
çekmez. Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azab edecek 
değiliz. 

16- Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman, şımank varlıklılarına 
emrederiz, onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece, o ülke hela
ka müstahak olur, biz de onu yerle bir ederiz. 

17- Ilem Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahları
nı bilmek ve görmekte Rabbin yeter. 

18- Her kim peşin isterse, dünyada ona, istediğimiz kimseye, dile
diğimiz kadarını peşin veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız; kınanmış 
ve (rahmetimizden) kovulmuş olarak oraya girer . 

.19- Kim de ahireti isterse ve mümin olarak kendine yaraşır bir çaba ile 
onun için çalışırsa, öylelerinin çalışmalarının karşılığı verilir. 

20- Ilepsine; (dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de) Rabbinin 
ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. 

21- Bak! Onların bir kısmını diğerine nasıl üstün kıldık! Elbette ahiret, 
hem dereceler bakımından daha büyüktür, hem de üstünlük bakınundan 
daha büyüktür. 

22- Allah ile birlikte başka bir ilah edinme! Yo� kınannuş ve yalnız 
başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. 

_;.;J4 ;;�'� �� �L:.j�1 t_:�_::, İnsan hayra dua eder gibi, şerre de dua eder 
veya' şerri davet eder: Sanki o büyük mükafata dua ediyormuş gibi, o acıklı 
azaba dua eder. Veya yaptıkları ile o azabı davet eder. Bunun sebebi de şudur: 
ı.ı;;., 0w)'1 ;:,� İnsan pek acelecidir. Sonra olacak şeyin vaktinden önce hemen 
olmasını ister. Sabır ve tahammül zoruna gider de iman ile yararlı işlerden 
<>nceye· alarak o büyük mükafata isteyecek yerde, acelesinden imansızlar 
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hakkuuJa hazırlanmış olan çok acı azaba dua eder. Onun bir an önce hemen ye· 
ıinc getirilmesini bir iyilik ister gibi ister ve bu şekilde kendisine kötülüğü da
vet etmiş olur. Çünkü bir şeyin vaktinden önce acele, olarak gerçekleşmesini is
kycn kimse, o şeyden mahrum edilmekle azarlanır. Bundan dolayı müminler, 
kütülüğe dua etmemeli, sabır ve ihtiyat i le hayra dua etmeli ve yararlı işleri yap
maya teşebbüs ile hayra davet etmelidir. 

insanın çok aceleci olması bir de şu manayı kapsar: insan peşincidir. Vere
siyeden daha fazla peşine heves eder. Ahireti, dünyada görmek ister. Onun için 
insanların birçoğu ahireti btrakır da dünyayı ister. O büyük ücrete önem vermez, 
o acıklı azabı hesaba almaz. Ve bu şekilde kendisine hayır istiyormuş gibi 
kötülüğü davet eder. Ki  bu mana biraz sonra �Qı �_; �IS' :;. ( 17 /18) ayeti ile , , 
açıklanacaktır. Özetle her kişisinde veya bütün durumlarında değil, cinsi itibarı 
ile veya bazı durumlarda insan çok acelecidir. Ve acelesinden iyilik ve kötülüğü 
birbirinden ayırmaz, sonunu gözetmez. Zaman ayetlerini hesaba almaz da ken
dine iyiliği davet ediyormuş gibi bir tehlike ile kötülüğü davet eder(t). 

�j �41J� j:JJı ıT.�j Halbuki biz gece ve gündüzü iki ayet yaptık. Gece ve 
gündüz denilen iki aJamet k i  değişme ve birbirini takip etmekle zamanın akışına 
ölçü ve onun üzerinde hüküm ve tasarruf icra eden Allah'ın kudretinden birer 
ni§anedirler. Bunları yaparken �I �j �;.:J gece ayetini sildik. Bu nazım, ih
tibak sanatı cinsinden bir icaz ile şu manaya işaret eder ki, gece ve gündüzün . 

kendilerini iki ayet yaparken, her biri için de birer ayet yaptık ve bunun için 
gece ayetini sildik. i� J41JJ �i �j "Gündüz ayetini gösterici kıldık. " Gece , , 
ayeti karanlık veya ay, gündüz ayeti de ışık veya güneştir. Fakat burada gece 
ayeti, karanlık ile tefsir edilecek olursa; karanlığm silinmesi, gündüz ayetinin 
manası demek olacağından bu fıkra, ikincisinden fazla bir fayda ifade etmemiş 
olacaktır. Şu halde gece ayetinden maksadın ay olması ve karanhğın bunun 
mahvedilmesinden anlaşılması daha açıktır. O halde ayın mahvedilmesindcn 
maksat nedir? İbnü Abbas demiştir ki: "Gece ayeti olan ay, güneş gibi aydınla-

( 1 )  Bilinen yazı ve im13 kurallarına göre .�c...1!1 t� • de kaide vav ile ·��· yazılması idi. Çünkl\ 
vavın dü§mcsini gerektirecek cczm edatı yoktur. Ancak sakin bir harfe rastladığından uolnyı 
tcrkibdc telaffuz edilmez. Fakat «t�• MushaCta telaffuz olunduğu gibi yazılmış ve o �l·kil i le 
ötedenhcri korunmuştur. Çünkü Mushal'ın imlası kurata göre kıyas (ölçü) değil, Arnplunhtn 
işitme üzerine kurulmuştur. Bunun için başlangıçta böyle kıyasa aykırı olarak yaıılmm11111.hı 
şüphe yok ki, bir nükte vardır. Allah daha iyisini bilir. Bu nükte, hattında ayetin manBsınıı uy· 
gunluğu olsa gerektir. Yani ahireti unutmakla ilgili olduğuna işaret etmek için fiilin snnu hııı· 
foltmmuştur, denebilir. (Mücllit) 
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l ın id i, aydınlığı mahvedildi ve ayın yüzündeki karaltı o mahvın izidir." İhnü 
1 i.hi l liltcm'in rivayet ettiğine göre, Muhammed b. Ka'b-ı Kurazi dem İl}tİr ki: 
< tl't'c bir güneş, gündüz de bir güneş vardı. Gece güneşi mahvedildi ve işte ay
daki silinti odur."(1) Deiailü'n-Nübüvve'de Beyhaki ve İbnü Asakir, Said-i 
Makbürl'den şöyle rivayet etmişlerdir ki: "Abdullah b. Selam, Peygamber (s.a.v) 
den aydaki karaltıyı sordu. Resulullah dedi ki: 'İkisi de güneş idi, yüce Allah 
�I �i ir� �j �4.!JG J:J.ıı tl�-� "Biz gece ve gündüzü iki iiyet kıldık ve gece 

ayetini sildik'; buyurdu. Şimdi gördüğün karaltı o silintidir. 11(2) Bunlar, gibi daha 
diğer izler de vardır. Demek k i  ay önce güneş gibi aydınlatıcı oJarak ya
ratılmıştı, o da bir güneş demekti. Ve o halde güneş gibi ısısı da vardı. Sonra 
yüce Allah o güneşi sildi, yani söndürdü ve böylece şimdi bildiğimiz gece ayeti 
olan ay meydana geldi. Şu halde gerek ayın yüzündeki karaltı ve gerek aksettir
diği ışığmın büyüyüp küçülmesi ve nihayet kameri ayın son üç gününde kaybo
lup yeni bir hilal olarak ortaya çıkması, o silmenin bir eseri ve neticesidir. Ayın 
nuru kendiliğinden olmayıp güneşten elde edildiği, eskiden beri astronomi ilmi 
bilginlerince bilinirse de ayın, önceleri güneş gibi aydınlatıcı iken, sonradan 
böyle mahvedilip sönmüş olduğu bilinmiyordu. Kur'an'ın bildirmiş olduğu bu 
gerçeği nihayet zamammız bilim adamları almış kabul etmiş ve bu günkü bilim
sel düşüncelerini bu temel üzerine takip etmekte bulunmuşlardır. Gök cisimleri
nin meydana gelme şekilleriyle ilgili teorilere yol açmış olan bu ayın silinmesi 
meselesi, bilimsel açıdan çok önem taşıdığı gibi, dini açıdan da öyledir. Çünkü 
kıyamet hallerinden :.:.,��ı �;..flı r�c, :.:.,�'_t �ı r�ı "Güneş dürülüp sihulüriildiiRii 

' ,. ' 

zaman, ytldızlar kararıp düştüğü zaman . . . " (Tekvir, 8 1 / 1 -2) ayetleri ile bildiri-
len güneşin dürülüp söndürülmesi, yıldızların kararıp düşmesi hadiselerin in 
düşünülüp tasdik edilmesini önceden bir misal i le ibret bakışına sunmaktır. 
Kıyamet ve ahireti hesaba aldırmak için, zamanm değişim seyrini mütalaa ettir
mek hikmetiyle gece ve gündüz ayetlerini söz konusu eden bu ayetin gelişi de 
özellikle bu ibret ile ilgilidir. Böylece buyuruluyor ki, gece ayetini mahvettik 
i� .)�' �i �� ve gündüz ayetini bir gösterici kıİdık. Yani güneşi, gözü 

' ' 

olanlara herşeyi görecek bir görme vasıtası olan ışık ile parlak yaptık ve mah
vetmedik �_:ı ::,_. � ı;;:.::ı ki Rabbinizden lütuf isteyesiniz. Bu hit�bın insan 

, , , 

cinsine yönelik olduğu dikkate alınırsa bundan anlaşılır ki, yer üzerinde insan 
cinsi ayın sil inmesinden sonra yaratılmış ve gece ile gündüzün birbirinden 
ayrılması insan hayatının feyiz sebeplerinden birisi olmuştur. Bu şekilde mana 

(2) Süyüti, cd-Dürrfıl'-Mansur, V, 248. 

(1) Süyfıti, cd-Dürrı1'l-Mansur, V, 247. 
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�()ylc olur: Bunlarm böyle yapılması şu hikmetler içindir ki siz, hayata mazhar 
olup görüş ve düşünce sahibi insanlar olasınız da bunları yapan ve sizi ycti�tircn 
Rahbinizin büyüklüğünü anlayarak çal ışsanız; fakat kötülük ve noksanlık i<.;in 
değil, O'nun lütuf ve kereminden hayırla kazanç ve i lerleme istemek i'in 
�alışasınız �Wr, �ı ·�� ı�� ve yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. <tc� 

, , 
cclcriyle ve gündüzleriyle, aylarıyla ve yıllarıyla zamanı ölçüp önünü sonunu, 
dünyayı ve ahireti hesap edesiniz ve dünyaya güvenip ahiretteki hesabı unut
ınayasmız diye, bunları böyle yaptık. � :ı:}'� .:.,::. Jt Ve her şeyi geniş ola-

, . 

rak açıkladık. Yani yaratılış aleminde her şeyi ayırd edip gündüz ayeti ile 
gösterdiğimiz gibi, Kur'an'da da din ve dünyamzla, iyil ik ve kötülüğünüzle ilgili 
her şeyi ayetleri ile açıkladık; bu şekilde Kur'an, gündüz ayeti gibidir. Bunun 
karşısında önceki kitaplar ise, mahvedilmiş gece ayeti gibi neshedilmiştir. Bu 
geniş açıklama cümlesinden olmak üzere: .;!':. � �;U, �C)l ı:,WI J.t Her insanın 

"' "'  , "' ' , 
da anıelini kendi boynuna taktık. Yani şans ve kaderini, gayb aleminden uçup 
gelecek olan iy i  veya kötü nasibini kendi zimmetine bağladık. Sorumluluğu 
kendi istek ve ameline tahsis ettik veyahut vebal ini kendi nefsine bağladık. 
48' +'�_;Jı r'; � �)J) Ve ona kıyamet gününde bir kitap, amellerini kaydeden ve 
he��bı�ı göste�en bir defter G; .. �-. ��il! çıkaracağız ki, o kitap açık olaı·ak, ve
yahut neşrolunarak ona şöyle çatacak: C_ :. ;,ı·_r, r:,;ll ;.ı_ ";:; � �� 1)! Ki
tabını oku! Bugün hesap görme bakımından sen kendine yetersin. Onun 
için insan, dünyada da her gün kendini okumalı, hesaba çekilmeden önce k�ndi
ni hesaba çekmelidir. Nitekim bir hadis-i şerifte: ı;:_w �1 � �-fü ı;..,t;. 
"1-/esaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. "(1) buyurulmuştur. 

, 

Böyle her insanın amelinin kendi boynuna takılmasımn manasının özü daha 
fazla açıklanarak buyuruluyor ki: . . ı.S�I � "Kim doğru yola gelirse,, sırf kendi 
iyiliği için gelir. Kim de saparsa, ancak kendi aleylıine sapar . . . " İyi amma 
herkes hidayet ve sapıklığı nasıl belirlesin, denecek olursa, bu varsayı1an soruya 
cevap olarak buyuruluyor ki: t.ı;..,� ; .. :�: J:> �� l1S' C.� Biz bir peygamber 

. , 

göndermedikçe kimseye azab etmeyiz. Peygamber gönderil ince de hidayet ve 
sapıklık tebliğ edilmiş olur. Fakat onu kabul edip etmemek herkesin kendi boy
nuna, kendi iradesine bağlıdır. 

Böylece herkesin amellerinin kendi boynuna takılmı� olması, her inı;unın 
yalnız kendi boynundaki vebali ile sorumlu tutulması, yalnız kişilere mahsmı ol .. 

mayıp her topluluğun yıkımının da kendi içinden, kendi boynuna geçirilen hAy· 
(1)  Tirmizi, Kıyamet, 25. 
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kıı�lunndan ileri geldiğini anlatmak için de buyuruluyor ki: . . .  �) � �(IJJ) .fjlj 
, , "iliz hir memleketi helak etmek istediğimiz zaman varlıklı kimselerine (itaat) 

''mrederiz de onlar kötülük işlerler. Böylece orası azabı hak eder. Biz de onu 

yerle bir ederiz. " ��I �_;. �lS' � Kim geçici dünya hayatını isterse, yani 
, , 

dünya için çalışır, amelinin mükafatını bu dünya hayatmda almak isterse � � 
� ona burada, bu dünyada peşin veririz. Fakat eşit olarak herkese istediği 
ka,dar değil �) ::;..ı :\::.; (. istediğimiz kimseye dileyeceğimiz kadar. Çünkü 

, , 

herhangi bir anı.e l in değeri, çalışanın istediği ile değil, çahştıranın kabul etmesi 
ile belirlenir. Bununla birlikte: � �� � ��1 &ı �; 14::0� Q�ı i;..;.Jı �_;. �lS':;. 
�� � ''Kim dünya hayatını v� onun 'süsleri/ıi isterse, Biz onlara dÜnyada 
yaptıklarının tam karşılığını veririz. Onların orada bir şeyleri de eksiltilmez. " 
(Hud, 1 1/15) ayeti gereğince hepsinin ameli tam olarak verilir. Hiçbirinin hakkı 
yenmez. /;; � 1�1:; � "Sonra da ona cehennemi hazırlarız. " İşte çok aceleci 
olmanın önü hoş gibi görünürse de sonucu böyle korkunçtur. 

i? �1 -�Gl ;;.J Kim de ahireti diler �� ;3 ı+.".'. � �j ve ona in1an ede
rek oiıun için gerekeni yaparsa. Gft'· ;.4�·..:.. �lS' �)l İşte bunların 
çalı§maları Allah katında makbuldür. �.:, • � ::,.. :'--ı�� .�-; � ·<%' Dünya 

, -

için çalışanlara da, ahiret için çalışanlara da, her ikisine de Rabbinin ni-
metlerinden veririz. Yani amellerinin karşılığı olarak değil, Rabbine ait olan 
sonsuz ihsan ve bahşiş olarak yardım ederiz. G� cl:� : � �lS' (.� Ve Rab binin � 
ihsan ve bahşişi men edilmiş değildir. Peşin k�rşılığını almak için çalışana da 
verilir, veresiye çal ışanlara da verilir. Bundan dolayı dünya için çalışanlara 
dünyalıkları verilirken, ahiret için çalışanlar dünyada mahrum edilir zannedil
memelidir. .� J:.. ;.4·:.ı··� ı:]'.4l ; (� :,,li;1 Bak, onların bir kısmını diğer 
kısmından nasıl üstün kılmışızdır. Her iki kısımdan insanların bu dünyadaki 
ihsan ve yardım yönüyle derecelerinin ne kadar farklı, dünya menfaatlerindeki 
oranlarının ne kadar birbirinden üstün olduğu hissedilmektedir. Bu fark ve 
değişikliğin esası, yalnız yüce Al lah'ın bir tercihi ve üstün tutmasıdır ve ancak 

.. 

O'nun iradesinin eseridir. Her insanın kaderi boynuna böyle bağlanmıştır. 

� � ���-., :,;51 t,;.'.-it, Elbette ahiret dereceler bakımından daha 
, - , 

büyüktür, faziletçe de daha yüksektir. Bundan dolayı i nsan acele etmemeli, 
çalışmasının makbul olması için bütün maksatlarında ahireti tercih etmelidir. Ey ! 1 t 

insan! "JJl;.;.. ı:.;.:r.. ·,::._:,; ).ı l4J; :ııı t-� � Allah ile beraber başka bir ilah uy-
durma! Sonra kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. 
AIJah. katında kınanmış olur, kendini kurtaracak hiçbir yardımcı bulamazsın. 
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<:ıinkü /\llah'a ortak koşmak, çok büyük zulüm, en büyük haksızlıktır. Zalim ise 
lın zaman kınanmış ve netice itibariyle yardımdan mahrum kalmışttr. Halbuki 
lıl.'r çallşma ve çaba harcama kuvvete dayanır. En büyük kuvvet ise haktır. 

' 

l lakkın başı da Allah'ın birliğine inanmaktır. JJlt )'ı i� "ı� J;,. � "Allah 'uı p,ii( ,.,. 
km•vetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktu;" (l )Ahirete uygun çaba için i l.k 
�art iman olduğundan dolayı, ilk önce imanın birinci rüknü olan tevhiddcn 
ha�lamakla, çalışma ve amelde hareket kanunu, edinilmesi gereken ahlak ve 
faydalı amellerin esaslarını tesbit eden ve nihayet yine tevhid işini pekiştirerek 
/\llah'a ortak koşmayı k ınayacak olan aşağıdaki emirler ve yasaklar, dikkat edi
niz ne güzel hikmetlerdir: 

�;:?f ;JCCs::. � � )1§1\v.'�ı�iı�� 
�:ı\ıc_�\:'-'l�ı;· �; :>�J�'lj; 

(1)  Buharı, Ezan, 7, Tcheccüd, 21, Kader, 7, Daavat, 51, 68; Müslim, Salat, 12, Mcsaci<l, ı :w. 

Zikr, 32, 44-46; Ebu Davud, Salat, 36, 135, Vitr, 24-26, Tıhh, 24, E<.kb, 99, 103; Tirmizl, 

Daavat, 26, 36, ı 13; Nesai, Ezan, 36, İ ftitah, 32, Sehv, 83, Kıyl!mu'l-Lcy�,9, Cenaiı. H l ;  t1ın 
Mace, İkamet, 180, Mcnasik, 32, Edcb, 54, 59, Dua, 16,18; Darimi, Salat, Hl, 1 69, İstizfin, :11 .l; 

Muvatta, Kur'an, 23; Ahmed b. Hanbcl, I, 66, 71, 180, 185, il, 158, 210, 2 1 1 ,  309. :rn. :n�. 

403, 520, 525, 535, III, 75, 422, JV, 4,5, 91.  V, 145, VI, 9, 16, 391 .  
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Meal-i Şerifi 

23- Rabbin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibadet edin, 
nnne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında 
ya�lanırsa, sakın onlara "öf" bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı 
ve güzel söz söyle. 

24- İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Ve şöyle de: " Ey Rah
hiın! Onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi, sen de kendile
rine merhamet et." 

25- Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olur
sanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır. 

26- Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber 
ınalını saçıp savurma. 

27- Çünkü (malını) saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan 
ise Rabbine karşı çok nankördür. 

28- Eğer Rabbinden beklediğin bir rahmet (rızık) için, onlardan yüz 
çevirmek mecburiyetinde kalırsan, o vakit de onlara yumuşak ve tatlı bir 
söz söyle. 

29- Elini boynuna asıp bağlama (cimri olma), hem de onu büsbütün 
açıp saçma (israf etme); aksi halde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalır
sın. 

30- Gerçekten senin Rabbin, kullarından dilediğinin rızkını genişletir 
ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah, kullarının durunılarından haber
dardır, her şeyi görendir. 

31- Bir de geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, onlara da, size 
de rızkı biz veririz. Şüphesiz ki onları öldürnıek, çok büyük bir suçtur. 

32- Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur. 
33- Ilaklı bir sebep olmadıkça, Allah 'ın öldürülnıesini haram kıldığı 

canı öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine bir yetki 
verdik. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü ona (dinin kendisine verdiği 
yetki ile) yardım olunmuştur. 

34- Yetimin malına da yaklaşmayın. Ancak rüşdüne erinceye kadar en 
güzel bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Ahdi de yerine getirin. Çünkü verilen 
sözde elbette sorumluluk bulunuyor. 

35 .. Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğr�ı terazi ile tartın. Bu h�m 
daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. 

36- Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, ıöz, 
gönül, bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar. 

37- Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yara· 
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ıuarı.snı ve boyca da dağlara erişemezsin • 
. \8- Kütü olan bütün bu yasaklar, Rabbinizin sevmediği şeylerdir. 

Meal-i Şerifi 

39- İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikınetlerdendir. Sakın 
Allah 'la beraber başka bir ilah uydurma. Aksi halde kötülenmiş ve Allah' -
ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atıhrsın. 

40- Rabbiniz, size oğulları tahsis etti de, kendisi meleklerden di�iler nıi 
edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. 
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Meal-i Şerifi 

41- Biz, bu Kur'an'da akıllarını başlarına almalan için türlü şekillerde 
(ikaz ve ihtarı) açıkladık. Fakat bu ·açıklamalar ancak onların nefretini 
artınnıştır. 
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42- (Ey Muhammed!) De ki: "Eğer dedikleri gibi Allah ile birlikte 
Uühlur olsaydı, o zaman bu ilahlar Arş'ın sahibine bir yol ararlaı·dı. " 

43- Allah, onların dediklerinden çok münezzeh ve çok yüksek, heın pek 
l>üyük bir yükseklikle yücedir. 

44- Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar, Allah'ı tesbih ederler. 
O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz, onların tes
bihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz O, halimdir çok bağışlayandır. 

45- Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz, seninle ahirete inanmayanların 
arasına görünmez bir perde çekeriz. 

46- Ve kalblerinin üzerine, Kur' an 'ı anlamalarına engel perdeler 
geçiririz ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Rabbini Kur' an' da bir tek ola
rak andığın zaman da ürkerek arkalarına döner kaçarlar. 

4.7- Biz �nların, seni dinlerken nasıl dinlediklerini çok iyi biliriz. Birbi
riyle fısıldaşırlarken de o zalimlerin: "Siz büyülenmiş bir adamdan 
başkasına uymuyorsunuz ! "  dediklerini biz çok iyi biliriz. 

48- Bak senin için nasıl misaller verdiler de bu yüzden nasıl sapıklığa 
düştüler! Artık hak yolu bulmaya güçleri yetmez. 

49- Bir de onlar dediler ki: "Biz, bir kemik yığını olduğumuz ve ufa
lanıp toz olduğumuz vakit mi, gerçekten biz mi, yeni bir yaratılışla dirilti
leceğiz? 

50- De ki: " İster taş olun, ister demir . . . 11 
51- " İsterse gönlünüzde büyüyen başka bir yaratık olun, (Muhakkak 

öldürülecek ve diriltileceksiniz.) "Onlar: "Bizi kim tekrar diriltecek'! " di
yecekler. De ki: "Sizi ilk defa yaratmış olan o kudret sahibi. 11 Sana başları
nı sallayarak: "Ne zamandır bu." diyecekler. De ki: "Yakın ohuası gere
kir! ". 

52- (Allah) sizi çağıracağı gün, tam bir hürmetle onun emrine koşacak
sınız ve zannedeceksiniz ki, kabirlerinizde pek az bir müddet kaldınız. 

� ��ı �� Jı �"..� � (,il O takdirde mutlaka hepsi Arşın sahibine bir yol , , , . 
ararlardı. Bu ayete, iki mana verilmiştir: Birisi, "Her biri o bütün mülkün 
gerçek sahibi olan Allah'a galip gelme çaresini arardı. Çünkü galip olmadan ilah 
olamazdı. "Bu durumda Gw aıı <.ıı �1 1-. ,) �\.S' :,J "Eğer yerle gökte Allah 'tan , , , , 
haşka ilahlar olsaydı, ikisi de muhakkak bozulurdu, yok olurdu. " (Enbiya, 1 7/ 

22) ayeti gereğince "bürhan-ı temanü"ya (Kelam ilminde alimlerin devir ve te
selsülün mümkün olmadığını isbat eden delillerine) işaret olur. İkincisi de "Her 
biri, Allah'ın tek zatından kuvvet ve kudret elde etmeksizin bir şey yapamaya
caklannı, bir cumhuriyetin başkansız olamayacağını bildiklerinden, hepsi ona 
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y;ık la�mak için bir yol arardı. Bu şekilde ise hiçbiri ilah olamaz, Allah'ın ilah 
olduğunu kabul etmiş olurlardı." demektir. 

�:..·;· ,; ��ii7 'i �� !:� C.� � �! -·� � �� Ve Allah'a hamd ile tcshih l•t 
meyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlanıa:1.s1111ı. ' 
<,'okları, bu tesbihin hal di l i  i le  delaletten veya hal ve sözden daha umllıni 
olduğunu söylemişlerdir. Fakat bazı tefsirciler, hakiki manası üzere, sözle tcshih 
etmek olduğunda ısrar etmişlerdir. Çoğunluğun görüşü, halkın aklllarına ve an
layışlarına en çok dokunur görünürse de Alusl Tefsiri'nde uzunca anlatıklığı 
üzere, Resulullah'ın elinde taşların tesbihinin duyulması gibi rivayet edilen bir 
çok hadis ve eser(J ) bazı tefsi rcilerin görüşünü desteklemektedir. Muhyiddin-i 
Arabi ve diğer birçok sofiler de bu görüştedirler. 

Meal-i Şerifi 

53- Mümin kullarıma söyle de (kafirlere) en güzel olan sözü söylesinler. 
Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphesiz şeytan, insan için apaçık bir 
düş-mandır. 

54- Rabbiniz sizi çok daha iyi bilir. Dilerse tevbeniz sebebiyle size nu�r· 
hamet eder, dilerse azab eder. Seni de onların üzerine vekil göndermedik. 

55- Rabbin göklerde ve yerde olan kimselerin hepsini en iyi bilendir. 

( 1) Allısi, a.g.e,, XV, 84. 
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Andolsun ki biz, peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Davud'a da 
:/,t•hur'u verdik. 

1 G;:; ;,,�r,, OG Burada özellikle Davud ve Zebur'un zikredilmesinin sebebi :  
1 - Kureyş Peygambere karşı mücadele etmek için yahudilere müracaat 

ediyorlar. Yahudiler de: "Musa'dan sonra peygamber yoktur, Tevrat'tan sonra 
kitap yoktur" d iyorlar. Şu halde bununla onların bu iddiaları çürütülmüştür. 

2- Bununla üstünlüğün değerine işaret edilmiştir. Çünkü Davud (a.s) büyük 
bir hükümdar idi. Böyle iken burada onun hükümdarlığı gözönünde bulundu
rulmayıp da Zebur'un tahsis edilmesi, zikr edilen üstünlükten maksat, mal ve 
mülk ile değil, i l im ve din ile üstünlük demek olduğunu gösterir. 

3- Zebur'da peygamberlerin sonuncusu (Hz. Muhammed) ve onun ümmeti
nin, ümmetlerin en hayırlısı olduğu yazılmıştı. Nitekim � ::,.. _,_,.,)ı � ı�::s- � 
���I �,,ı,;. Q;. �� "J1 �1 )'.lH ''Andolsun ki biz, Tevrat'ta,; so,;r� Zeh�r'da da: 

, ,,. , , ,, � 

'Yeryüzüne mutlaka salih kullarım varis olacak' diye yazmıştık. " (Enbiya 21/  
105) buyurulmuştur, (Enbiya Suresi'ndeki bu ayetin tefsirine bkz.) 
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Meal-i Şerifi 

.\07 

56- De ki: it Allah'tan başka, ilah olduğunu sandığınız şeyleri ça�ırın, 
size yardım etsinler. Onlar, ne sizden sıkıntıyı kaldırabilirler, ne de dc�i�ti
rchilirler. 

57- Onların yalvardıkları da, Rablerine daha yakın olmak için vesile 
ararlar. Ve O'nun merhametini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü 
l{abbinin azabı korkunçtur. 

58- Hiç bir şehir (halkı) yoktur ki, kıyamet gününden önce biz onu he
lak etmeyelim, yahut şiddetli bir azab ile azablandırnıayalım. Bu, Kitap'ta 
(Levh-i Mahfuzda) yazılıdır. 

1.:-'G.sjf � Buradaki kitaptan maksat Levh-i Mahfuzdur. , - , 

Meal-i Şerifi 

59- Bizi, ayetler (mudzeler) ve peygamber göndermekten alıkoyan şey, 
ancak öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semfıd'a, açık bir mucize 
olarak o dişi deveyi vermiştik de ona zulmetmişlerdi (deveyi boğazlayarak 
kendilerine yazık etmişlerdi). Oysa biz, o mucizeleri ancak korkutmak için 
göndeririz. 

60- Vaktiyle sana şöyle vahyettiğimizi hatırla: it Şüphesiz Rabbin insan· 
tarı kuşatmıştır. " (İsra gecesi) sana açıkça gösterdiğimiz o tema�ayı ve 
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Kıll"'ian'da lanet edilen ağacı da, yalnız insanlara bir imtihan için yapnu�ız
thr. Hi:ı onları, korkutuyoruz, fakat bu onlara ancak büyük bir taşklnhktan 
hu�ku bir sonuç vermiyor. 

ı -

�Ç"i\ J....) �l ı::.:-. L..� o ayetlerle (mucizelerle) peygamber göndermekten 
bizi hiçbi� Şey alıkoymuş değil, �]J'J1 � y� �l \.ı ancak onları öncekiler ya-
lanlamış oldular. 

, , 

Ve bundan dolayı tamamen imha ve yok edildiler. Ayetler, yani Allah'ın 
kudretine delalet eden alametler üç kısma ayrılır. Bir kısmı herşeyi kapsar. 

�c,�ı ı.# �i * �i ;.J .�� � , - ,. .., 
"Her şeyde onun (Allah'ın) bir ayeti vardır ki, bir olduğuna delalet eden." 

Alimlerin düşüncesi bu ayettedir. Bir kısmı gök gürültüsü, güneş tutulması gibi 
alışılagelmiş ayetlerdir. Cahillerin düşüncesi de bundadır. Bir kısmı olağanüs
tüdür. Ki peygamberlerin mucizeleri, velilerin kerametleri bu çeşittendir. Muci
zeler arasında inadına istek ve ısrar edilen bir kısım vardır ki, bunlara "ayat-ı 
mukteraha" denilir. Bunlar, gösterildiği zaman (Peygambere) inanmayanlar, 
Semfıd kavmi gibi köklerini kesecek bir azab ile derhal yok edilmişlerdir. 

Buradaki «u��h belirli bir şeye delalet eden belirleme edatı "lfım-ı ahd" 
ile, işte bu cinsten "ayat-ı mukteraha"ya işarettir ki, Kureyş müşriklerinin inadı
na olarak istedikleri ayetler (mucizeler) demektir. Nitekim biraz sonra � ı)Li� 
�� ..)'�'il ::,.. 8 ;_;;; � � �j; "Dediler ki: Biz sana asla inanmayız ta ki hizim 
için ��u yenien bir puıar akıtırsın. " (İsra, 1 7/91) diye açıkça ifade edilecektir. 

il.fa \ıı u��lı J.-) G.� Halbuki biz bu ayetleri ancak korkutmak için , 
gönderiyoruz. Yani ey Muhammed! Sana gönderdiğimiz ayetleri azab ve yok 
etmek için değil, ahiret azabından korkutmak için ·gönderiyoruz. Bundan dolayı 
onların inat ederek istedikleri mucizelerin gönderi lmemesi Allah'ın kudretine 
karşı bir engel bulunduğundan dolayı değil, Hz. Muhammed'in ümmeti 
hakkında Semud kavmi gibi hepsinin kökünü kesecek qir azab Allah'ın maksadı 
olmadığından dolayıdır. 

Bu ayetin iniş sebebinde İbnü Abbas'tan yapılan rivayete göre, Mekke 
halkı Safa tepesinin altın yapllmasını ve Mekke etrafındaki dağların ortadan 
kaldırılıp ekilebilir bir arazi haline getirilmesini istemişlerdi. Resulullah (s.a. v) 
bunu yüce Allah'tan dileyince buyuruldu ki: " İstersen yaparım. Fakat şu şartla: 
Eğer dinden çıkarlarsa önceki kavimler gibi onları da yok ederim." Bunun 
üzerine: Ya Rabbi! bunu yapmanı istemem. Sabır dilerim." dedi. Ve bunun 
üzerine bu ayet indirildi. Bu rivcıyeti, Ahmed b. Hanbe1, Nesal, Hakim, Taberani 
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ve diğer muhaddisler rivayet etmişlerdir.(1) 

Buna karşı belki bunlar, (daha sonra) Peygamberi yalanlamazlardı gihi hir 
ihtimalin hatıra gelmemesi için buyuruluyor ki; IJ"ı;.ı� l,�l �� �ı � � ·ir, llunl , , "" .. 
hatırlarsın ya, biz sana: Hiç şüphe yok ki Rabbin, insanları çepeçl.lvr'• 
kuşatmıştır demiştik. Yani i lmi ile insanları kuşatmıştır. ��I � � �1'��-,. 
ı.:İ"� 'lG "Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. " (İsra, 1 7  /55) 

huyurulduğu üzere hepsinin içini, dışını, önünü, sonunu tamamen bilir. Bundan 
dolayı istedikleri mucizeler gönderildiği takdirde, önceki insanlar gibi bunların 
da Peygambere inanmayacaklarını Allah bilir. Her insanın amelini veya kaderi
ni boynuna bağlayan O'dur. Bir de onlann Peygamberi yalanlayacakları şu delil
den hareketle de anlaşılır: 

Baksana: �� ��-� �! ��1 �ı t<l)t � (.� Biz, Mirac gecesi o sana göster
diğimiz manzaraları, ancak insanları imtihan etmek için sana gösterdik. 
Rüyayı, bazıları Fetih Suresi'nde gelecek olan Mekke fethi rüyası, bazıları da 
Bedir1dc müşriklerin ileri gelenlerinden her birinin yıkılacakları yerleri gösteren 
Bedir'le ilgili rüyadır, demişlerdir. Fakat bu ayet, Mekke'de indiğinden dolayı 
Medine'de olan o rüyalarla yorumlanması uygun olamaz. Doğru olan görüş, 
alimlerin çoğunun açıkladığına göre, bu gösterme ve görmenin, surenin başmda 
geçen İsra ayetindeki ��i ::,.. �_) "Ona ayetlerimizi göstermek için" görmesine , ,,, "' ..- -
işaret olmasıdır. Çünkü orada uzun uzadıya açıklandığı gibi bu olağanüstü Mi-
rac olayı üzerine o müşrikler iman etmek şöyle dursun, iman edenlerden bazıla
rınm bile dinden çıkması gibi büyük bir fitne olmuşlardı. Burada rüya. olarak 
ifade edildiğinden dolayı Mirac'ın uykuda meydana gelen bir rüya olduğunu 
zannedenler olmuşsa da bu da doğru değildir. Çünkü uykuda görülen rüyada 
şuraya buraya gitmek, göklere çıkmak herkesin başma gelebilir. Ve açıkça bili
niyor ki, böyle bir rüya gördüğünü söyleyen kimseye karşı ç ıkarak onun bu 
rüyasını kabul etmemekle de hücum edilmez. Eğer Mirac uykuda görülen bir 
rüyadan ibaret olsa idi, onun bir fitne yapılmasının anlamı olmazdı. Doğrusu 
rüya aslında •ı.S�• vezninde masdardır. Örfe göre uyku halinde görülen 
şeylere isim olmuşsa da aslında manası, görmektir, görmek demektir. Bu ayette 
de bu esas manası üzerine söylenmiştir. Ancak burada buna rü'yet (görmek) de· 
nilmeyip de rüya denilmesinin nüktesini düşünmek gerekir. Bunda üç görilı 
vardır: Birincisi, bu görme geceleyin meydana gelmiş bir görmedir. İkincisi, bu 
anlatıldığı zaman müşrikler, sen bir rüya görmüşsün demişler. Üçüncüsü, Mirac 

(1) el-Hakim, cl-Müstcdrek, il, 362; Ahmed b. Hanhcl, 1, 258. 
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hııdiskrindc görüldüğü üzere, o geceki görmeler arasında rüyadaki gibi örnek 
ol;ıı ak güsterilmiş kısım da vardı. Mesela cennet ve cehennemi açıkça görürken 
i'krindcki bütün cennetlikleri ve cehennemlikleri de görmüştü. Halbuki bun
ların birçoğu henüz dünyaya bile gelmemiş olduklarından bunların, olmadan 
önce kendilerine benzeyen şekilleriyle görülmüş oldukları anlaşılır. Öyle ise 
mananın özeti şu olur: İsra gecesi sana gerçekten bizim gösterdiğimiz o Mirac 
görüşü ayetlerimizden en büyük bir ayet olduğu halde, biz onu inat ederek ayet 
(mucize) istemekte olan o insanlar için sırf bir fitne ve imtihan vesilesi yaptık. 
Gösterilen olağanüstü alametlere rağmen inanmadılar da inadına yalanladılar. 
Bundan dolayı Rabbinin bildiği gibi, bu imtihan ile de anlaşıhr ki, hangi ayet 
gösterilse yalanlayacaklardır. ı:,1c,1lı � l;;ı:Jı i�G Kur'an'da lanet edilmiş olan ağacı da, aynı şekilde , -
onlar için bir fitne (vesilesi) kıldık. Bu lanetlenmiş ağaçtan maksat, Buhari ve ·.-
diğer hadis kitaplarında rivayet olunduğu üzere zakkum ağacıdır. Ki Saffat 
Sfıresi'nde: ;Ju- � * �I �1 � �� i� �; � �� ��-: �� �! * i)j)I i� (.l ......;. ·. C '�t ı·: t·. ·.'.t � ı '�  * � t''ı ı-.�_ ·. ·.ıw ,-.�- � ''°"; �lj * .  Lc.::..ı ı ' '/ "Yoksa zak-, ·, � ,..,_.., '+!N"' r""' IJ_ ı--1 ıJ� � IJ-': � � ;ı r. - � . ı.r'JJ 
kum ağacı mı? Biz o ağacı zalimler için bir fitne (vesilesi) yaptık O, cehennemin 
dibinden çıkan bir ağaçtır. Tomurcuklan, şeytanların başlan gibidir. Onlar, on
dan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra üzerine kaynar su 
katılmış bir içki, şüphesiz onlar içindir" (Saffat, 37/62-67); Duhan Suresi'nde: �ı 
�ı � * ��t u! � f:Jlr * �'/1 rw, * r))ı i� "Şüphesiz zakkum aRact: 
günahkarların yemeğidir. Pota gibi karınlarında kaynar. Sıcak suyun kayna-
ması gihi. " (Duhan, 44642-46); Vakıa SGresi'nde: �_,!N * 0�"'�1 �)�ı 4!1 �ı ;.J �I � ��rr �;-!L.:J * �Al i l+:: �W * 1)3 � _;,;,:, � "S(;nra siz 

,
ey doğru yolu k�y

hetmiş yalanlayıcllar! Mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Onunla kannla
rınızı dolduracaksımz. Onun üzerine de kaynar su içeceksiniz. " (Vakıa, 56/5 1 -
54) buyurulmuştur. Rivayet ediliyor ki ,  bu ayetler indiği zaman Ebu Cehil 
demiş ki: " Muhammed sizi öyle bir ateşle korkutuyor �ki, taşları yakarmlş. Son
ra da diyor ki o ateşte ağaç biter!" İbnü'z:..Ziba'ra da: "Biz zakkum diye ancak 
hurma ile kaymağı tanırız" demiş. Bunun üzerine Ebu Cehil cariyesine emredip 
hurma ve kaymak hazırlatmış ve arkadaşlarına: ı;.lj; "haydi zakkumlanın ! "  
demiş ve bunun üzerine zakkuma aşık olup İsiamiyet'ten çıkanlar olmuştu. Bu 
beyinsizler, deve kuşunun köz ve kızgın demir yuttuğunu ve yeşil ağaçta ateş 
gizleııdiğini gördükleri halde, bunları yapan Allah'm kudretinin ateşin kökünden 
cehennemin dibinden çıkaracağı ağacı inkar etmek ve küçümsemekle ne kötü 
aldaiımışlardı. Bu lanetlenmiş ağaç hakkında birkaç söz daha söylenmiş ise de 
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t·n güvenilir ve en doğru görüşe göre zakkum ağacı olmasıdır. Bunun hu �ckildt" 
hu iiyetin sonunda zikredilmesi ise, İsra'yı yalanlayan o inatçıların tanele hay
ranlıklarına işaret eden dehşetli bir uyarıdır. Nitekim buyuruluyor ki ��� vt• 
hiz onları korkutuyoruz W; �ı)j.. �! ��.f- CJ da o korkutma onlara,' büyiik 
hir azgınlıktan başka bir şey artırmıyor. Neden mi? 

Meal-i Şerifi 

61- (Yine unutma ki) Bir vakit meleklere: "Adem 'e secde edin" 
demiştik. İblis'ten başka hepsi secde ettiler. O ise: "Ben bir çamurdan yu-
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nethQ111 kinıseye mi secde ederim? " demişti. 
f>2- (Yine İblis) dedi ki: " Şu benden üstün kıldığını gördün nıü'? Yenıin 

t•th•rinı ki, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, pek azı hariç, ,onun 
zürriyetini kendi buyruğum altına alacağım. " 

63- Allah buyurdu ki: "Haydi git! Onlardan \Um sana uyarsa, şüphesiz 
ki, cezanız cehennemdir, hem de mükemmel bir ceza. " 

64- " Onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat. Atlıların ve yaya
larınla onların üzerine yaygarayı bas! Mallarda ve çocuklarda onlara ortak 
ol! Ve onlara vaadlerde bulun. " Fakat şeytan onlara aldatmadan başka bir 
şey vaad etmez. 

65- Doğrusu benim (ihlaslı) kullarım üzerinde senin hiçbir hakin1iyetin 
yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. 

ı .. P� �I  "Benim kullarım'' ifadesindeki tamlama şereflendirme içindir. Mak
sat, ihla�lı- kullardır. �)$"� � ._):&.� ı_,t.i �_.ılı ._):&. �u.l:ı � � :.;! "Doğrusu 
şeytanın, inananlar ve yalnız Rabhlerine güvenenler üzerinde hir 11iif uzu yok
tur. " (Nahl, 16/99) ayetinde buyurulduğu gibi. 

Ey İnsanlar! 
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Meal-i Şerifi 

66- Rabbiniz, lütfundan nasib arayasınız diye, sizin için denizde gemi
leri yürüten kudret sahibidir. Şüphesiz O, size çok merhametlidir. 

67- Denizde başınıza bir felaket geldiği zaman, Allah' tan başka yal
vardığınız bütün putlar kaybolur. Allah sizi tehlikeden kurtarıp karaya 
çıkarınca da yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. 

68- (Denizden karaya çıktığınızda) O'nun sizi karada yerin dibine 
geçirmeyeceğinden, yahut üzerinize taş yağdıran bir kasırga gördermeye
ceğinden emin nıisiniz? Sonra kendinize bir vekil de bulamazsınız. 

69- Yoksa sizi tekrar denize döndürüp de üzerinize kasırgalar gön· 
dermeyeceğinden ve böylece ettiğiniz nankörlük sebebiyle sizi boğmaya
cağından emin misiniz? Sonra bu yaptığımıza karşı, bizim aleyhimize size 
yardım edecek bir koruyucu bulamazsınız. 

70- Andolsun ki biz, insanoğlunu şan ve şeref sahibi kaldık. Karada ve 
denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. On� 
ları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. 
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Meal-i Şerifi 

71- Kıyamet günü bütün insanları önderleriyle çağıracağız. O gün, ki
min amel defteri sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve en 
küçük bir haksızlığa uğratılmayacaklar. 

72- Her kim bu dünyada (manen) kör ise ahirette de kördür. Ve gidişçe 
daha şaşkındır. 

73- (Ey Muhammed!) Az kalsın seni bile, sana vahyettiğinıizden 
başkasını bize karşı iftira edesin diye, fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde 
seni dost edineceklerdi. 

74- Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, nerdeyse sen onlara bi-. 
razcık meyledecektin. 

75- O takdirde, muhakkak hayatın da, ölümün de azabını sana kat kat 
tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın. 

76- (Ey Muhammed!) Yakında seni yurdundan çıkarmak için, nıuhak
kak ki rahatsız edecekler ve o takdirde onlar da senin ardından pek az kal
acaklardır. 

77- Bu, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerimiz hakkında
� sünnetimizdir. Bizim sünnetimizde herhangi bir degişme görenıezsin. 

�c.-�.v-ıLl1 JS' ı;·� r-;_ Her insan toplumunu önderleriyle çağıracağımız o 
günü düşünmeli. İmam, hidayet ve delalette öne geçiril ip arkasına dü�ülen, 
kendisine uyulan kimse demektir ki, bir peygambere, bir kitaba, bir dine, bir 
mezhebe veya herhangi bir başkana, bir kumandana denilebilir. Şu halde o gün, 
her insan topluluğu itahi veya şeytani önderlerine nisbet edilerek, mesela: Ey 
İbrahim ümmeti, ey Musa ümmeti, ey İsa ümmeti ve ey Muhammed ümmeti 
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diye veya ey Firavun halkı, ey Nemrud halkı v .s. diye veyahut dinlerine, kitap

larına, mezheplerine nisbet i le ey falan ümmet, falan tnillet diye çağırılacaklar . 
. . . j) :;J "Kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kitaplarını okuyacaklar 
,.,� e� küçük bir haksızlığa uğratılmayacak/ar" �1 ;� � �u-::;.J Ve bu dünyu
cla kör olan, yani bu dünyada kalp gözw kör olup d;(ı) doğru yolu görmeyen, 
hak imama uymayan, o üstün kı l ınma ve şereflendirme n imetlerine kar�ı 
nankörlük eden �l ��·�ı � � ahirette, yani ahiret hususunda daha kör J:;.,r, 
CÇ ve yolca daha yanlıştır. Onun için ahirette kör, sağır ve dilsiz olarak ve 
yüzün koyu sürünerek haşr olunacaklar ve kitapları sollarından verilecektir. 

Sen şuna bak: 

(1 ) -!J�ı � �ı �Jllı ;,:.; �j ��� ;,:.; 'i �-u ''Şüphesiz ki, gözler kör olmaz, ama giJ�tıııwrtlt•kl 
kalpler körelir. " (Hac, 22/46) 
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Meal-i Şerifi 

7H- Güneşin batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar (belirli va
kit lerde) gereği üzere namazı kıl, bir de sabah namazını kıl. Çünkü 'sabah 
nun1azında, gece ve gündüz melekleri hazır bulunur. 

79- Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak 
üzere uykudan kalk, Kur' an ile teheccüd namazı kıl, Rab binin seni bir 
makam-ı mahmurla (şefaat makamına) göndermesi kesindir. 

80- (Ey Muhammed!) De ki: "Rabbim! Beni, takdir ettiğin yere gönül 
rahatlığı ve huzur içinde koy ve çıkacağım yerden de dürüstlükle ve sela
metle çıkmamı sağla. Bana katından yardım edici bir kuvvet ver." 

81- (Ey Muhammed!) De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl 
yok olmaya mahkumdur. " 

82- Biz Kur' an' dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan 
ayetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır. 

83- Biz insana nimet verdiğimiz zaman, Allah'ı anmaktan yüz çevirip 
uzaklaşır. Ona fenalık dokununca da ümitsizliğe kapılır. 

84- De ki: " llerkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. Bu durum
da kimin en doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir." 

i�I r,i1 Namazı devamlı kıl ve kıldır. pı ,j ..i- J! �ı �}� Güneşin ze
vali (batıya kayması) dolayısıyla gece karanhğına kadar ki öğle, ikindi, 
akşam, yatkı vakitlerini içine alır. 

Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber buyurmuştur ki: "Güneşin batıya 
kayacağı vakitte Cebrail geldi, bana öğle namazını kıldırdı"{l) ;.ılı �·()J Sabah 
Kur'an'ını da, yani kıraeti özellikle önemli olan sabah namazını da dosdoğru 

1 

kıl. (l� �IS' �ı �() � ı  Muhakkak sabah Kur'an'ı şahitlendirilmiştir. Ona , , 
gece melekleri de gündüz melekleri de hazır ve şahid olur ve bütün kainat 
uyanır, insanın gözle görme zevki yükselir. :!il llilJ � �4:i �I ::,...J Gecenin bir 
bölümünde de sadece sana ait bir nafile olarak teheccüd-nam;zını kıı<2) 

(l� (.U::. � �ı�:.:� �1 � Rabbinin seni öğülmüş bir makama 
göndermesi kesindir. Burada �� :;,.;J � �)1 � ��� :)} �� ',:Jı J� "i 
"Kulum nafile namazları kılmakla bana yaklaşmaya devam eder, nihayet hen 
onun kulağı, gözü ve kalbi olurum. ,, (3) kudsi hadisinin manasıyla olan ilgi 

( 1 )  Süyuti, c<l-Dürrü'l-Mansur, V, 322. 
(2) Tchcccü<l, uykudan uyanmak ve gece uykudan kalkıp namaz kılmak demektir. (Mücllil) 
('.\) Ahmed b. Hanbcl, VI, 256. 
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a\ıkt ır.  Makflm-ı Mahmud: Herkesin hamd ile yücelteceği muazzam makam de � 

ırn·kt ir ki,  ham din gerçek anlamının dayanağı olan mutlak yakrnlık makaın ı ,  

v ; ın i  hadislerde rivayet edildiği üzere Livaül'l-hamd altında büyük şefaat m<lka

ı ırnhr. 
Jj� Ve de ki, yani teheccüd namazını kılıp şöyle dua et ki :  �·.)1 �� 

.:,� :µ.� Rabbim! Gireceğiın yere dürüstlükle girmeıni sağla [�-�).Tı " ,. , .. 
.J·� ve çıkacağun yeı·den de dürüstlükle çıkmamı sağla. Yani herhangi bir i�c ' , 
veya herhangi bir yere koyarken tam dürüstlükle kabul olunan ve razı olunan bir 

�ckilde koy ve herhangi bir işe veya bir yere çıkarırken de yine tam bir  

dürüstlük i le  kabul olunan ve razı olunan, övülen bir şekilde çıkar. Bundan do

layı emrettiğin kulluk vazifelerinin girişinde, çıkı§ında, yüklediğin peygamber

l i k  görev inin yerine getirilmesinde ve tamamlanmasında doğruluk ve dürüstlük

le başarı ihsan edip ahiretin girişi olan mezara koyduğunda dürüstlükle koy ve 

9karıp öldükten sonra dirilttiğinde de dürüstlükle dirilterek gönder ::,.. d �lj 
W �\.lJ.:., �:J ve tarafından bana, kafirleri, nıağlup edecek kud�etli bir 
yardımcı ver. Bana gizli kahredici bir delil, mağlup edici bir kudret tahsis et ki, 

onun saltanatı karşısında kafirler mağlub ve kahredilmiş, iman edenler üstün 

gelmiş ve zafer kazanmış olsun. 

Dikkat etmeye değerdir ki, bu duanın kabul edildiğini müjdeleme tarzında 

da şöyle buyurulmuştur: 

j.ı,Qı :;.;) �I :� Jj� Yine de ki: Hak geldi batıl yok oldu u;; 013 jı,Qı �I , � 
Gerçekten batıl, dainıa yok olmuştur. Hz. Muhammed'in peygamberliği i le 

hak dinin gelmesi anından itibaren gerçekten kafirlik ve Allah'a ortak koşmanın 

yok oluşu ba§lamış, daha sonra Mekke fethedildiği zaman Ka'be'den putları 

atarken Hz. Peygamber bu ayeti okuyarak önce verilen bu haberin doğruluğunu 

ilan etmişti,. 
- 1 

Hak ne ile geldi, denecek olursa, işte cevabı şudur: t.;.�J :  U.! ;.c. ı:,c,lıı ::,.. J)j 
�j:l.J Biz Kur'an'dan öyle ayetler indiriyoruz ki, mü111inler için şifa �e ,, , 
rahınettir. Burada dünya türlü türlü kaygı ve hastalıklar, bela ve sıkmtı ile dolu 

bir hastahaneye, Peygamber bir doktora, Kur'an da şifa verici ilaç ve yctcrlj 

gıdaya benzetilmiş oluyor. Şüphe ve iki yüzlülük, kafirlik ve uyuşmazlık, zulüm 

ve haksızlık, hırs, ümitsizlik, işsizlik , cahillik, taklid, bağnazlık, kötü niyetli ol

mak gibi ahlaki ve sosyal, psikoloj i k  hastalıklara karşı Kur'an'ın şifa ve rahmet 

olduğu kesin bir gerçektir. Bundan başka maddi hekiml iğin, tedavisinde aciz 

kaldığı nice vücut hastalıklarına karşı da Kur'an'ın şifa bağışlayan öze l l ikleri, 
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y«l k i l i  k imselerin öteden beri gördükleri bir husustur. Bununla beraber �i 'ij 
(>L.,..;. \'ı �llaıı zalimlerin ise, ancak zara_nnı artınr. Hakkı sevmeyenler (nan-. ' 
mazlar da o ş ifa ve rahmetten faydalanamazlar ve bu şekilde zararlarını 
artırmaktan başka bir şey yapmazlar, kendi nefislerine zulmederler. Bunun sebe
bi de �w�1 Js. ı:·.:.:ı (,;f, biz o insana, o çok zalim ve çok bilgisiz olan insana-

,, , , 1 

nimet verdiğimiz zaman �� 13� :;,�ı yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. 
Nimetle şımarır, nimet v�;enden yüz çevirir, nankörlük eder. �� �I � f.;G 
C...�Ona zarar ziyan dokununca da son derece ümitsizliğe düşer. İşte böyl� 
nimet halinde teşekkür, zarar halinde ümit ve dua özelliği bulunmayan insan
lardır ki, o zalimlerdir. Kur'an böylelerinin zararını artırır. Böyleleri, müjdele
mekle de yola gelmez, korkutmakla da. Jj De ki JS' hepsi, iman edenler de 
etmeyenler de �� Js. J:0-! kendi hal ve niyetine göre iş yapar. , , , 

ifs'� "ŞAKİLE" kelimesi tabiat, adet, din, ahlak, niyet, mizaç ve yaratılış, , . 
birbirine benzeyen yollar gibi değişik ve fakat birbirine yakın manalarla tefsir 
edilmiş ise de en  kapsamh manası sonuncusudur. Yani herkes kendi durum ve 
mizacına uygun olan yolda hareket eder. Başka bir ifade ile özel hislerine göre 
iş yapar. � ��1 ; � �1 � Bu durumda en doğru yola gideni Rabbiniz - - . 
en iyi bilendir. Yani herkes kendi mizacına göre hareket ederek hoşuna giden 
yolu tutmakla doğru yol tutmuş olmaz. Bir din veya mezheb herhangi bir kişinin 
veya toplumun mizaç ve duygularına uygun gelmekle hemen doğru olamaz. 
Hak din, Allah'ın kitap ve Resulü ile bildirdiğidir. Buna göre mizacı hakka uy
gun olan kimselere ne mutlu! Mizac, ruh meselesine temas etmek dolayısıyla: 
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Meal-i Şerifi 

J ' "  

85- Ey Muhammed! Sana ruhtan soruyorlar. De ki: "Ruh Rabbimin 
bildiği bir iştir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir." 

86- Yemin olsun ki, dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız; 
sonra bize karşı kendine bir vekil (koruyucu) bulamazsın. 

87- Fakat Rabbinden bir rahmet olarak (biz bunu yapınudık). 
Gerçekten O'nun senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. 

88- Ey Muhammed! De ki: " Yemin olsun, eğer insunlur ve dnlcr hu 
Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birhirleı·inc ynrdınu.·ı ol· 
salar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir. 11 

r;..JJI � �):" Z, Sana ruhtan da sorarlar veya soruyorlar Siyl!rdl! lhnU 
Abbas'tan nakledildiğine göre Kureyş Nadr b. Haris ile Ukbe h. Ehi Muayt'! 
Medine'deki yahudi hahamlarma gönderip: "Onlar, kitap ehlindcn<lirlcr, siz <le 
bulunmayan bilgiler onlarda bulunur. Muhammed'i sorun bakalım" demişler. 
Bunun üzerine ikisi birlikte Mekke'den çıkıp Medine'ye varmışlar ve sormuşlar. 

Yahudiler: "Ona mağara halkından, Zulkarneyn'den ve ruhtan sorunuz. 
Eğer hepsine cevap verir veya susarsa peygamber değildir. Ve eğer bir kısmına 
cevap verip bir kısmından susarsa peygamberdir" demişler. Çünkü ruh, Tevrat'ta 
kapalı olarak ifade edilmiş. Onlar, gelmişler sormuşlar. Bunun üzerine iki kıssa, 
yani Ashab-ı Kehf ve Zülkameyn kıssaları açıklanıp ruh kapalı bırakılmış ol
makla sorduklarına pişman olmuşlardır. (Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn Kıssalara 
için Kehf Suresi, 18/9-22, 83-10 1  ayetlerinin tefsirine bkz.) 

Ahmed, Nesai, Tirmizi, Hakim ve İbnü Hıbban ve daha birtakım muhaddi
sin İbnü Abbas'tan yaptıkları rivayette ise; Kureyş, yahudilere demişler ki :  
"Bize bir şey veriniz şu adama soralım." Onlar da "Ruhtan sorunuz" demişler. 
Onlar sormuŞlar, onun üzerine bu ayet inmiştir. . ·r;..JJI � �_,t:· ü "Sana rulıtan 
sorarlar . . .  " Bunlara göre bu ayet de Mekke'de inmiştir. Fakat Buhar!' de ve 
Müslim'de ve diğer kitaplarda rivayet edildiğine göre Abdullah b. Mes'ud (r.a.) 
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dl' ı t ı i� t ir  ki :  "Ben Hz. Peygamber (s.a.v.) ile Medine'de bir tarlada yürüyordum 
vt· o ,  hir değneğe dayanıyordu. O sırada bir bölük yahudi rastladılar, birhirlc
ıiııc: "�una ruhtan sorunuz" dediler. Bunun üzerine bir kısmı kalktı, ruhtan sor
tllı. Sorunca Resulullah, ona karşı bir şey söylemeyip sessizliğe daldı. Ben der-· 
hal bildim ki, kendisine vahiy geliyordu. Olduğum yerde dikildim. Vahiy inince 
buyurdu ki: � �! µı � r�-:) (.� ı.i� ;1 � CJJI � �J)ı ; �_,t:· z, "Sana ruhtan 
sorarlar. De ki: Ruh Rabbimilı emrindendir. Size ilimden sadece az bir şey ve
rilmiştir. "(1) Buna göre ise bu ayet Medine'de inmiştir. Bu bakımdan bazıları bu 
ayetin biri Mekke'de biri Medine'de olmak üzere iki defa indiğini söylemiş
lerdir. 

Yukarılarda da geçtiği üzere ruh denildiği zaman başlıca üç görüş açısı göz 
önünde bulundurulmuştur: Kendisi ile hareket yapılan şey, yani hareketin 
başlangıcı; kendisi ile hayat olan şey, yani hayatın başlangıcı; kendisi ile 
anlaşılan şey, yani anlayışın başlangıcı. 

Hareketin başlangıç noktası olması düşüncesiyle ruh, maddenin tam 
karşılığı olarak kuvvet demek olur. Madde veya kuvvet, madde veya ruh denil
diği zaman bu düşünce kastedilir. Bu mana, ruhun en genel manasıdır. Mesela 
elektrik bu manaya göre bir ruh ve her hareket edici güç bir ruh demektir. 

Hayatın başlangıcı düşün�esi ile ruh ise, bundan daha özel bir şeydir. Fakat 
bunda da iki ayrı düşünce vardır. Birisi genci manası ile hayattır ki, bitkilerin 
hayatını da kapsar. Bu manaya göredir ki, genel olarak bitkilere bile ruh (canlı) 
denildiği olmuştur. Birisi de meşhur manası ile hayat, yani hayvanlara ait 
hayattır ki insana ait hayat ile son bulur. Bu manaya göre ruh, bitkilere ait ruh
tan daha özel olup onu da kapsamaktadır. 

Sonra idrak (anlayış)ın başlangıcı, yani duyumla beraber olan sade vicdan
dan, bilgi, anlama, il im, irade, konu§ma ve diğer şeyler gibi en yüksek derece
lere kadar şuurla ilgili bütün olayların ve dolayısıyla bir manevi hayatın vasıtası 
olması itibariyle ruh gelir ki, ruhun en seçkin özelliğini ifade eden bu mananın 
en açık görüntüsü insanın nefsinde tecelli ettiğinden buna insan ruhu denilm iştir. 
İnsanın nefsini hayvani ruhtan ayıran ve insana ait bilgiyi hakka ulaştırarak ken
dini ve başkalarını bildiren bu ruh hakkındadır ki ı.s';'J� � � 2;Jj� "Ruhumdan 
ona üflediğim zaman . . .  " (I Iıcr, 15/29) buyurulmuştur. Biz bunu (ruhu) kendisi 
ile duyar, vicdan, irade, akıl erdirme, içten konuşma gibi etkileri ile tanırız. Her 
insanda bu ruhun bir parıltısı bulunduğunda şüphe yoksa da insan nefsinin, bu 
ruhun ayn ı olup olmadığında ihtilaf edilmiştir. Fakat ruh gerçeği, insan 

( 1) Buhari, İli sam, 3; Müslim, Münafikun, 4. 
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l'.<'n�cğinin ötesinde olmasaydı, insan, eşyanın bizzat kendisinden hiçbir gcn�l·gi 
aıılayamaz veya bütün gerçeğin, insandan meydana gelmiş olması gerekirdi. 
l la lhuki insanm bilmediği pek çok şey vardır. Ne kadar az olursa olsun hildiği 
de yok değildir. Bundan dolayı, idrakin başlangıcı olan ruh, insanın fiziki 
hayatında vücuduna üfürülen hava, ışık, sıcaklık gibi manevi hayatında nefsine 
iifürülen bir başlangıçtır ki, insan nefsinin yaratılışı hidayet ve doğru yolu kay
hctmemedeki payı olan üfürme derecesi ile uyumludur. 

;:., ;.1 ::,.. c/)ı ji De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Burada cmr, 
/ ,,. "' ,,. 

1 1ümur"un müfredi (tekili), yani iş; yahut "evamir"in tekili, yani kumanda 
manasına gelir. Tefsircilerin bir çoğu min" in beyaniye veya bazısı·, bir kısmı 
manasına teblziye, emrin (işin) Rabbe izafeti'nin (rabb ile tamlama halinde bu
lunması) de bilginin tahsis edilmesi manasma olması üzere şöyle tefsir etmiş
lerdir: " Ruh, ancak Rabbinin bileceği iştcndir, ruhun hakikatı öyle şeylerdendir 
ki, onun]a i1gili bilgiyi Allah Teala kendine tahsis etmiştir'' Bu şekilde cevap, �I � �I W� "ilim, ancak Allah katındadır" (Mülk, 67/26) denilmiş gibi olur. 
Eğer ruh hakkındaki soru "niçin herkese aynı derecede ruh verilmiyor da ya
ratılış değişiyor diye herkesin ruhi durumlarındaki ayrılığın hikmetinden soru
lursa bu tefsire diyecek yoktur. Çünkü bu husus, yaptığından sorumlu olmayan 
yüce Allah'ın yalnız varlıkhlr üzerindeki iradesine ait olduğundan ancak onun 
bileceği bir iştir. Ayetin hemen ardında 
ması da bununla ilgilidir. 

"eğer hiz dileseydik" buyurui-

Fakat ruhun gerçek mahiyeti veya hükümleri açısından soru düşünüldüğü 
zaman, bu cevapta hiçbir şey bildirilmemiş denemez. Bilakis bunda ruhun özü 
ve hükmüyle ilgili bütün fizik ötesi tartışmaları kesip atan bir tanımlama veril
miştir. Şöyle ki: 0� :)' � J� �1 ,�·--� '.)G1 �ı �:;.ı l:..;ı "Bir şeyin olmasını diletliRi , , 
zaman, O'nun emri sadece "ol" demektir. O da hemen olu.verir. " (Yasin, 36/82) 

ayeti gereğince Rabbin emri, bir şeyi irade edince Allah'ın işi başka hiçbir şart 
ve sebebe muhtaç olmaksızın yalnız "ol" demekle hemen oluvermekten ibaret 
bir emirdir: Fiili bir yaratılıştır, bir gereklilik ve etkidir ki i:-f! tı:-ı� �! G:;.ı 'l:.j 
�Lı "Bizim emrimiz bir defadır. Ve göz krrpması gibidir. " (Kamer, 54/50) 
ayetinin manasına göre basit bir göz kırpmasının ifade ettiği ani bir irade veyı\ 
his işi gibi bir defadır. Şu halde ruhun, Allah'ın emrinden olması, yüce Al lah' tn 

yalnız <<:J » "ol" emrinden yaratılan ve başka bir unsur ve çıkış yeri bulunma
yan ilahi bir harika olması demek olur. Birtakım müfessirler de bu manayı tercih 
etmişlerdir. 
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Bu manada "emir" kelimesinin failine mfızaf olduğu bellidir . •  ::,_.. "Min" 
, 

hu�langıç manasına olduğu takdirde ruh, emrin eseri olan basit ve yaratılmış 
üı.cl bir cevher olarak düşünülebilir. .::,_., "Min", maddeyi açıklama manasına 

, 

�ekliği takdirde ise ruh, Rabbin emri cinsinden yalnız bir iş, özel bir etki demek 
olur. Burada şöyle meşhur bir soru vardır: "Allah her şeyin yaratıcısı ve herşey 
Allah Teala'nın yaratma emri ile meydana getirilmiş ve yaratılmış olduğuna 
göre bu mana, "ruh, eşyadan bir şey veya işlerden bir iştir" demeye eşit olmaz . 
m ı ?  Ve o durumda bununla ruhun özelliğini anlatan bir tanımlama verilmiş 
olduğu nasıl söylenebilir? Yukardaki açıklamalarda bu soruyu geçersiz ka lan\ 
kayıtlar ve işaretler vardır .Bunu daha fazla bir açıklıkla anlamak için de � �1 ';�rJ jUJı "İyi biliniz ki, yaratmak ve emretmek O'na mahsustur. " (A'raf, 7/54) 
yüce ayetini göz önünde tutmak gerekir. Görülüyor ki orada emir, yaratmaya 
karşılık olarak zikredilmiştir. Burada ise iki yorum vardır: 

Birincisi: Yaratma, takdir, yani miktar ve nicelik vermek manası itibariyle 
madde ve cisimleri yaratma ve icad etmektir. Kayıtsız yaratmada kullanılması 
ise genelleştirme iledir. O halde buna karşılık emir, maddeye karşılık ve hacim
siz olarak düşünülen genel kuvvetler gibi, soyut olan işleri gerektiren fiil ve et
kidir. Nitekim Adem hakkında �� :)' :.J �u � .YY � :·m .. ''Allah Adem'i toprak
tan yarattı. Sonra ona "ol" dedi ve o da oluverdi. " (Al-i İmran, 3/59) buyurul
ması bu farkı gösterir. 

İkincisi: Emirde kumanda manasının esas olmasıdır. Bu yönüyle emir, ya
ratılan bütün yaratıklar üzerinde yapılan ve yapılacak olan tasarruf ve egemenlik 
işleri ile, bu işleri meydana getiren gereklilik ve etki fiiline uygun olur ki, Rab 
olma sıfatının tecellisi bununladır. -;.�1 �:4 �:;ılı J,:&. �:..=:-ı � "Daha sonra kudre
tiyle Arşı kuşatan Allah'tır. Bütün işleri nizama koyan O'dur. " (Yunus, 1 0/3) ifa
desi, bunu gösteriyor. Şu halde yaratma, emrin tatbik yerini meydana getiren iş, 
emir de mahlukatın zorlama veya iradeye bağla terbiye işlerini ifade eden fiildir. 
Ve ruhun tarifindeki emir, yaratılışın karşılığı olan Allah'a ait bu itibara ifade 
için, özellikle Rab ismine muzaf (tamlanan) kıl ınmıştır. Bununla beraber bu 
tamlama, ruhun bütün kuvvetleri kapsayan genel manasını ortaya koyarsa da 
özel manası ile ruhun ancak cinsini bildirir. Bu cins içinden özel manası ile ruhu 
tanıtacak olan husus ise Rab kelimesinin birinci şahsa olan "Rabbi = benim 
Rabbim" izafetidir. Şu halde .;,:.ı ;_ı, ruhun cinsi, Rabbin kendisine özel ola-

, , 

rak izafeti de bir bölümü hükmünde olarak ruhun bir gerçeği ile ilgili olarak bir 
smırını ifade eden tanımlamasını vermiş olur. Manası şu olur: "Ruh, benim ma-
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likim olup beni terbiye eden Rabbimin bütün mahlukatı üzerindeki ilahJak em
rinden bir emirdir ki, bana kendimi ve Rabbimi tanıtır". Demek ki bir ruh tasar
lanmasında aslolan şu üç duygudur: « lJh ben, ,;.1. emir, .��. Rab. Ruh. i�ıc 
• �ı. eneye Rabbin özel bir etkisi i le tamlamasını ifade eden emirdir. Bu üzcl 
tamlama, bu emir olmayınca kimse kendini duymaz, herkes bu tamlama nishcfi
nin özelliğine göre kendisini duyar, kendini duymayanda ruh olmaz. Kendini 
lanımayan, o izafet nisbetinden hissesine göre ruhu duyar; ruhu duyan, Rablıini 
<luyar. Bundan dolayıdır ki, ruhu Rab zannedenler, Rabb� ruh diyenler, üçlü ilah 
inancına sapanlar olmuştur. Onun için .;,� ;.ı ::,.. , cevabında bu yanlışlar da 
düzeltilerek anlatılmıştır ki ne « �h ben, ·ne de 'ruh,· rab değildir, Ruh, • uh enenin 
Rabbinin emrindendir(!). 

Burada dikkate değer önemli bir nokta daha vardır. ı.r� ;.ı ::,.. (..,)ı jJ hita
bında Rabbin muzafın ileyhi (tamlayanı) olan birinci şahıs'z�miri • lt•  · ya, her 
şeyden önce Resulullah'ın « Lll. sidir. Ona olan izafet-i Rabbaniye (Rab keli
mesinin tamlaması), Muhammed realitesinde meydana çıkan tecelliler ise :r;,J �I . 
W. ;{r, �lS' "Gerçekten Rabbinin sana lütfu çok büyüktür" diye açıkça ifade edi-
leceği üzere çok büyük olduğundan bu görüş açısından tamlamanın ifade ettiği 
tanımlama kendisine Rlıhü'l-Kudüs ve Ruhü'l-Emln denilen Cebrail'i bile kap
samına alan yüksek bir topluluğu içine alır. Bu itibarla tarifinden tasarlaya bi
leceğimiz mana şu olur: "Ruh, beni terbiye eden, bu cümleden bana vahiy ve 
peygamberlik veren, beni İsra ile M irac'a yükselten, beni bir §efaat makamına 
gönderen ve bana Kur'an'ı indirmekte bulunan Rabbimin emrinden bir emirdir 
ki, ben kendimi ve Rabbim olan yüce Allah'ı onunla bilirim." 

� �! rl:Jı � ;.�_;..,1 �� Ve size ilimden ancak biraz verildi. Hiç verilmedi 
değil, fakat az verildi. Bildiğiniz de az, bilişiniz de azdır. Çünkü ilminiz, sonra
dan olmuştur, bağıntılıdır. Sofestailerin dediği gibi hiçbir şey bilmez değilsiniz, 
bazılarının iddia ettikleri gibi bütün gerçekleri bilir de değilsiniz. Hak'tan bazı 
şeyler bilirsiniz, amma gerçeğin_ bütün derinliğine değil, bazı yönler ile, ruhu
nuzun mertebesine göre, Rabbinizi tanıyacak, vazifelerinizi anlayacak kadar o
rantth bir şekilde bilirsiniz. Şu halde ruh hakkında bilebileceğiniz de bu ka
dardır. 

Bazı müfessirler bu hitabm soruyu soranlara ait olduğunu söylemişlerdir. 
Çünkü " Ji = de" emrinin söylenilenin içinde bulunarak cevabın tamam
layıcısından olması akla daha yakmdır. Fakat rivayet olunuyor ki : Yahudiler. 

(1) Bundan dolayı Allah'ın sözünde zikredilen c �l..ı , ._;:J�J, tamlaması, cı;;.1. tamlamıısı gihiJir. 
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hu n·v;ıhı i�itincc: "Bu hitap bize mi muhtaç?" demişler. Hz. Peygamber (s.a.v) 
(le - :  " Bilakis biz ve siz" buyurmuş. Bunun üzerine demişler ki: "Durumun amma 
da tuhaftır, bazen � Ç d) � rJ:.,.Jı �� ::.;.� "Kime hikmet verilirse ona, çok , , , 
lwyır verilmiş olur" (Bakara, 2/269) dersin, bazen de böyle söylersin. Bize Tev
rat verildiğini ve onda her şeyin açıklaması bulunduğunu Kur'an'dan okuduğun 
halde, bize verilen ilme nasıl az dersin?" Resulullah (s.a.v) da: "O, Allah'm il
mine göre azdır. Allah, size o kadanm vermiştir ki amel ederseniz fayda
lanırsınız" buyurmuş ve bu sebeple ;-.:-. •  � � ;� �G ;)U1 .:;,..::. � JI'� Vı ı.} (. Sı �� 

t "'"' "' , "" "' ,,. 
JJı  �LJS'�� L. �1 "Yeryüzündeki ağaçlar kalem, den.iz de mürekkep olsa ve yedi 
"' ,,. " '# 

deniz de katılsa da yazılsa, A llah'ın kelime"leri bitmezdi . . .  " (Lokman, 3 1 /27) 
ayeti inmiştir. Şu halde bu hitap, emrinin içinde olmayıp, yeniden başlayarak 
ona eklenmiş bir cümle olmak üzere bütün insanlara genel bir hitap demektir. 
Bütün insanlık i lmi ,  Allah'ın ilmine göre azdır. O'nun tarafından verilmiş, iti
bari, bitmeye mahkum ve sınırlıdır. Allah'ın i lmi ise zatına ai t olup herşeyi 
kuşatmış ve b ilgileri sonsuzdur. İlmin tamamı yüce Allah'ın zati hakikatini 
bilmeye bağlıdır ki, onu ancak kendi bilir. 

Burada şunları da kaydetmemiz yararlı olacaktır: 

1 - Demek ki L4li' :C'j'ı r'.)i rt.� "Alfalı, Adem'e bütün isimleri <>ğretti". 
(Bakara, 2/3 1)  ayeti gereğince Adem'e bütün isimlerin öğretilmesi, ismi olan her 
şeyin gerçeğinin öğretilmesi demek deği ldir. İsimleri öğr�tmek Allah'ın i lmine 
göre az bir ilimdir. Bu nokta felsefede "ismiyye" ekolüne bir temel olabilir. 

2- -� J.S'J CÇJ "Herşeyi açıklamak için . . .  " (En'am, 6/1 54), .� j'J � - ,,, ... , , , ,. ,. 
"Flerşeyi etrafltca beyan etmek için . . . " (Nahl, 1 6/89) gibi ayetler, bütün eşyanın 
hakikatı manasına olmayıp insanların din ve ahkam (şeri hükümler) açısından 
muhtaç oldukları her şey manasına izafi (göreli) bir kapsama sahiptir demektir. 
Ve nitekim öteden beri öyle tefsir edilmiştir. 

3- İnsan bilgisinin azlığı, yalnız ruhu bilme açısınçlan zannedilmemelidir. 
Çünkü diğer şeylerle ilgili bilgilerimizin bile dayanağı ruh olduğundan onlarla 
ilgili bilgimiz, ruhumuza ait olandan çok değildir. 

4- Bu hitapta insanlara ilimden pay veren bir şeref ve aynı zamanda in
sanlığın ilmi gururunu kıran bir darbe ile, Hakk'ın huzurunda ;.ı-J;.:. j;. �8� L. 
''Biz seni, sana layık olan bir şekilde tanıyamadık" i tirafı ile alçak gönüllü ol
maya davet eden bir uyan vardır. Demek Allah katında ilmin sonsuzluğu, insan
lar içi_n her hususta ilmin elde edilmesinin mümkün olduğunu ortadan kaldıran 
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hir ümitsizlik del i l i  değil, ilimde ilerleme imkanının sonsuzluğunu sağlayan hir 
hilgi ha�langıcıdır. Bundan dolayı insan sonsuz) uğa giden bir aşk ve inan� ilı: 
Al lalı için ilme çalışması ve fakat ilimde hangi ilerleme mertebesine ula�ıı sa 
ııla�sın insan ilminin az yine az; Allah'ın ilmine göre, denizlere oranla hir daııı
ladan bile az olduğunu bilerek hiçbir zaman gururlanmamast gerekir. 

Şunu da unutmamak gerekir ki, insanın i lmi Allah tarafından verilmi� 
olduğu gibi, yok olabilir de. Bir insana en büyük ruhun, en yüksek ilmi mertchc
ııin verildiği de farzedilse, onu em�iyle dilerse bir anda alıverir. İşte gururdan 
sakınmak için bu gerçeğin bilinmesi çok önemli olduğundan bakınız, yüce 
/\ilah, Peygamberine olan üstünlüğünün büyüklüğünü ayette ifade etmekle ona 
verdiği i lmin azlıktan istisna edilmiş olduğunu açıklama sırasında, her şeyden 
ünce bu gerçeği öne alıp, açıkça ifade ederek, hem de yemin ve pekiştirme ile, 
yücelik ve ululuk ifade eden çoğul kipi i le ve diğerlerine son derece etkili ve 
anlamlı bir ibret olması için özellikle Hz. Peygambere hitapta açıkça anlatarak 
buyurmuştur ki: �I Ç.�1 �.ll� �� ı:� � :;J� "And olsun ki, dilersek o sana 

' - -
vahyettiğimizi elbette ortadan kaldırırız." Yani Rlıhü'l- Kudüs i le indir
diğim iz, bütün fitnelere karşı tesbit ettiğimiz, müminlere ş i fa ve ilmimizin ruhu 
olan o yüce Kur'an'ı bile hafızalarınızdan siler alıveririz. � (1� � � 'J � 
Sonra kendin için bize karşı bir yardımcı da bulan1azsın. Yani aldığımızı 
bizden bizzat kendin geri alamayacağın gibi vasıta ile geri alabilmek için, ne 
ruhtan ve ne başka şeylerden dayanacak bir vekil, tutunacak bir kuvvet bulmana 
da imkan yoktur. �_:, � t.;.� \ıı Ancak Rabbinden bir rahınet olursa başka. 
Her zaman yalnız ona dayanabilirsin ve işte ona vahyettiğirniz gibi onu koruyan 
ve sürekli kılan da O'dur. Rabbinin sana özel izafeti ile nimet vermesi ve ihsanı 
ve bu yüzden alemlere yaymak istediği geniş rahmetidir. w � �lS' � 0ı 

, ' 

Gerçekten Rabbinin sana olan fazileti, ihsanı ve lütfu çok büyüktür. 
Diğerlerine benzetme kabul etmeyecek derecede büyüktür. Onun için tam 
güvenle ))lı r� Jl..ı ı�\ 01 ):.. �(, ��) .

- ·.:..:�ı ı:,!1 Yemin olsun ki bütün insan-
, , ., ,.. , , , , ,  

lar ve cinler, hu Kur'an'ın benzerini getirmek için bir araya gelseler �)\ � 
� hiçbir zaman onun bir benzerini getiremezler. İnsanlar ayrı, cinler ayrı -
�g;aşsalar getiremezler ya. � -� ;.4' a'·! �\$' ')� Ilatta birbirlerine yardıııu:ı 
olsalar bile (benzerini) getiremezler. Kur'an böyle büyük bir mucizedir. Şimdi 
yalnız bu ayetin ne kadar kapsamlı, ne kadar kuvvetli, bütün insanlar ve cinler 
ile gelecek üzerinde böyle en yüksek bir yakin (kesinlikle) hüküm vermenin. ne 
büyük bir gayb ilmini kapsadığını ve dolayısıyla başlı başına nasıl büyük ve 
kalacı bir mucize meydana getirdiğini insaf ile etraflıca düşünmeli. Bu süzün 
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Allnh'm ilminden bir ilim getirmiş olduğuna nasıl şüphe edilebilir?. 

Bu ayetin iniş sebebinde rivayet ediliyor ki, önceki yahudilerden bjr grup: 
"Ey Muhammed!" demişler. "Bize şu getirdiğin hakkı açıkla, bu Allah katından 
gelen bir hakk mıdır? Çünkü biz bunu Tevrat'ın düzenli bir şekilde dizilişi gibi 
birbirine uygun olup nizamlı bir şekilde dizilmiş olarak görmüyoruz" Hz. Pey
gamber (s.a.v) buyurmuş ki: "Vallahi siz, bunun Allah katından gelen bir hakk 
olduğunu çok i y i  biliyorsunuz." Bunun üzerine onlar: "Amma bu senin getir
diğin gibisini biz de sana getiririz." demişlerdi ve bunun üzerine yüce Allah, bu 
ayeti indirdi. Diğer taraftan Kureyş'ten bir topluluk da: "Bize bu Kur'an'dan 
başka olağanüstü bir ayet getir, yoksa bunun benzerini biz de yapabiliriz. il 

demişlerdi(!) ki, olağanüstü ayet dedikleri bundan sonra . . .  � � �J; J ı)uj 
' 

"Kafirler şöyle dediler: Bizim için yerden suyu kesilmeyen bir kaynak çıkarma
dıkça sana iman etmeyeceğiz. " (İsra, ı 7 /90) ayetlerinde açıklanacak olan 
öneriler olacaktır. Bu ayet, ile bütün bunlara kesin cevap verilmiş, o gün bu gün 
bunca asırlardan beri bütün tecrübe ve teşebbüslerin karşısmda bu cevap, tam 
bir doğrulukla gerçekleşerek heybet ve ululuğunu artırmış durmuştur. (Bakara, 
Suresindeki ..il.. ::.r- ·�� 1_,;ll "Onun benzeri bir sure meydana getirin. "; (2/23) ,,, 6' ; , , "' 

Hud Suresi'ndeki, . . .  "1!.. J;... � ı)U "De ki: Siz de Kur'an 'ın benzeri, on uydur-
.,, , ,  - � , 

ma sure meydana getirin bakalım. Eğer iddianızda doğruysanız, Allah'tan başka 
yardımını isteyebileceklerinizi de çağırın . . .  "; ( 1 1/13) Hıcr Suresi'ndeki � �(, 
�_,liı;.J ''Onun (Kur'an 'ın) koruyucusu da şüphesiz ki biziz" ( 15/9 ayetlerinin tef-, 
sirine bkz.) İşte Kur'an'ın her hükmü böyle ilim, böyle şüphesizdir. 

--- -�----'-----
( 1 )  ct-Tahcri, a.g.e., XV, 106-107. 
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Meal-i Şerifi 

89- Yemin olsun ki biz bu Kur' an' da insanlar için çeşitli misaller ver
mişizdir. Yine de insanlann çoğu inkarlarında ısrar ederler. 

90- Kafirler şöyle dediler: "Sen, bizim için yerden suyu kesilmeyen bir 
kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız." 

91- " Veyahut hurmalıklardan ve üzümlüklerden senin bir bahçen ol
sun da ortasından şarıl şarıl ırmaklar akıtmahsın. " 

92- " Yahut söyleyip zannettiğin gibi, göğü başımıza parça parça 
düşüresin veya Allah 'ı ve melekleri söylediğine şahit getiresin. " 

93- " Yahut altından bir evin olsun, ya da göğe çıkn1alısın. Ona 
çıktığına da asla inanmayız. Ta ki bize, okuyacağımız bir kitap indiresin." 
De ki: "Rabbimi tenzih ederim. Nihayet ben de, peygamber olan bir insan
dan başka bir şey değilim." 

·Böyle bir peygamberi gören o kafirlerin iman etmeyip de bu kadar inat et
melerinin sebebi nedir, denecek olursa: 
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Meal-i Şerifi 

94- Kendilerine doğru yolu gösteren peygamher gelince, insanların 
iman etınelerine engel olan sebep sadece: "Allah bir insanı mı Peygan1ber 
günderdi?" demeleridir. 

95- (Ey Muhammed! Mekkelilere) şöyle de: ''Eğer yeryüzünde huzur 
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i�inde yürüyüp duran melekler olsaydı, elbette onlara gükten pey�anılu.•r 
olarak bir melek indirirdik. 11 

96- De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü ( ), 
kullarının yaptığından haberdardır, yaptıklarını çok iyi görendir. " 

97- Allah kime hidayet verirse, o doğru yoldadır. Kimi de hidayctkn 
uzak tutarsa, artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamaı.�ıu. 
Ve biz, o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde, yüzleri 
üstü sürünerek haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir; ateşi dindikçe 
onun ateşini artırırız. 

98- Bu onların cezasıdır! Çünkü onlar, ayetlerimizi inkar etmişler ve: 
" Sahi bizler, bir yığın kemik ve ufalanmış toz olduğumuz zaman nıı, yeni 
bir yaratılışla diriltilmiş olacağız?" demişlerdir. 

99- Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, kendilerinin aynı olan in
sanları yaratmaya da kadir olduğunu görüp bilmediler mi? Allah onlar için 
şüphe edilmeyen bir vade takdir etmiştir. Fakat zalimler, inkarlarında yine 
de ısrar ederler. 

100- (Ey Muhaınıned!) De ki: " Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine 
sahip olsaydınız, fakirlik korkusunu yine de elden bırakmazdınız." 
Doğrusu insan çok cinıridir. 
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�eal-i Şerifi 

101- Andolsun biz Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik. (Ey Peygam
ber!) İsrailoğullarına sor, Musa kendilerine geldiğinde Firavun ona: "Ey 
Musa! Ben senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum" demişti. 

102- Musa dedi ki: " Ey Firavun! Pekala bilirsin ki, bu mucizeleri, bi
rer ibret olmak üzere, ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! 
Ben de seni helak olmuş zannediyorum." 

103- Derken Firavun, Musa'yı ve İsrailoğullarını Mısır'dan sürmek is
tedi. Biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk. 

104- Arkasından İsrailoğullarına şöyle dedik: "Firavun " un sizi çıkar
mak istediği arazide siz oturun! Sonra ahiret vaadi (kıyamet) geldiği vakit, 
hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. " 

' -� � � (� 'i1 Ü.J : � (�lj Ahiret vaadi (kıyamet) geldiği vakit, hepinizi top-
layıp birara'ya ig�Üreceğiz. B�radaki ı •). �1 �� • ifadesinin surenin başında geçen 
i).1'i1 (,s:Jı �J yani " ikinci defa �l�n fesadın zamanı" manasına olması 

duŞunlitebilirse de w� ;J� �,r, "eğer siz kötülüğe dönerseniz, biz de ceza
landırmaya döneriz." (17/8) ay�tinin) manasına bakılarak -.:,;.'...ıı _,ı:Vı �J "ahiret 

i yurdu vaadi" manasına olması tekrardan uzak ve daha açıktır ki, kıyamet demek 
olur. . .  

Özetle ey Muhammed! 
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Meal-i Şerifi 

105- Biz bu Kur'an'ı hak olarak indirdik, O, bütün hakikatleri için�e 
toplayarak indi. Ey Peygamber! Biz seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak 
gönderdik. 

106- Sana Kur'an'ı verdik ve onu insanlara sindire sindire okuyasın 
diye (kısımlara) ayırdık ve biz onu yavaş yavaş indirdik. 

107- Ey Muhammed! De ki: İster ona (Kur'an'a) inanın, ister inan
mayın; o daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğunda onlar, 
yüzleri üstü secdeye kapanırlar. 

108- Ve derler ki: Rabbimizi tenzih ederiz. Şüphesiz ki Rabbinıizin 
vaadi gerçekleşir. 

109- Ve ağlayarak yüzleri üstü secdeye kapanırlµr. 1-Iem de bu 
Kur'an'ı işitmek onların Allah'a teslimiyetlerini daha da artırır. 

1 10- (Sen onlara) de ki: İster 11 Allah" deyin, ister " Rahnıan" deyin, 
nasıl çağırırsanız çağırın. En güzel isimler O'nundur. Namazında sesini p'9k 
yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu seç. 

111- Ve şöyle de: Hamd o Allah'a ki, hiçbir çocuk edinnıedi, nıülkte 
ortağı yoktur, aciz olmayıp bir yardımcıya da ihtiyacı yoktur. Tekbir ıetl· 
rerek O'nu noksanlıklardan yücelt de yücelt. 
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J,:,; :;,.J�J ;w;ı i-J�:., Onu, Kur'an'ı hak ile indirdik ve o, hak ile indi. Yani 
hit,; hozu 1 ına<lan indirdiğimiz gibi hakkıyla indi; nazmı da hak, inişi <le hak, 
ı ı ıdigi  de haktır. Hakk'ın hikmeti ile hakikaten hak Peygambere inmiştir.' Onun 
hiıhcr verdikleri muhakkak olacaktır. (r-jjj r;•<'· �ı �Gl.:..�1 C.:, Ve seni ancak bir 
nıüjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. i�an 've itaat edenlere sevabın ve 
kafirlere, isyan edenlere azabın olacağını bi ldireceksin. Yoksa herkesin iste
diğini yapacak, inatçı kafirlere zorla iman verip kurtaracak değilsin. O halde sen 
müjdeleme ve uyarma vazifeni yap, sonundan korkma! Fakat o müjde ve uyar
ma bir defada bitecek değil, devam etmesi gerekir. 

l1(;j Hem bir Kur'an olarak ki � .fa  ��ı .fa �1);.J �wJ ağır ağır za-. , ' 
man zaman insanlara okuman için, biz onu ayırt ettik, kısını kısım yaptık 
<:Jw)j �G.1):, ve onu peyderpey indirdik. Yani hepsini birden değil, ası l lardan 
ayrıntılara doğru, insanlann her türlü menfaat ve ihtiyaçlarına ve durum tarın 
gereğine uygun olmak üzere yavaş yavaş indirdik. Onun için Kur'an'dan bir hi
zib (cüzün dörtte biri) veya bir aşır (on ayet) ve hatta bazen bir ayet, bağımsız 
bir kitap gibi, başlı başına müjdeleme ve uyarmayı kapsayan bir derstir. 

AIUsl, tefsirinde der ki: "Beyhaki, Şuab'ında Ömer (r.a) den şöyle dediğini 
rivayet etmiştir: 'Kur'an'ı beşer ayet, beşer ayet öğreniniz. Çünkü Cebrail (a.s) 
onu beşer beşer indirdi"(l) _ İbnü Asakir de Ebu Nadre kanalıyla rivayet etmiştir 
ki :  "Ebu Sa'id-i Hudrl bize Kur'an'ı sabah beş ve akşam beş ayet öğretir ve Ceb
rail (a.s) beşer ayet, beşer ayet indirdi, diye haber verirdi. n(Z) demiştir. Bununla 
birl ikte beşten daha fazla ve daha az olarak inmesinin de gerçekleştiği sahih ri
vayetlerle sabit bulunduğundan maksat, çoğu demektir." 

- 1 

Jj De ki: Ey bu Kur'an'a inanmayan cahiller! ı;..:;; 'J�1 "'? ı;..ı Siz buna is-... "" ""  , 
ter inanın, ister inanmayın; yani Kur'an'ın doğruluğuna ve kemaline karşı sizin 
gibilerin inanıp inanmamasının hiç önemi yoktur. İnanmanız onun kemalini 
artırmaz, inanmamanız da ona eksiklik vermez; iman ederseniz faydası kendi
nize, etmezseniz zararı yine kendinizedir. Artık siz dfü�Ünün. � µı )) ::r.�ı �-' 
. .ı) Şüphesiz ki bundan önce kendilerine ilim verilen kimseler, Kur'an in
meden önce, daha evvel indirilen kitapları incelemiş olup da vahyin, kitabın, din 
ve şeriatin ne olduğunu anlamış, peygamber l ik  deli l lerini öğrenmiş değerli 
a l imler � fi  gı kendilerine Kur'an okununca (� l) Li°�* �Jfa. çeneleri 
üstü düş�rek secdelere kapanıyorlar. �� � �:, �lS' �ı G�-�� �));� Ve 

( 1 )  Aliısi. a.g.c., XV, 188. 
(.!) Aliısi, a.g.c., XV, 188. 
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eliyorlar ki: " Rabbimizi tesbih ederiz, ne büyük şan. Rahbinıizin vandi 
lı:l'rçektcn yerine getirildi." Yani önceki kitaplarda vaad ettiği o Peygamht·r 
gelui. Haber verdikleri şeylerin hepsi olacaktır diye tesbih ve şükrediyorlar . 

.:ı� �u·�� �J�:., Ve ağlayarak çeneleri üstü kapanıyorlar �.,::J. �:W_;:, vl• o 
Kur'an okundukça onların huşularını (boyun eğmelerini) artınr. 

, _Bunun bir benzeri de � ı)� � �'..uı � :;ı. __ ;; ;.4:-:-çı �) ��)ı J! J)i � ı� fj_I� L.ı C:, �)� �I "Peygambere indirileni işittikleri zaman, onun hak olduRumı ,. 
,j,�rendiklerinden dolayı, gözlerinin yaşla dolduğunu görürsün. Onlar: "Ey Rah-
himiz! İman ettik derlerdi. " (Maide, 5/83) 

�)ı �·l ı ) Jıı ı�·lı jJ De ki: İster 11 Allah " diye dua edin, ister "Rah
ınan 11 diye du� edin ı�� L. -41 Hangi isimle çağırırsanız, güzeldir. Çünkü � �ı : �"fi en güzel isimler hep O'nundur, O eşsiz zatındır. Resulullah 
(s.a.v) bir gün Mekke'de "Ey Allah, ey Rahman 1 1  diye dua ederken müşrikler 
i�itmişler. Ve "Muhammed bir ilaha davet ediyordu, halbuki kendisi iki ilaha 
dua ediyor" demişler. Onlara cevap olarak Allah'ın bu emri inmiştir. Yani yüce 
Allah'ın bir çok isimleri vardır ki onlar, en güzel isimlerdir. En yüksek güzellik, 
ululuk ve saygı ifade eden en güzel isimler hep O'nundur. Bunların herhangi
siyle olursa olsun dua caizdir. Çünkü ismin bir kaç tane olmasından, isim sahi
binin birkaç tane olması gerekmez. Bütün esma-i hüsna (en güzel isimler) ile 
dua, ortağı olmayan o bir zata (Allah'a) duadır. 

�� � 'Jj Hem namazda sesini fazla yükseltme. Namazda okurken 
veya dua �derken bağırma, gösteriş ve saygısızlık lekesi olmasın. Lf.ı :::...;� 'JJ - -
Büsbütün gizli de okuma. Yani kendin işitmeyecek kadarda gizli okuma, 
Allah'tan başkasından korkuyormu� gibi olmasın. � �1 � fııJ Bunun 
arasında bir yol tut. Jj:, Ve de ki JJ :ı:;J1 llamd, Allah'a, her türlü yüceltme 
ile şükür, Allah'a. ı;�l O Allah ki - r.J) � � çocuk edinmedi. Doğurmaktan 
uzak olduğu gibi evlathk da edinmedi. Bundan dolayı çocuk edindi diyenler 
onun şanını bilmediler. Yalan söylediler. �ı v! �-? � � ;.ı:, Mülkte 01nun 
ortağı yok. İki veya üç (Allah) diyenler, başkalannı karıştıranlar iftira ettiler. 
j,lH ::,... �J � � �) O 'nun acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı yoktur. Yani � - -
acizliğinden meydana gelen, zilletten korunmak, izzet (yücelik) bulmak için 
yardım etmesine muhtaç olunan dosttan, sevgili ve yardımcıdan ve ittifak eden 
kimseden de uzak ve beridir. Üstünlük ve rahmetiyle sevdiği, vel i l ik verdiği, 
Allah'ın dostları denebilecek dürüst kulları olmaz değil ise de herhangi hir ih
tiyaçtan dolayı dost edindiği hiçbir veli de yoktur. Alçaklıktan uzak bizzat uziı 
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� �  kuvvetlidir. � ij.,Jı JJJ "Kuvvet ve kudret tamamıyla Allah'uıdır. " (Fatır, 
.1.'i/ 1 0) � �:,:..r; V� ��u tekbir ile yücelt de yücelt. Zatmda da yücelt, , / 1 ' 
sıfalmda da yücelt; yaptıklarında da yücelt, isimlerinde de yücelt. :;..sı :J.Jl ' � an 

( 1 ' ' l 

�I JJJ � a,ı � �(, �I �I 4'1 'i . "Allah, en büyüktür, Allah en büyüktür, 
Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd 
yalnız Allah'a mahsustur. '' 

Rivayet ediliyor ki, Abdu1muttalib çocuklarından konuşmaya başlayan her
. 

oğlan çocuğa Hz. Peygamber (s.a.v) bu JJ J:;Jı �� ayetini belletirdi.<1) Ve buna 
' , , , 

j.Jı �I "yücelik ve ululuk ayeti" ismini vermişti. 
- .. . 

Tesbih ve İsra (gece yolculuğa çıkartma) ile başlayan bu surenin bu j.Jı �i 
- ,, 

de hamd ve tekbir emirleriyle bitmesi ne kadar güzel, ne kadar beliğdir. Bu 
hamd ve tekbir emrinin W �ı"_r, �LS" � �I "Gerçekten Ra.bbinin sana lütfu çok 

- , 

büyüktür" (İsra, 1 7/87) nimetine şüphesiz özel bir bağlantısı vardır. 

İmam Ahmed b: Hanbel, Tirmizi, Nesai ve diğerleri Hz. Aişe (r.a) den ri
vayet etmişlerdir ki, Resul-i Ekrem (s.a.v) bu sure ile Zümer SCıresi'ni her gece 
okurdu.(2) Sahih-i Buharl'de İbnü Mesud'dan rivayet olunduğu üzere yüce Pey
gamber (s.a.v) bu sure ile bundan sonra gelen Kehf, Meryem, Taha, Enbiya 
Sureleri hakkında buyurmuştur ki: ı.;�'::JJ ::,.. �j .J.,'i1 Jfull � � "Bunlar ilk değerli " , "' , 
surelerdendir, yani Mekke'de inen surelerdendir ve bunlar, benim eski servetim
dendir. ıı(J) Yani Hz. Muhammed'e ait şan ve makama özel ilişkileri olan, eskiden 
beri ezberlediğim surelerden, bana ait virdlerimdendir. İşte L.ll. cl!:, �ı�::� �1 � 
(�� "Rabbin seni Makam-ı Mahmud'a ulaştıracaktır. " (17/79) müjdesini veren 

. � 

Isra Suresi'nden �QJ t;.� �I �8.:.,�l L.j "Ey Muhammed! Biz seni ancak 
, - , 

alemlere rahmet olarak gönderdik. " (Enbiya, 21/107) ululamasınt veren Enbiya 
SCıresi'ne kadar bu beş surenin tertibi de bu temel üzeredir. Bakınız hamd ve 
tekbir emri ile biten İsra Sfıresi'nden sonra Kehf Slıresi'nin hamd ile başlaması 
ne ahenklidir! 

.. 

(1) SüyUti, ed·Dürrü'l-Mansur, V, 353. 

(2) Tirmiıi, Scvabu'l-Kur'an, 21 ,  DavGt, 22; Ahmed b. Hanhel, YI, 68, 122; Dcylemi, Firdevs, V, 
435-436, 8660. 

(3) Buh
.
ari, Tcfsiru Sureti 17/1, 21,  1 ;  Fczfülu'l-Kur'an, 6. 
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Kehf Sfi.resi 
Mekke Döneminde İndi 

... 

Ayet Sayısı: 1 1 0 

Kehf Suresi Mekke'de inmiştir. Ancak ;..;, �;� �,.�ı c;. ;.ı-i: �C, ( 1 8/28) 
ayetinin Medine'de indiğine dair bir görüş vardır. 

A.yetleri : Yüz on, 
Kelimeleri: Bin beş yüz yetmiş yedi, 
Harfleri : Altı bin üç yüz altmış, 
Fasılası : 1 harfidir. 

Surenin iniş sebebi hakkında siyer sahibi İbnü Hişam'ın şöyle bir rivayet 

naklettiğini zikrolunuyor. Nadr b. Haris Kureyş'in şeytanlarından idi. Hz. Pey· 

gambere eziyet ederdi, düşmanlığa kalkışırdı. Hire'ye gitmiş, orada Rüstem ve 
İsfendiyar hikayelerini öğrenmişti. Hz.Peygamber (s.a.v) bir meclise oturup 

Allah'ı andığı ve geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketleri mi l Jetinc ın· 
lattığı zaman, kalkar kalkmaz, Nadr arkasından gelip o meclise oturur, "By Ku· 
reyş topluluğu! Vallahi ben ondan daha güzel konuşurum. Geliniz size <>nun an· 
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lıı t ı ı k Lırından <laha güzelini anlatayım" derdi, sonra onlara İran padişahlarından 
ıınlatırdı. Kureyş bunu Utbe b. Mu'ayt i le beraber Medine'deki yahudi bilginle
riııe göndermişler ve demişler ki, "Onlara Muhammed'den ve vasıflarından so
nınuz ve sözlerinden haber veriniz. Çünkü onlar, eski kitap ehlidir. Onlarda 
peygamber ilminden bizde bulunmayan bilgiler vardır." Bu maksatla ikisi çıkıp 
Medine'ye varmışlar, dedikleri gibi yahudi bilginlerine sormuşlar. Yahudi bil
ginleri demişler ki : "Ona şu üç şey hakkında sorunuz: 

1 .  O gençlerden ki, önceki zamanda gittiler. İşleri ne idi? Çünkü bunların 
hikayesi tuhaftır. 

2- O dolaşan adamlardan ki ,  onlar dünyanın doğusuna ve batısına 
ermişlerdi, bunun kıssası nedir? 

3- Ruhtan sorunuz. O nedir? Eğer size onlar hakkında bilgi verirse peygam
berdir, ona uyunuz; yoksa bir falcıdır, istediğinizi yapınız. "Bunun üzerine Nadr 
ve arkadaşı Mekke'ye geri dönüp Kureyş'e: "Size Muhammed ile aramızı halle
decek şey getirdik" diyerek yahudilerin dediklerini haber vermişler, gelmişler 
Hz. Peygambere sormuşlar. Hz. Peygamber "Sorduklarınıza yarın cevap veri
rim" buyurmuş, istisna yapmamış, yani "inşaallah Allah dilerse" dememiş, onlar 
gitmişler. Hz. Peygamber (s.a.v) on beş gece durmuş, vahiy gelmemiş, hatta 
Mekke halkı: "Muhammed bize yarın cevap vereceğine söz verdi. Halbuki bu 
gün, on beş gündür, sorduğumuza cevap vermiyor diye dedikoduya başlamışlar. 
Bunun üzerine Hz. Peygamber çok sıkılmıştı. Derken Cebrail yüce Allah'tan 
Ashab-ı Kehf (mağara arkadaşları) Suresi ile geldi( 1) ki, onlara üzülmesinden 
dolayı Allah'm azarlamasını ve sordukları o gençler ile o dünyayı gezen adamm 
kıssalarını kapsıyor. � �! AJI � ��-;) C.� �� ı;;.ı � tJJI f ÇJJI � d;�� "Ey 
Muhammed! Sana ruhtan soruyorlar. De ki: "Ruh, Rahbimin bileceği hir iştir. 
Size ancak7 az bir hilgi verilmiştir. "(İsra, 1 7  /85) yüce ayeti de beraber bul unu
yordu. Tefsirlerin birçoğunda tesadüf edilen bu rivayetin aslı işte bu şekilde 
İbnü İshak'ın bir nakline dayanmaktadır. Gerçi vahiy, }-{z. Peygamberin elinde 
olmayan, Allah tarafından verilen bir haber olduğundan Peygamberin isteğine 
bağlı değildir. Umulduğu zamanda gelmesi ve bir hikmetten dolayı geciktiril
mesi caizdir. Ve bu, onun (Peygamberin) güçsüzlüğü değil, aksine indi (kendi 
yargısı) olmadığına delalet eden bir kuvveti olur. Peygamberl iğin başlangı
cından, tebliğ görevinin gelişine kadar, vahyin bir müddet için durdurulduğu da 
olmuştur. Ancak hükümlerle ilgili hususlarda açıklama yapmanın ihtiyaç za- . 
manından sonraya bırakılmasının caiz olmaması en seçkin görüştür. / 
( 1 )  Allısi, a.g.c., XV, 24 7. 
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"Ve'<l-Duha, Slıresi'nin de bir ik i  gün vahyin geciktirilmesi dolayısıyla 
iııdiği doğrudur. Şu halde yüce A1lah'ın i lk  vahyini Hıra mağarasında göndt·r
diği Peygamberine Kehf Suresi'ni indireceği zaman da ona ilk önce beş on gün, 
/\shab-ı Kehfin, mağara arkadaşlarının çektiği sıkıntılardan gerçek bir örnek 
gi)stcrerek indirmiş olması akla çok uygundur. Bununla beraber İbnü İshak'ın hu 

rivayeti, Hadis Usulü açısından delil göstermey� uygun bir haber değildir. 

Birinci olarak: İbnü Cerir Taberi gösteriyor ki, bunun senedinde İhnü 
ishak: -�� �I � 4.� � � �-_._;r, � � r_.JJ � �1 � � d!'i> "Kırk küsur se
neden beri gelmiş Mısırlı bir şeyh bana anlattı. O İkrime'den İkrime de İbnü 
/\bbas'tan . . .  " demiştir. (1) 

Buna göre senedde tanınmayan biri vardır. Zayıf bir rivayettir. İbnü ishak, 
rivayeti zayıf görmüş ve bu rivayeti benimsememiştir. 

İkinci olarak: Yukarıda ruh sorusunda naklettiğimiz şekilde Sahih-i Buharı 
ile Sahih-i Müslim'de Abdullah b. Mesud'dan nakledilen rivayete aykırıdır. 

Üçüncü olarak: Rivayetlerin çoğunda ve İbnü İshak'ın da uzunca 
açıklamasına göre bu surede anlatılan mağara arkadaşları, sırf Hz. isa'nın dini 
üzere tevhid inancı ile hareket etmiştir ve kendilerini puta taptırmak veya idam 
etmek için takip eden ve sıkıştıran kavimlerine karşı, din uğruna savaşmaya ka
rar vermekle dinlerinin korunması uğrunda dağa çıkmış, mağaraya gizlenmiş 
birkaç gençten oluşan hıristiyan bir grup müminlerdir. Öyle ise bunların kıssası, 
Hıristiyanlık tarihi ile ilgili olduğundan Hz. İsa'yı kabul etmeyen yahudi bilgin
lerinin, bu gençlere ait bir keramet kıssasını kabul ederek sordurmuş olmaları 
uzak görünür. 

Gerçi Fahreddin Razi'nin açıklamasına göre bazıları Ashah-ı Kehf in Hz. 
Musa (a.s)'dan önce olup Hz. Musa'nın, bunları zikrettiğini ve yahudilerin sor
malarının sebebinin de bu olduğunu söylemiş. Bazıları da Hz. İsa (a.s)dan önce 
mağaraya girdiklerini ve Hz. İsa'nm, bunların haberini anlatmış olduğunu ve İsa 
ile Muhammed (a.s) arasındaki zamanda dirildiklerini söylemiş, diğer bazıları 
da Hz. İsa (a.s) dan sonra mağaraya girdiklerini söylemiştir(2) ki, Kaffal'dan<1) ve 
Taberl'den de nakledildiği üzere İbnü İshak'tan rivayet edilen de budur.<4) Şu 
halde İbnü İshak'm sözüne göre yahudilerin bunu sormaları gerekir. 
( l )  et-Taberi, a.g.c, XV, 127. 

(2) Fahrü'r-Razi, a.g.c, XXI, 1 1 4. 
(3) Fahrü'r-Razi, a.g.c, XXl, 114  (Kafkal'dcn naklen) 

( 4) cl-Tahı.!rl, a.g.c, XV, 132. 
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l>ürdüncü olarak: Bu surede başlıca ij�;.kıssa vardır ki onlar, Ashab-ı Kchf 
kıssası ve tamamlayıcıları, Musa ve Hızır kıssası, Zülkarneyn kıssasıdır. Eğer 

hu surenin iniş sebebi üç soru idiyse bu kıssaların her birinin, bunlardan biriyle 
ilgili olması gerekirdi. Yoksa burada söz sırası gelmişken diğer bir kıssaya 
geçilmiş de ruhla ilgili sorunun cevabı başka bir sureye aktarılmış demek uygun 
olmazdı. 

Beşinci olarak: Bir önceki surede ruh ayetinin ve bu surede Zülkarneyri 
kıssasının, açık bir soruya cevap oldukları Kur'an'da açıkça ifade edildiğinden 
dolayı gerçektir. Ve açıkça görünen de bu iki sorunun aynı zamanda değil, ayrı 
ayrı ·sorulmuş olmalarıdır. Bununla beraber bu ikisinde Ç.JJI � clJ)=" Z, "Sana ruh
tan sorarlar" (17 /58); ;.r)lı ı.S,� � �):" Z, "Sana Zülkarneyn'den sorarlar. " ( 1 8/ 
83) diye açıkça sorulmuş olduğu halde, Ashab-ı Kehf kıssasının bu şekilde 
söylenmemesi, bunun da M usa ve Hızır kıssası gibi doğrudan doğruya bir 
hatırlatma olduğunu ifade eder. Yukarıda zikredilen rivayet bu yönden de kusur
ludur. 

Altıncı olarak: Bunda "üzüntüden dolayı bir azarlama" vardır, denilmesi 
de doğru değildir. Bundan maksat, . . .  �( �; 2"� clt.U "Şimdi bu Kur'an'a iman et
mezlerse, belki sen arkalarından esef ederek kendini üzeceksin. " (Kehf, 18/6) 
ayetidir. Bu ise bir azarlama değil, surenin başındaki hamd zevki ile orantılı bir 
irşad ve takviyedir. 

Sonuç olarak surenin iniş sebebi hakkında zikredilen üç soru ile ilgili riva
yet birçok yönden kusurludur. Ve nitekim sahih hadis kitaplarında yoktur. Bun
dan dolayı bu surenin tefsirinde bu rivayete dayanmak caiz olamaz. 

1 

Surenin baş tarafındaki ayetler gösteriyor ki, esas iniş sebebi (.U� aıı �I 
"A llah çocuk edindi" (18/4) denilmiş olmasıdır. Bunun, i l imde yeri olmayan 
büyük bir yalan olduğunu açıklamakla, bu sözü söyleyenleri uyarmak ve onları 
tevhide davet etmek için bu sure indirilmiş, Zülkarneyn ile ilgili sorunun ce
vabı da bunun tamlayıcısı olmuştur. 

İ lk  önce Hıristiyanlığın müşriklere karşı gizli çalıştığı ilk devriyle ilgili 
olan ve huistiyanlarca bilinen Ashab-ı Kehf Kıssası, Allah'tan başka ilah edinen 
bir topluluğa karşı yalnız tevhid için mücadele etmek ve Allah'ın rahmet ve tev
fikine ermek üzere çekilmiş birkaç gencin, bir gün veya daha az bir zaman gibi 
gelip geçen nice senelerden sonra, nihayet kurtuluş gayesine ermiş olmasından ." I 
ibaret ve Allah'ın diğer ayetlerine göre hayret edilmemesi gereken bir keramet 



Cüz: 1 5  1 8- KEllF SÜRESİ 

kıssası olduğunu açıklamakla, sonraki hıristiyanlar gibi Allah'a çocuk isnad 
edenlerin yalancılıklarma ve Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin mahve<lildiklc
rine delil getirmek için söylenmiş ve sonunda da r,;;. ::,... �')"J ;:.ı �� �1 :;_:s. Jj� 
(�� "De ki: Rabbimin beni, bundan daha yakın bi,: zam�r!.da dosdoğru hir 
haşarıya ulaştırması umulur. " (Kehf, 18/24) emri ile Hz. Muhammed'in ba�arı
smın bundan pek yakın bir sure içinde ortaya çıkacağı ümidi vaad edilm i� ve 
müjdelenmiş. Yani Ashab-ı Kehfin beklediği üçyüz dokuz seneden çok az hir 
süre içinde İslam'ın galibiyetinin gerçekleşeceği anlatılmışt1r. Ve bu şekilde bu 
suredeki üç kıssadan her biriyle Hz. Muhammed'in muvaffakiyetinde meydana 
gelecek tecelli mertebelerine misal verilerek 'ı) wc.r., � J,::.�U �:.ı : ili _;.-.;_  �lS' :;,J 
(..b-1 :;:, i�� �� "Kim Rabbine kavuşmayı istiyor�·a, salih am�(işle

�
,·in ve iha-, ,,  ,, , .. , 

dette hiçhir şeyi Rabbine ortak koşmasın" (Kehf, 18/110) daveti ilan edilmiştir. 
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Meal-i Şerifi 

----· -- · ·· .. -·· · 
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1- Hamd, o Allah'a mahsustur ki kulu (Muhammed'e) kitabı indirdi ve 
ona hiçbir eğrilik koymadı. 

2- Onu dosdoğru (bir kitap) olarak (indirdi) ki katından gelecek 
şiddetli azaba karşı (insanları) uyarsın ve yararh işler yapan nıünıinlere 
kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin. 

3- Onlar orada sürekli kalacaklardır. 
4- Ve "Allah çocuk edindi 11 diyenleri de uyarsın. 
5- Bu hususta ne kendilerinin, ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. 

Ağızlarından çıkan söz ne büyük bir iftiradır. Onlar, yalandan başka bir 
şey söylemiyorlar. 

6- (Ey Muhantmed!) Demek onlar, bu söze (kitaba) inanınazlarsa, on
ların peşinde üzüle üzüle kendini helak edeceksin! 

7- Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki, insan
ların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim. 

8- Şüphesiz biz, yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız. 
9- Yoksa sen Ashab-ı Kehf'i ve Rakim'i  (isimlerinin yazılı bulunduğu 

taş kitabeyi) şaşılacak ayetlerimizden nıi sandın? 

JJ �1 Allah'a hamdolsun ISilı o öyle bir Allah' dır ki .� J,&. �8:.11 J)1 
Kitabi kuluna indirdi. �� :J � �J llem de onun için hiçhir eğrilik yap
mayarak; dolambaçlı değil, çarpık deği l, yalanı, yanlışı yok. ı' .. ) Dosdoğru bir 
hakinı olmak üzere indirdi. �:J � r--4� L..� �.4 Ki kendi katından pek şiddetli 

,,. "' "' .. :. 

bir azab olan ahiret azabı ile (kafirleri) uyarsın �� �..Jı �:;:Jı ;· �� 

��l.:Jı ve iyi işler yapan müminlere şunu müjdelesin � � ·L.ı (' { • . ' �1 � 01 
(�1 onlara kesinlikle öyle güzel bir mükafat vardır ki. Orada (cennette) de
vamla kalacaklardır. 

Uyarmanın kimlere olduğuna gelince, 

��ı ��_J llem şu kimseleri içindir ki (.J� aıı �ı ı)u onlar, Allah çocuk 
edindi dediler. Bunlar meleklere Allah'ın kızlarıdır diyen Arap müşrikleri, 
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l J:1.cyr'e Allah'ın oğlu diyen yahudiler, Mesih'e (Hz. İsa) Allah'ın oğlu diyl'll 
hıristiyanlardır. Öyle olmakla beraber bu hususta hıristiyanlar hepsinden fo1la ' 
ısr�� ediyorlar. Çünkü bunu dinlerinin birinci esası saymışlardır. � � �� ;.+! C. 
;.+�� �� Bunun hakkında ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir hil�isi y;>ktur. Yani bunu söyleyenler, bildiklerinden değil, bilmediklerinden, ha11a· 
lannı, yani atalarını veya kendilerine baba dedikleri papalarını taklid ederek 
söylerler. Halbuki babalarının sözleri de bilgiden değildir. 

Çünkü ilim bunu kabul etmez. �C)1 � �� � �-;J O adi söz, yalnız 
ağızlarından çıkan bir kelime olması açısından büyüdü. Allah'a karşı büyük 
bir cüret, büyük bir günah olan koca bir laf oldu. 

Burada "aba" (babalar) ye "kelime" deyimlerinin hıristiyanlara ait deyim
lerden olduğuna dikkat edilirse bu kelimenin, en fazla onlarm ağzından büyüdü
ğüne bir dikkat çekme olduğu anlaşılır. Tefsir bilginleri bunu hatırlatmaya lü
zum görmemişlerse de bu işaret açıkça anlaşıhr. Hıristiyanların ataları, "Mesih 
oğlumdur diye gökten bir ses geldi." derler dururlar. 4..i..? \'ı �)� �I Onlar, yalan 
ve saçmalıktan başka bir şey söylemiyorlar. I�� � �-,-�!ıJi :fa �ı- ";; �4 � 
ı.l:..1 ��ı r.;+. Belki eğer onlar, bu kitaba inanmazlarsa sen arkalarından , , , 
üzüntü ile neredeyse kendini öldürüp yok edeceksin. Yani ey bu kitabı kendi-
sine indirdiğim kulum ve Resulüm Muhammed! Bu kitaba inanmayanlar helak 
olacaklar. Fakat sen o büyük söyleyen yalancıların iman etmediklerine şimdiden 
öyle üzülüyorsun ki, iman etmezler de helak olurlarsa arkalarından edeceğin 
üzüntü ve esefle neredeyse kendini tüketecek dereceyi bulacaksın. O halde sen 
onlar için üzülme, kederlenme ve sana bu kitabı indiren Allah'a hamdederek 
vazifeni yerine getir. 

l4.l � �� �1 J&. L. � wı  Çünkü biz yeryüzündeki şeyleri ona, yani 
yeryüzüne' bir süs kıldık. �-�1 �1 �)�:! Mümin ve mümin olmayan insan· 
ların hangisi Allah'a daha itaatkar ve daha güzel amel işliyor diye imtihan 
edelim. Yani tecrübe eder gibi gerçekten meydana çıkaralım da ona göre güzel 
iş yapanlara, iyilik yapanlara güzel mükafat; kötülere de şiddetli azab verel im. 
0'; r� � � �)&.� w(, Bununla beraber şu da bir gerçektir ki biz o , , , 
yeryüzündekileri kuru bir toprağa çevirmekteyiz.Bu gün göz1eri kamaşl&rnn 
o süsler, zinetler, yarın bakarsın dünden yokmuş gibi harap ve toprak olup gide· 
cekler. Onun için güzel amel, o fani (geçici) süslere kapılmak değil, onun som�u� 
za dek kalıcı olan yaratacısma hizmet etmektir (l) . Şu halde o yok olacak süs vt.: .. -
( 1 )  v� � raJ .)� � ı.S)� u� • y�l)I r.)U. J1 ..ı,;..; .,.,. .:..._,; r>ı "Baykuş Efrasylih 'm �·t1rtltıRı 

(kubbesi) üzerinde niibet tutuyor; örümcek, Kayser'in kô�kiimle perdedarlık y<.l[J1yor. '' 



.\4l 1 8- KEl lF SÜRESi: 8-9 Cüz: 1 5  
--------------·-------··----••"' "  . . . .  

1.iıH'tkrc esef ile üzülmemeli, vakit geçirmemeli de bu imtihan meydanında en 
ı.tiiı.d amel için çalışmalıdır. 

:-:; :.. r1 Yoksa zannettin mi ki r-!JG �ı ��1 �1 Ashab-ı Kehf ve 
Rakim, -"Kehf", dağda mağara ve özellikle geniş olanıdır ki, küçüğüne "gar" 
denilir. Türkçesi "in"dir. "Rakim", bizim kitabe dediğimiz yazılı taş veya maden 
veya diğer şeylerden levha demektir.- Yani aşağıdak·i. şekliyle kıssaları an- _ 

1 

latılacak olan Kehf ve Rakim sahipleri � G.i-Çı ::,.. ı)lS" garip mucizelerimiz-; ,,. 
den midirler? Yani kuru topraklardan hayrete değer süsler çıkarıp insanları, on
lara düşkün kılarak imtihan eden ve bu şekilde en güzel amelleri düşkünlük 
içinde ortaya koyan ve nihayet bütün o süsleri mahvettiği halde güzel iş yapan
ları güzel mükafat ile ebedileştirecek olan ilahi kudretimizin hepsi çok orijinal 
ve güzel olan eserleri ve mucizeleri arasında Ashab-ı Kehf ve Rakim tek hayret 
verici ve şaşılacak bir mucize mi oldular sandın? Hay1r bunda şaşılacak bir şey 
yoktur. En güzel amelleri, en şaşmaya değer alametleri sonu toprak olan dünya 
zinetine, dünya hayatına aldanmayan, denenmiş kimseler içinden ortaya 
çıkarmak Allah'ın adetidir. Allah ona benzemez daha neler yapmış ve yapa
caktır.<1) Bunun için başkaları hayret etseler de daha büyük mucizelere mazhar 
olan ve daha güzel amelJer kendisinden istenen sen, o zanda bulunmayarak şunu 
hatırda tut: 

( 1) Ebu Ali İbnü Sina, "Şifa"sının "zaman" babında demiştir ki: "Filozof Erstatalis anlattı ki, 
Allah'ın birliğine inananlardan bir kavme, Ashah-ı Kchrin haline benzer bir hal oldu.'' İbnü 
Sina, bunu nakletlikten sonra demiştir ki; tarih, bunların Ashab-ı Kehrtcn önce olduklarına de
lalet c<lcr. {Müellif) 
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Meal-i Şerifi 

10- O gençler mağaraya sığınınca şöyle dediler: " Rabbimiz! Bize katın
dan bir rahmet ver ve bizim için şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla." 

11- Bunun üzerine biz de kulaklarını tıkayarak mağarada onları 
yıllarca uyuttuk. 

12- Sonra da iki gruptan hangisinin, onların mağarada kaldıkları 
süreyi daha iyi hesapladığını anlamak için, onları tekrar uyandırdık. 

�r�i � lZ'� Derken kulaklarına perde vurduk, yani yatırdık, uyuttuk 
. . .  �.?Jı �1 ;s-�! bilelim ki iki gruptan hangisi, bekledikleri süreyi daha iyi 
hesapladı. Burada "bilelim" demek, fiilen ortaya koyalım ve gerçekleştirelim de 
kendileri bile anlasın ve iki gruptan birisi Allah'ın birliğine inanan, mümin 
Ashab-ı Kehf, birisi de hasımları olan müşriklerdir. Ayette görüleceği üzere 
Ashab-ı Kehf uyandıkları zaman işlerinde başarılı olduklarını, gayelerinde isa
bet ettiklerini gördüler ve Allah1ın rahmetine kavuştular. 

Bu  özetlemeden sonra bunların dinleri, işleri ne idi? Mağaraya niçin 
çekildiler ve orada nasıl kaldılar, sonra da nasıl uyandırıldılar? Ayrıntısına ge-· 

. lince: 
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Meal-i Şerifi 

13- Biz sana onların kıssalarını gerçek olarak anlatacağız. Ilakikaten 
onlar, Rablerine inıan eden birkaç genç idi. Biz de onların hidayetlerini 
artırdık. 

14- (Oranın hükümdarı karşısında) ayağa kalkarak dediler ki: "BiziJJI 
Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz, O'ndan başkasına ilah deyip 
tapmayız, yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. 

15- Şu bizim kavmimiz, Allah'tan başka ilah edindiler. Onların ilah 
olduğuna dair açık bir delil getirselerdi ya! Allah'a karşı yalan uydurandan 
daha zalim kim olabilir? 

16- (İçlerinden biri şöyle demişti:) "Mademki siz, onlardan ve 
Allah'tan başka taptıkları putlardan ayrıldınız, o halde mağaraya sığının 
ki, Rabbiniz rahmetinden size genişlik versin ve işinizi rast getirip kolay
laştırsın. " 

17- Ey Muhammed! Baksaydın güneşin doğduğu zanıan mağaranın 
sağ tarafına yöneldiğini, batarken de sol taraftan onları nıakashıyıp 
geçtiğini görürdün. Onlar, mağaranın geniş bir yerinde idiler. İşte bu Al· 
lalı' ın mucizelerindendir. Allah kinıe hidayet ederse, işte o, hakka ulaşınıı· 
tır; kimi de hidayetten mahrum ederse, artık ona doğru yolu gösterecek bir 
dost bulamazsın. 

18- Bir de onları mağarada görseydin uyanık sanırdın. llalbukl onlar 
uykudadırlar. Biz onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de giri�te ön uyuk· 
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lnrnu ileri doğru uzatmıştı. Eğer onları görseydin, arkana bakınadan 
k11�ıu·thn ve için korku ile dolardı. 

l 9- Onları bir mucize olarak uyuttuğumuz gibi, birbirlerine sorsunlar 
diye kendilerini uyandırdık da içlerinden bir sözcü şöyle dedi: "Ne kadar 
durup kaldınız? " (Kimi) "Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık" 
dediler. (Kimi de) şöyle dediler: "Ne kadar durdu�nuzu, Rabbiniz daha 
iyi bilir. Şimdi siz birinizi, bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın, 
hangi yiyecek daha temiz ise, ondan size azık getirsin. Hem çok dikkatli 
davransın ve sizi kimseye sezdirmesin." 

20- " Çünkü şehir halkı, sizi ellerine geçirirlerse muhakkak sizi 
taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine çevirirler ki, o zaman siz dünya
da da ahirette de asla kurtuluşa eremezsiniz." 

21- Böylece insanları onlardan haberdar kıldık ki, öldükten sonra di
rilmenin hak olduğunu ve kıyamet gününden şüphe edilenıeyeceğini bildir
mek için, öylece şehir halkına buldurduk. Onları mağarada bulanlar, ara
larında durumlarını tartışıyorlardı. Dediler ki: "Üstlerine bir bina (kilise) 
yapın. Bununla beraber Rableri, onları daha iyi bilir." Sözlerinde üstün ge
len müminler: " Üzerlerine muhakkak bir mescid yapacağız." dediler. 

22- Ashab-ı Kehrin sayılarında ihtilaf edenlerden bazıları: Onlar, üç 
kişidir, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler. Diğer bazıları da "Onlar, 
beş kişidir, altıncıları köpekleridir " diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen 
hakkında tahmin yürütmektir. (kimileri de:) " Onlar, yedi kişidir; sekizin
cisi köpekleridir" derler. De ki: " Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. " 
Onları ancak pek azı bilir, Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler 
dışında bir münakaşaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye de bir şey 
sorma! 

j;JLt �Q ;{r, � � Biz sana onların kıssasını olduğu gibi dosdoğru an· 
,., , 

latacağız. Şöyle ki: !�".:; �ı Gerçekten onlar bir takım gençlerdir. 
, , ;ı 

"Fit ye", genç delikanlı, yiğit demek olan "feta" nın ondan az sayıya delalet 
eden çoğuludur. Demek ki kıssanın ibret teşkil eden hakikatinde bunların isim
leri ve sayıları ve memleketlerinin bellenmesi lazım değildir. Hüviyetleri olmak 
üzere ehemmiyete değer olan birinci nokta şu vasıflarıdır: Bir kaç genç yiğitten 
oluşan az bir topluluk :S� �l1�j� ;.+:..ı ı_,.t.i ki kendilerinin Rabbine iman ettiler 
ve biz de kendilerine hidayetieri�i artırdık. ;+..,ü):.. �� Onların kalpleri
ni metin kıldık. ı)w ı;.u ·�ı O yiğitler ayağa kalkarak dediler ki �� � 
ı.i-� "it, �<;.:.Jı bizim Rabbimlz, bütün göklerin ve yerin Rabbidir. � ı;J; � 
. , , 
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�ı -�J� Biz O'ndan başkasına hiçbir zaman ilah demeyiz. � r�ı \lj � " " "  " 
Doğrusu o vakit akıldan uzak, haddinden fazla bir yalan söylemiş oluruz. 
(ünkü O'ndan ba§ka ilah imkansızdır, yalandır. İşte bu yiğitlerin İ§lerinin aslı 
�u idi: Müşriklere karşı ayaklanma ile tevhidi itan. 

Bu ayaklanmanın meydana gelme şekli hakkmda değişik rivayetler vardır'. 
Muhammed b. İshak'ın nakline göre şöyle zikredilmiştir: İncil ehlinin işi altüst 
oldu, içlerinde suçlar büyüdü, krallar azgınhk etti. Bu krallar putlara tapıyor, 
putlar için kurbanlar kesiyorlardı. Bu konuda pek ileri gidenlerden biri de Rum 
krallarından Dekyanus idi. Rum ülkesini dolaşıp putperestliği kabul etmeyen 
hıristiyanları öldürüyordu. Nihayet Ashab-ı Kehfin şehri olan "Dekinos"a indi. 
İner inmez iman ehlinin takip edilmesini ve yakalanmasını emretti. İman eden
ler, şuraya buraya kaçıp gizlenmişlerdi. Şehrin kafirlerinden tayin ettiği 
zabıtaları iman edenleri takip ediyor, gizlendikleri yerlerden çıkarıp Dekyanus'a 
getiriyorlardı. O da putlara kurban kesilen mezbahalara sevkedip putperestl ikle 
öldürülme arasında seçim yapmalarını öneriyordu. Alçak dünya hayatına rağbet 
edip bu ölümden korkanlar, onun dediğini yapıyorlar. Ebedi hayatı tercih eden
leri de öldürüp, parçalayıp şehrin suruna ve kapılarına asıyordu. 

Bunu gören o birkaç genç, Rum soylularından ve bir görüşe göre kral ın ileri 
gelenlerinden hür gençlerdi, çok etkilendiler. Bu fitnenin def edilmesi için Al1ah 
Teala'ya göz yaşları ile boyun eğerek namaz kılıp dua ediyorlardı. 

Zorba kralın yardımcıları bu gençleri ihbar ettiler, bundan dolayı onları, 
hücrelerinde bastınp huzuruna getirtti ve bazı şeyleri söyledikten sonra bunları 
ya putlara ibadet veya ölüm arasında seçim yapmalarını teklif etti. O vakit o 
yiğitler de dediler ki: "Bizim bir ilahımız vardır ki ,  ululuk ve yüceliği gökleri ve 
yeri doldurmuştur. Biz ondan başka birine ilah demeyiz, asla putlara tapmayız, 
senin teklifini kabul etme ihtimalimiz sonsuza dek yoktur, hükmün ne ise yap!" 
Bundan dolayı üzerlerindeki kıymetli elbiselerin soyulmasını emredip onları 
yanından çıkardı ve kendisi önemli bir iş için N inova şehrine gitti ve geri 
dönünceye kadar onlara düşünme için mühlet verdi, Onlara uyarlarsa uyarlar, 
yoksa diğer müslümanlara yaptığını yapacaktı. Bunun üzerine yiğitler dinlerini 
korumak için karar verip şehrin yakınındaki "Benclüs" dağında sarp bir 
mağaraya gizlenmeye karar verdiler. Her biri babasının evinden bir şey aldı, bir 
kısmını sadaka verdiler, kalan kısmını nafaka edindiler ve gidip mağaraya 
sığındılar; gece gündüz namaz kılıyorlar, Allah Teaia'ya inleyiş ve feryad ile 
yalvarıyorlardı. Nafaka işini Yem1ihaya bıraktılar. O sabahleyin bir miskin 
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kıyufrıi11c girerek şehre giriyor, lazım olanı alıyor, biraz da havadis ara�lırıp ar
k uda�larına dönüyordu. 

' 
Zorba kral, §ehre dönünceye kadar bu şekilde durdular. Kral gelir gelmez 

hu gençleri aradı ve babalarını yanına getirtti. Babaları onların kendilerine isyan 
ve mallarını yağma etmekle çarşllarda israf edip dağa kaçtıklarını söyleyerek ' 
özür dilediler. Yemliha, bu kötülüğü görünce, pek az rrıiktarda azık alıp ağlaya-
rak vardı ve arkadaşlarına dehşeti anlattı. Onlar, ağlaşarak secdelere kapanıp 
Allah'a yalvardılar, sonra ba§larını kaldırıp oturdular, yapacakları iş hakkında 
konuşuyorlardı. Derken Allah Teala, bunlara bir uyku verdi, yattılar, nafakaları 
baş uçlarında uyudular kaldılar. Beride Dekyanus hiddetinden ne yapacağını 
düşünüyordu. Onları uyutan Allah Teala bunun gönlüne de mağaranın kapısını 
kapatmayı getirdi. Bunun üzerine Dekyanos mağaranın kapısının ördürülmesini 
emretti. "Açlıktan, susuzluktan ölsünler, mağaraları kabirleri olsun" dedi, öyle 
yaptılar. Dekyanos'ur evinde imanını gizleyen iki mümin vardı. Birinin adı 
"Pendros", diğerinin ki "Runas" idi. Bunlar, Ashab-ı Kehrin isimlerini ve ne
seplerini ve kıssalarını iki kurşun levhaya yazıp bir bakır tabuta koyarak yapılan 
duvarın içine koymayı kararlaştırdılar ve yaptılar." (l) 
( 1 )  İhnü Esir, d-Kaınil ismimkl<.i larihin<lc §Öyle <liyor: Ashab-ı Kchr, Dckyus adında bir kralın 

zamanında idi. Kentlisine D�k/Hnus Ja denilirdi. Efsus ismindeki Rum �chrin<lc hulunuyor� 
!ardı. (İbn Esir, el-Kamil l'i't-Tarih, 1., J55 v<l.) Fakat Tarih-i Kamil'dcn mılaıjıl<lığına göre Dc
ky<ınus, Dckyus't<ın ba§ka ve daha sonnı görünüyor. Çünkü Dckyanus "Diyukknyanus" ol
malıdır ki "Kamil"<le huna "Dcklilanus" cknilmi§ ve Dckyus hundan birkaç önceki krnl 
arasın<la zikrcdilmi�tir. Murn<l Bcy'in tarihinde ıikrc<lildiğinc göre hıristiyanlar hakkında icra 
edilen katliamların en sonuncusu ve en dch§ctlisi Diyuklcnyanus'un zamanında yapılmı�tır. 

Fransızların "Gramı Ansiklopcdi"sinde "Scpt Dormans" Yedi uyuyanlar adı ik hu kıssa 
hakkında !iÖyk dcnilmi§tir: Roma İmparatoru "Dckyus-Dccius" hıristiyanları katliam ettiği 
sırada, soylu hir aileye mc�sup yedi kardc�: 

Maksimyans, Malkus veya Marfus, Martinyanus, Konstanit,nos, Diyonisyus, Yohanis ve 
Sürasiyu kendilerini dini terk etmeye zorlamak isteyen "Efcs" valisinin tehditlerine cesaretle 
karşı koyduktan sonra bir mağaraya sığındılar. Onları ve onlarla birlikte kcn<lilcrini sadakctk 
takip etmi§ olan köpeklerini öldürmek için bu mağaranın kapısını ördüler, duvar bitmeden bir 
hıristiyan hu olayla ilgili olarak yazdığı hir bakır levhayı mağaradan içeri atmı�ıı (Rakim hu 
levha demektir). Fedailer uyudular. Yüz elli sene veya yüz doksan yedi sene sonra, <lfütyüz kırk 
sekiz tarihlerinde, il. Teodos zamanında yalnız hir gün uyumu� olduklarını zannederek uyan
dılar ve içlerinden birini yiyecek satın almak için §Chrc gönderdiler. Bu adam. kapılar<la haç 
i§arctlcrini görerek hayrete düştü. Aynı zamanda alı§ veri§ ettiği kimsdcrc imp;mıtor Dckyus 
zamanından kalma sikkeler gösterdiği için onları <la hayrete dü�ürdü. Efcs (Efsus) piskoposu, 
imparator ve imparatoriçe bu olağanüstü olayı hayretle seyretmek için, derhal mağaraya gillilcr. 
Fakat yedi §Chid, ölülerin dirileceğine höylccc delil gösterdikten sonra, yeniden uykuya daldılar 
ve hir daha uyanmadılar. Bunların kapanını§ oldukları mağara daha sonra müminlerin 
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(>zctlc bu yiğitler Allah'dan başka ilah tammaz, gerçekten mümin idilt·r. 
l�lni de Allah'ın hidayet ve korumasıyla dinlerini korumak için zorba mü�rikk·· 
ı i ı ı zor ve baskısına karşı ayaklanma olmuştu. Şirke sapan ve İsa'ya Rab iHih di
yt·ıı, dünya süsüne ve hayatına rağbet eden hıristiyanlara benzemiyorlardı. Kalk
tılar, sözü bir edip tam bir bağlılık ve kalb sağlamlığı ile tevhidi ilan ederek �; 
llli (�I 8J :ili 4J't �J'� ::,_. ı;J; ;) J#� 'fi� u�I �� dediler ve kendileri ile bcraht.·r ,, "' , ,, 
hiiyle demeyip şirke sapan mi lletlerini küçümsemek ve çirkin görmek için de 
1iiyle söylediler: 

G:.� • �� Bak hele şunlar, şu bizim kavim 4Ji ;;J'� ::.--- ıJl;Jı O '  nda n , , ... , , 
(Allah 'tan) başka ilahlar edindiler. Gizli değil ki her ne şekilde olursa olsun 
putlara boyun eğenler ve genel olarak müşrikler bu ifadeye girdikleri gibi, Me
sih (isa), ilahdır diyenler de bu ifadeye dahildirler. .� • .:ıllJ:; ;.f)� �)'Ç 'f) Onla
ra açık bir delil getirselerdi ya!. Yani Allah Teala'nın ullıhiyyetine ve Rab 
oluşunun yüceliğine delalet eden gökler ve yer gibi şahitler, açık deliller var. 
Fakat O'ndan başkasmm ilah olduğuna dair öyle bir şahit, açık bir delil getirse
ler ya bakalım? Hiç mümkün müdür? Delilsiz dava kabul edilir mi? Veya şunun 
hunun keyfi, zorbalık etmesi, musallat olması delil tutulur mu? 

Burada şu anlam da muhtemeldir: Onlar aleyhine bizim yaptığımız gibi 
ilmi, ameli, sözlü ve fiili etkili bir delil getirmiyorlar da o yalancıl ık suçunu 

1 

işliyorlar. �$ J.ıı c.fa. 1.>?ı ;... �1 � Artık bir yalan uydurup da Allah'a ifti-
ra edenden' d�ha zalim ki� olabilir? Bu fasılanın yukarıda geçen t.ıı �)� �ı , , 4.i.S' fasılasına döndürülüp redif kılındığı (tekrarlandığı) açıktır. Bu şekilde 
kıssanın müşrikler aleyhine olan hükmü özetlenirken aynı zamanda bunun �I 
(.U� aıı "Allah çocuk edindi" (Kehf, 1 8/4) diyenler aleyhine hüküm içeren bir de
l i l  olduğu da anlatılmıştır. 

O yiğitler, kavimlerinden de böyle nefret ettikten sonra çekil ip kendi kendi
lerine dediler ki : j;ı �-' �J·<··� C.� ���ı .�!-' Ve madem ki siz onlardan ve 

hağlılıklarıyhı me§hur oklu. Bu mağarayı hala turistlere gösteriyorlar. Bunl:.ırın hıraklıkları 
c§yaları Marsilya'ya taşındı. Ta�ınma esnasında kullanılan hüyük ta� sandık Marsilya'daki Seni 
Viklor kilisesimk<lir. Bc�yüz yirmi sekiz tarihinde Suriye piskoposu "Jcan dö Sarağ''un hir 

kıssa �cklinc soktuğu hu destan sonradan Grcguvar Düloz tarafından Süryiinice'dcn Lali m:c'yl� 
tcrcemc edikli ve çoğaltıldı. Bu eserin ismi (Düglorya Martirom) <lir. Bu yedi ki�inin isimkri 

Yunan ve Latin, Hahcş ve Rus takvimlerinde h;ızı ta'dilat ile zikn.:dilmi�tir . Yunan takvimll1• 
rinde sekizinci olarak köpeğin ismi de görülüyor. Latin kil isesinde hunların isimlerini ıınmıı 
töreni yedi temmuzda yapılmı§tır. Yunan kilisesine göre yc<li �chidin mağaraya kap:ımlıklan 
gün dön ağustos ve uyandıkları gün yirmi iki le§rin olur. (Müdlil) 
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Cüz: 1 5  

Alluh 'han ba�ka taptıklan putlardan ayrıldınız. �ı Jı �U O halde nıağa-
ruyu sığının ki �--:.:,.� � � � ".;·�� sizin için Rabbiniz rahmetinden yaysın, 
yHyıp döşesin. Çünkü iman nurunun sonunda Rahman olan Allah'ın rahmetine 
kavuşturacağı şüphesizdir. Cü� ;J;.ı � � �� Ve size i�inizde bir kolaylık 
hazırlasın. Kolaylıklar yaratsın da ayaklandığınız maksadınızda başarılı kılsın. 
İşte bunun üzerine idi ki, yukardaki özetlemede an1a.�ıldığı üzere, mağaraya 
çekilip r� u_;.1 ::,.. � �� �� �:U � lil � � "Ey Rabbimiz! bizlere tarafından 

,. , , , 

bir rahmet ihsan et ve bize işimizden bir başarı hazırla!" ( 17  /1 O) dediler ve 
Allah tarafından kulaklarının üzerine vurulup (işitilmelerine engel olduk), yani 
o zalimler tarafından kaygı verici bir şeyin işitilmemesi için yatırılıp veyahut 
mağaranın kapısına bir bina kurdurulup senelerce uyutuldular. Hem öyle rahat 
uyudular ki � r� ı �ı ı.;')� ve (baksaydın) görürdün ki, güneş doğduğu za
man, �I �(� �·�-;�('� ��rj; mağaralarının sağ tarafına yönelir r4\·� ::.;_) r)y 
JL:.:!Jı �:.l) battığında da onları soldan makaslar kırkar. Yani Üzerlerine gün 
- ,., 

bile değmez, değse değse son olarak batış sırasında sol taraflarına gelen yönden 
biraz kırkar geçer. Demek ki mağaranın vaziyeti budur. Her tarafı korunmuştur 
ancak kapısı biraz batıya meyilli o]arak kuzeydedir.( 1) 
( 1 )  Bu mağaranın yeri hakkında ayrı ayrı görü�lcri naklederken Ebu Hayyan §öyle diyor. "Bu 

mağara Rum'da (Anadoluda)dır, denildi. Şam'dadır denildi. Endülüs'te de Gırnata tarafım.lan 

Lo§e isminde bir köy yakınında bir mağara bulunur ki, içinde ölüler ve berahcrlcrinde çürü
mü� bir köpek vardır. Ölülerin çoğunun elleri <lükülrnü�, hir kısmı vücuda yapı§ıktır. Asırlar 
geçmi�, biz bunların ne olduğunu bilmiyoruz. İnsanlar ise hunların Ashah-ı Kchf okluğunu ill
<fr..l ediyorlar. İbnü Atiyye dedi ki: Ben bunların yanına girdim ve gördüm, hcwüz dfüt tari

hindcG beri bu durumdadırlar. Üzerlerinde bir mcscid, yakınlarında da Rumlara ait bir hina 

vardır ki kentlisine Rakim denilir. Bazı duvarları yıkılmış eski bir kö�kc benzer bir harabedir. 

Gırnata'nın üs: tarafında da kıhlc tarafında bulunan tarafta birtakım eski eserler vardır ki, huna 
Oekyus şehri deniliyor.' Biz En<lülüslc iken insanlar hu mağarayı ziyaret ederler ve saydıkları 

zaman sayılarında yanılır olduklarını söylerler ve bunları ziyaret etmek i<.;in insanlar Loıjc'ye 

yolculuk ederlerdi. Gımata'nın kıhle tarafındaki adıgcçcn Dckyus şehri harchcsindcn de çok 
defalar geçtim." (Ebu Hayyan, a.g.e., VI, 102) 

.. 
İbnü Cerir Tcfsiri'ndc, fbnü İshak rivayetinde Ashab-ı Kchrin �chrinc "Dckinos" denildiği 

(et-Taberi, a.g.e., XV, 133) anlaşılıyorsa da, Endülüs'tcki adı geçen "Dekyus" �chri mi, değil 
mi, belli değildir. Mağaranın bulunduğu dağa "Bencilus" denilmiştir. el-Kamil ismindeki tarih 
kitabında ise: "Ashab-ı Kchf Rum'un Efsus �chrin<lc idiler. " dcnilmi� ve mağara'nın Efsus'un 
doğusunda olduğu da nakledilmiştir ki, hıristiyanların söylediklerine göre de "Efsus"tur. 
Avrupalılar buna "Efcs� demişler. Mu'ccmü'l-Büldan'da hemzenin füresi ile "Üfsfıs, Tarsus ka

lelerinden bir şehirdir. Ashab-ı Kchrin beldesi deniliyor" denilmiştir. (cl-Hamcvi, Mu'ccmü'l

Büklan, 1, 231). Demek Tarsus değil, hudutlarında bulunan bir beldedir. Şimdi Elbistan'ın ;;ıllı 

saat kadar batısında Efsus isminde bilinen bir nahiye vardır. Ve bu nahiyenin batısında Bin

hoğa dağı denilen küçük Toros dağının bu nahiyycye bakan doğu eteklerinde bir iki mağara 
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� •;J ..; �:-, onlar ise mağaranın bir meydanında; mağaranın bir geni� 
. . . 

yerinde sıkmtısız yatıyorlar. 
' 

�.lH O yok mu, yani Ashab-ı Kehfin o şekilde Allah için ayaklanması ve 
kavimlerini terk edip Allah'a tevekkül etmiş olarak mağaraya sığınmaları ve 

• 1 

mağaradaki durumları yok mu? JJI ��I ::,_. Allah'ın ayetlerindendir. Allah'a ılit 
. . . 

alfımetlerden, Allah'ın kudret ve rahmetinin delillerinden biridir, bir keramettir. 
f 

�ı � �ı � ::;.  Allah, her kime hidayet ederse, doğru yolu tutan odur. 
·Nitekim Ashab-ı Kehf böyledir. (;_:;; 4Jj � � ::,U JJ0� ::;.j Allah, her kimi de 

,,. ,,. , ,,. 

�aşırtırsa artık onu irşad edecek bir dost asla bulamayacaksın. 

Ashab-ı Kehf gibi keramet sahiplerinin irşadlarıyla yola gelmemiş, iman ve 
İsJamiyet'ten ayrı kalmış, gitmişlerdir. 

Allah'ın ayetini anlamalı ki �)� �j ll;�l ;.4:· .:.Jj baksan onları uyanık zan
nedersin, halbuki uykudadırlar. Demek ki uykuda oldukları halde gözleri açık 

vardır. Ashab-ı Kehf ve Rakim'in yerleri diye ziyaret olunur. Hz. Muaviyc'nin Rum (impara
torluğun)a yaptığı hir gazasında görmek istediği mağara da ya bu, ya Tarsus'taki mağara olsa 
gerektir. Fakat hıristiyanlarca hilinen Efsus veya Efcs, Ayasloğ imi§ ki, İzmir civarındadır. 
Fahreddin Razi'nin naklettiğine göre Kafföl, tefsirinde müneccim (astronomi bilgini) Mehmet 
b. Musa el-Harezmi (mc§hur matematikçi) den �öyle rivayet clmİ§lİr: "Ahhasi halifelerinden 
Yasık, Ashah-ı Kehrin durumunu anlamak için bu Harezmi'yi Rum ülkesine göndermi§. Ha

rezmi, demiş ki: Rum kralı hcnim maiyetim de Ashab-ı Kchl'in yeri denilen yere kadar bir-_ 
takım kimseleri, arkada§lık etmek üzere gönderdi. O yerde görevli olan adam, mağ::ıraya 
girmemem için beni korkutmak istedi, Ben girdim, göğüslerinde kılJarı gör<lüm ve anladım ki 

bu bir hile ve aldatmacadır. Ölülerin bedenlerini kurutan ve çürümekten koruyan acı sabır 
(ağacı) ve diğerleri gibi kurutucu ilaçlarla hu ccscdlcri ilaçlamı§lar, mumyalamı§lardı. (Fah
rü'r-Razi, a.g.e., XXJ, 1 1 4'dc Kcffal'dcn naklen) İ§lC Harezmi',-ıin söylediği hu yerin Ayaslog 
olması gerekiyor. Çünkü o zaman Tarsus'a kadar fetholunmu�tur. Harezmi'nin sözünü naklet
tikten sonra Kaffal der ki: Bize göre ne orası, ne diğer bir yer, Ashah-ı Kchl'in yeri olmak 
üzere tanınamaz. Kur'an'da haber verilen olayın kesin olduğunda §Üphc yoksa da yer hclirlcn
memiştir. Bu hususta Rumların burası Ashah-ı Kehrin yeridir dcmdcrinc <le itihar olunamaz. 
Keşşaf, tefsirinde şöyle nakleder ki, Hz. Muaviye Rum (imparatorluğuna) gaza etti ve 

mağaraya uğradı ve "ŞunJar açılsa da baksak" dedi. İbnü Ahbas hazretleri de: "0 sana kolay 

olmaz. Allah senden daha hayırlı:>&nt (Peygamberi) menetti �ı:,; � 4) � �I ) "E�er 
durumlarım göreydin muhakkak kendilerinden döner kaçardın 11 ,(Kefh, 18/l 8) buyurdu" dedi. 

Fakat Hz. Muaviye: "Kesinlikle onları öğrenmeden geçmem" dedi. Ve birtakım kimıııclcr 

gönderdi, "Gidin bakın" dedi. Bu adamlar, mağaraya girdiklerinde Allah tarafınuan hlr 
rüzgarla yok oldular. (ez-Zcmahşeri, a.g.e-, 1 1 ,  476) Hz. Muaviye Ayasloğ'a kadar gclmcmlt 
olduğundan bu uğradığı mağara ya Elbistan'daki veya Tarsus'taki olması gerekir. Hülilıııa Fıth· 
reddin er-Razi der ki: "Doğrusu Ashab-ı Kehrin ne zamanını, ne yerini akıl ile hilmcyu im· 
kan yoktur. Bu ancak bir nasstan (ayetten) faydalanılarak öğı'cnilchilir_ Bu da yoktur. O huldc 

bilinmesine de imkan yoktur." (Müellif) 
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J�ı �ı�� �ı �(� ;.4:�:� ve biz onları sağa ve sola çeviririz. �G-� �� ;.4:1rJ 
�:,l� KüpekJeri de ön ayaklarını mağaranın girişine doğru uzatmış. ) 
rı 1,,; ;.��. 4) � �I Eğer sen onları görseydin, üzerlerine çıkıverseycı'i n  
Çc.� ;.4�: :-�!;.,� 'mutlaka döner kaçardın. Ve mutlaka için korkuyla dolardı. 
Durumları öyle heybetli, öyle korkunç idi. Demek ki kendilerine kimsenin bak
ması mümkün değildi. 

. . cl.l.J.S':, Ve işte böylece, yani bir mucize olarak senelerce uyutup koru-
duğum'uz gibi �ı�·A:� onları uyandırdık, yani b ir mucize olmak üzere dirilt ir 
gibi uyandırdık ��:"_! ı): i: :�! ki birbirlerine sorsunlar. Kendi durumunu bilmek 
her şeyden önce geldiği için uyandırılmalarının ilk hikmeti kendi durumlarını 
anlamak için, şu şekilde birbirlerine sormaları oldu: Bunun için f ;.+·: �� Jli ;.�· .. } içlerinden biri: " Ne kadar durdunuz? " dedi. /;. :;;,.: �l L.� ı:°·) ı)Li "Bir 
gün veya daha az bir zaman kaldık" dediler. Kimi öyle dedi, kimi de öyle. 
Nasıl ki kıyamette uyandırılarak haşre gönderilecek olanlar hep böyle sanacak
lar (Bakara Sfıresi'ndeki ;.:_) j:.. � IS.il l.S' �1 ayetinin tefsirine bkz.: 2/279) Bu . . , 
karşılıklı konuşma esnasında kimi de fazla durulduğunu sezerek anlaşmazlığa 
son vermek için �.�\1 � �1 � ı)u " ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi 
hilir. " dediler. 

Bundan dolayı aranızdaki ihti lafı bırakınız da �i.lı Jı ;,a �;� f'�1 ı;:�lj 
Şinuli birinizi �u gün1üş paranızla şehre gönderiniz �� �i �1 :h;J• de 
huna.ti yiyc"·ck daha tenıiz baksın � .ıjj!; ��� ve size ondan bir nzık getir
sin : ıı.r�)� ve çok dikkat ve nezaketle hareket etsin �1 � �� �� ve sakın 
sizi kinıscye sczclirnıcsin. µ ı;,-;l:.� �ı �ı Çünkü eğer �nl�r sizi ellerine 
J.!C�irccck olurlarsa ya ;J"�:.! sizi taşlayıp öldürecekler � ı.) ;J"Jj_.� �1 
veya kendi dinlerine dündürecekler. İrtidad ettirecekler �1 (�-, -� �� , ve o , , 
zanuın siz ebediyyen kurtulanıayacaksınız. Yani recm edildiğiniz takdirde 
�chid olur kurtulursunuz, fakat <lünüp kafir olursanız dünyada kurtulamaya
cağınız gibi ahirette de asla kurtulamayacaksınız. Çünkil dünya hayatı fanidir, 
herkes muhakkak ölecektir, ahirette küfrün azabı ise ebedidir. 

Burada şöyle bir soru vardır. Böyle taşlayıp öldürme tehdidi altında zorlan
ma bir mazeret değil midir? Bunlar kalplerindeki imanı bozmadan zorlanma ile, 
zahiren (dış görünüşe göre) dönmüş olsalardı. ı:ı4·f� � 4J� �}1 :;. \tı "Kalbi ,,, ., ,,. ,,. .. "' 
imanla mamur olduğt,; halde, inkllra zorlanan hariç" ( Nah 1, l 6/1 O) istisnası 
hükmü içine girmezler miydi. O halde asla kurtulamayacaksınız demeleri ne
den? 
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Cevap: Bunun bir kaç hikmeti vardır: 
Birincisi: Bunlar kesin kararlı yiğit adamlardır. Gözettikleri kurtulu�. 

yalnız sorumluluktan kurtulma değil, açık ve gizli olarak rahmeti yaymaktır. 
Onun için ruhsat ile amel etmeyi �I :.:ıı��-.. Jr;"/1 :.:,� "İyi insanlarm iyilikle-

,. ,. , 1 

ri, Allah'a yakın olanların günahlarıdır" 'ifadesi gereğince sakmcalı olmaktan 
uzak görmemişlerdir. 

İkincisi: Bu söz henüz zorlanma durumunda değil, zorlanryıa durumuna 
düşmekten son derece sakınmak ,için söylenmiştir. Çünkü sakınmada kusurlu 
davranıp da zorlanma durumuna düşüldüğü zaman sorumluluk ortadan kalk
maz. 

Üçüncüsü: Küfrü gerektiren amellere alışkanlık gibi herhangi bir sebeple, 
kalbin imana kanmasını sarsacak şekilde devam edeceği kesin olan zorlamaları 
uygun görmenin de �);';.:1 �! ��1 �� "Eğer onlara uyarsanız muhakkak ki 
Allah 'a ortak koşanlar olursunuz" (En'am, 6/1 2 1 )  tehlikesi vardır. 

Özetle öyle dediler � u_,µ.ı �� ve işte böylece onları şehir halkına 
buldurduk. Yani o sözü kabul ettiler ve o şekilde içlerinden birini şehre 
gönderd iler(!). Fakat Allah'ın takdirine bakın ki, o derece sakınmalarına rağmen 
Allah, bu şekilde kendilerini tanıttırdı. R ivayete göre gidenin el indeki para ya
kalanmasına sebep olmuş ve bu yüzden Allah Teala onları şehir halkına buldur- . 
muş l+._i �_:, 'ı �WI �l, � �ı �� �ı l;:J·-:! ki Allah'.ın vaadinin hak olduğunu ve 
kıyamet günün meydana geleceğinde hiç şüphe olmadığını bilsinler diye. 
Çünkü ne kadar durduklarını bilemeyen Ashab-ı Kehf senelerce yattıkları 
mağaralarından, kabirden kalkar gibi uyanıp kalktıklarmı anlamış ve vaktiyle 
ayaklandıkları müşriklere karşı başarılı olduklarını ve isteyip umdukları A)]ah 
merhametinin bir tecell isini görmüŞ ve dolayısıyla önceden iman ettikleri 
şekilde Allah'ın vaadinin hak olduğunu müşahede ile bilmiş oluyorlardı. 

İşte bu şekilde gerek kendileri ve gerek diğerleri için kıyametin şüphesiz 
olduğuna da bir delil ve misal olmuş bulunuyorlardı. ;.4:·.� ;;ı:;.1 �j� ·lı llanl 
bir zaman halk aralarında Ashab-ı Kehrin durumu' hakkında mü,nakaşa 
ediyorlardı. Yani o vakti düşün ki ,  bunlar ayaklamp mağaraya çekildikleri za
man kavimleri bunların işi için münakaşa ediyorlardı. �� ;./JC. ı);ı ı)lll 
Bazılara: "Mağaranın ağzına bir bina yapınız" demişlerdi. Mağarayı mezar .. 
lan olsun diye Üzerlerine bir bina ile ttkamışlardı. � �1 � Rabbleri, onl11rın 

durumunu daha iyi bilir. 4.)ı �J,� � ı;.� :J ı.:İ"� �ıı� �l;:.J ı �� � "Bizim Rt1l>hi� " , .., ... . 
(1)  Bunun Ycmliha olduğu söylenir. (Müellii) 
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mi:, ).;,·;/derin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başka hiçbir illiha tapmayız. 11 (Kchf, 
1H/ 1 4) <liye iman ve ilan ettikleri Allah Teala din uğrunda uğraşmalarını boşa 
�ıkarmadı. (i.1 i:y � �1 �I �1 ;ı..:! "İki taraftan ha�gisinin mağ�rada 
kaldıkları süreyi daha iyi hesapladığını ortaya koymak için" (Kehf, 1 8/ 12) bu
yurduğu şekilde, en sonunda maksatlarına ulaştıklarını gösterdi, münakaşa eden 
hasımlarını mağlub etti. �;.1 � IJ)i: �.i1ı J\.i Onlarnl"·\şi hakkında sözlerinde 

' ,, ,  ,, . 

üstün gelen müminler, yani Ashab-ı Kehfin takip ettiği durum üzerine giderek 
düşmanlarına karşı galip gelen grup r� � � elbette biz onların üzeri-

, " , t 

ne bir mescid yaparız dediler. Bununla beraber ihtilaf ettiler. �G !iC �);t·. � Onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir, diyecekler. , t..:J. �));_:, 
r.+.l.S-���,,Gj Onlar, beş kişidir, altıncıları köpekleridir, diyecekler. :. "))� �� 
Bunlar, gayb hakkında tahmin yürütmektir. Demek ki bu iki söz delilsiz zan
na dayanan bir sözdür: r.+.li' ;.+-:ıJ) ::.:.:. �));_:, (Onlar) yedi kişidir, sekizincisi 
köpekleridir de diyecekler. Demek ki bu söz, öncekiler gibi delilsiz zanna da
yanan bir söz değildir. Gerçeğin kendisi olmasa bile ona en yakın sözdür. 

Doğrusu �� �ı ;:;:.ı J.i de ki: Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. 
,,,,. , , , "' 

Sayılarının bilinmesi kıssa açısından herkese lazım değildir. :U.J \oı � L. On-
ları gerçekten bilenler pek azdır. �� � � �} ;.�-! 1w 'jj Onu'n iÇin Ashab-ı 
Kehf hakkında, sathi tartışma dışında derin münakaşaya girme. Pek az 
kimsenin bilebileceği Ashab-ı Kehf hakkında yukarıda söylendiği gibi Rabbim 
en iyi bilendir, bilen_ler azdır, çoğu bir delile dayanmaksızın söyler. Onun için 
sathi bir münakaşadan başka bir tartışmaya ve karşılıklı konuşmaya dalma. "jj 
(�1 r4�: r�-! :" i:' 7 Ve haklarında onlardan,. değişik sözlerin sahiplerinden hiçbir 
şey sorma. Çünkü kıssanın bil inmesi lazım gelen noktalan hakkıyla bilindi. Şu 
halde Ashab-ı Kehf kıssasın_ı yalnız Kur'an'm açıklamasına dikkat ederek oku
malı, şundan bundan sormaya kalkışmamalıdır. 

Şimdi bu kıssadan alınacak hisseyi açıklamak için aşağıda gelecek talimat 
ı 

ile buyuruluyor ki: 
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Meal-i Şerifi 
23- Hiçbir şey için, Allah'ın dilemesi dışında: " Ben yarın onu yapa

cağım deme" 
24- Ancak Allah dilerse (yapacağım de). Ve unuttuğun vakit Alluh 'ı nn 

ve "Umarım Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eri�tirir. " de. 
25- Onlar, mağaralarında üçyüz yıl kadar kaldılar ve dokuz yıl du 

buna ilave etmişlerdir. 
26- De ki: "Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir." 

Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir. O ne güzel görendir! O ne nıükcnuncl 
işitendir! Onların, O'ndan başka bir yardımcısı yoktur. O, kentli hükünı
ranlığına kimseyi ortak etmez. 

(� �i �u Jı �� �); �� Ve sakın hiçbir şey için "ben yarın onu yapa-, "" , ,,. - "" 
cağım" deme! İnsanm azim ve iradesi bir şeyin meydana gelmesi için yeterli 
sebep değildir. (i&, � (�(. � ı,;J°.i; (.� "Kimse yarın ne kazanacaKmı hilmez. " 
(Lokman, 31/34). j,1: �01 �1 Ancak Allah'ın dilemesi hariç. O vakit yapahi
lirsin. Bundan dolayı gelecekte bir işi yapmaya azmederken işi Allah'ın irade
sine bağlamalı, "inşaallah" demeyi unutmamalı. � l�ı �_:, )'�(, Unuttuğun za
man da Rabbini an. Yani bu istisnayı (inşaal lah demeyi) insanlık icabı olarak 
unutmuş bulunursan, hatırladığın zaman " inşaallah" diyerek veya tesbih ve 
istiğfar ederek Allah'ı zikret ki, bu şekilde sözün hükmü değişmezse de kusura 
keffaret olur, günahtan kurtulunur. Veya herhangi bir şeyi unuttuğun zamar in
sanm beceriksizliğini düşünüp Allah'ı an ki, unuttuğunu hatırlayabi lesin. Özetle 
Allah'ın iradesinin sözünü etmeyerek yarın muhakkak şöyle yapacağım, böyle 
yapacağım demenin sakıncalarını anlamak için bir insan için en azından unutup 
ya!ancı çıkacağını düşünmesi bile yeter. 

Bu yasak ve emri ile Allah Teala, Resulüne her azmini Allah'm dilemesin&: 
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hn)tlnmasını öğrettikten sonra, kıssadan hisseyi tebliğ etmek için buyuruyor ki: rJıJ.J ı� :,.. 'y)'-1 ;;; �..ı+. �1 � Jj� Ve de ki: 11Rabbim'in bundan (yani Ashab-ı 
Kl'lıf' in' baş�;ılı �imasından) daha çok yakın bir şekilde beni başarıya 
ulu�hrması pek umulur." Onlar ne kadar durdular? � .;ı,.. � � ı.) ı_AJ'_, ,.., , , , , , ., 
Onlar, mağaralarında üçyüz sene durdular � ı_,�r�;� dokuz yıl d� ilave " 
ettiler. Denilmiş k i  güneş yılı hesabı ile üçyüz, dokuz .yı l fazlası da kameri yıl 
(ay y ı l ı) hesabı iledir. Bazı tefsir bilginleri bu müddetin. Allah'm açıklaması 
olduğunu söylemişler, bazıları da İbnü Mesud'dan rivayet edildiği üzere l)Li� 
"ve dediler ki" cümlesinin takdiri ile, sayılarında ihtilafa düşenlerin sözünü an
latma, olduğunu söylemiş ve diğer bazıları da ta yukarıda r:-;.1 � ı;.ıı �_.iJı Jli 
daki . Jli, nin mekfılüne (meft1lüne) atfedilmiş olarak mescid yapalım diyenlerin 
sözü olmasını tercih etmişlerdir. Bununla beraber bunun böyle kıssadan ayn 
olarak özel bir şekilde zikredilmesi bize yeni bir mana telkin etmektedir. 
İsti'nafiye (söz başı) ve • ı.,4 • daki zamiri Ashab-ı Kehfin taraftarları demek 
olan ve mescid yapalım diy�n « ı;.u �.ifl» ya ait olmak suretiyle bunu şöyle an
layabiliriz: "Onların işine galip gelenler ve mağaraya mescid yapan Ashab-ı 
Kehf taraftarları, o galibiyete ulaşıncaya kadar mağaralarında, saklandıkları 
yerde üçyüz dokuz sene durdular.'' Gerçekten hıristiyanların müşrik Romalılara 
galip gelmeleri ile meydana çıkmalar ı  m iladi iV. asrın başlarında meydana gel
diğine göre, o zamana kadar üç yüz küsür sene durmuşlar demektir. Bu şekilde 
üçyüz dokuz yıl bu müddeti tashih etmek için açıklanır. Ve işte onlar, galip ge
l i nceye kadar, üç yüz dokuz sene gizli durdukları halde, Hz. Muhammed'in pey
gamberliği i le İslam dininin bundan çok az bir müddet içinde ve daha hızlı ve 
daha güzel bir şekilde galip gelmeye muvaffak olacağı vaad edilmiş ve gerçek
ten hicretten itibaren bu görünme ve galip gelme başlamıştır. Bunların durduk
ları bu üç yüz dokuz sene müddet hakkında daha çok veya daha azdır, diye ihti
laf edecek olurlarsa. ı_,4 ı:..ı �1 �ı J,i De ki: Onların ne kadar kaldıklarını 
Allah daha iyi bilir. Çü�kü; Ashab-; Kehf kendileri de ;.�· •. 1 ı:..ı �1 �� ·"Ne kadar 
kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. " (Kehf, 18/19) demiŞıe�di. Çünkü : .. ) ;.J 
J#�"I·� �r;.:..,ı göklerin ve yerin gaybı O'nundur. �{, .ı.ı �1 O ne güzel 
-görendir, ne güzel işitendir. ;)� :,.. .;�'� � � (. Onlar;n Aİiah'tan başka bir 

? .,. ,,,. ,,,. "" ,,. � 

yardımcısı yoktur. Yani Ashab-ı Kehf (..J� aJı JJ.Jı ''Allah çocuk edindi. " (Kehf, 
1 8/4) diyenlerden değildir. (�1� � �� �� "0: hükmünde hiç kimseyi ortak 

etmez. " 
,, ,  , , 
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Meal-i Şerifi 

27- Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku! Onun sözlerini 
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cll'Ab;Hrcrek kimse yoktur. Ve O'ndan başka bir sığınılacak da bulamazsın. 
28- Nefsince de, sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlar

la h�ral�er candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü. isteyerek onlardan 
�ü:derini ayırma. Kalbini, bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü ar
ıusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma. 

29- Ve de ki: O hak Rabbimizdendir. Artık di�eyen iman etsin, dileyen 
inkar etsin. Çünkü biz zalimler için öyle bir ateş haz�rlamışız ki, duvarları, _ 
çepeçevre onları içine alacaktır. Eğer feryad edip yardım isteseler, erimiş 
maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. O ne kötü bir içecek ve 
ne kötü bir dayanma yeri! 

30- İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar var ya, şüphe yok ki 
biz öyle güzel işler yapanların mükafatını zayi etmeyiz. 

31- İşte onlara Adn cennetleri vardır; altlarından ırmaklar akar, orada 
altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giye
rek koltuklar üzerine dayanıp kurulacaklar. O ne güzel karşılık ve ne güzel 
kalma yeri! 
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Meal-i Şerifi 

32- Onlara, şu iki adamı misal olarak anlat: Biz bunlardan birine her 
türlü üzümden iki bağ vermişiz, her ikisinin etrafını hurmalarla dopat· 
mışız, aralarında da bir ekinlik yapmışız. 

33- İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbir şey noksan bırakmı· 
mış, ikisinin ortasından bir de nehir akıtmışız. 

34- İki bağın sahibinin aynca başka geliri vardı. Bundan dolayı bu 
adam arkadaşıyla münakaşa ederken: "Ben malca senden daha zen1&ln ve 
insan sayısı bakımından da senden daha güçlü ve üstünüm" dedi. 
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35- Adam, bu şekilde kendine zulmederek bağına girdi ve şi>yle dedi: 
"Hunun hiç yok olacağını sanmıyorum" 

36- "Kıyametin kopacağını da zannetmem. Şayet Rabbinıin huzuı:una 
�ütürürlürsem, muhakkak orada bundan daha hayırlı bir sonuç bulu-
rum 1 1 •  

37- Bunun üzerine kendisiyle münakaşa eden arkadaşı da ona şöyle 
dedi: "Seni topraktan, sonra seni bir damla sudan y�ratan, daha sonra da 
seni insan haline getireni mi inkar ediyorsun? 

38- "Fakat ben iman ederek diyorum ki: O Allah, beninı Rabbimdir, 
ben Rabbime kimseyi ortak koşmam. " 

39- "Kendi bağına girdiğin zaman: "Bu Allah' dandır, benim kuvve
timle değil, Allah 'ın kuvveti ile olmuştur, deseydin ya! Her ne kadar beni, 
malca ve evlatça kendinden az görüyorsan da. " 

40- Belki Rabbim, bana, senin bağından daha hayırlısını verir; senin 
bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de, bağın yalçın bir toprak haline 
gelir. " 

41- "Yahut, bağının suyu yerin dibine çekilir de bir daha suyunu 
çıkarıp bağını sulayamazsın." 

42- Derken serveti yok edildi. Bunun üzerine bağına yaptığı nıasraflara 
karşı ellerini oğuşturmaya başladı. Bağ, çardakları üzerine yıkıln11ş 
j(almıştl, "Ah Keşke Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydını " diyordu. 

43- Onun Allah'tan başka yardım edecek adamları yoktur ve Allah'a 
karşı kendi nefsini de kurtaramadı. 

44- İşte burada yardım, yalnız hak olan Allah'a aittir. O'nun verdiği 
mükafat da daha hayırlıdır, netice de daha hayırlıdır. 
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Meal-i Şerifi 
45- Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya 

Juayntl, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün 
hit kileri (her renk ve çiçekten) birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı 
olmuştur. Rüzgarlar onu savurur gider. Allah her şeye muktedirdir. 

46- Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak olan iyi 
ameller ise, Rabbinin katında, sevabca da hayırlıdır, ümid yönünden de 
daha hayırlıdır. 

47- O kıyamet gününü hatırla ki, dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü 
çırılçıplak göreceksin. Bütün insanları, mahşerde toplayacağız hiçbir kim
seyi bırakınayacağız. 

48- Onlar, saf halinde Rabbine arz edilmişlerdir. Allah, onlara şöyle 
diyecektir: " Şüphesiz sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Fakat, 
size kıyamet için yaptığımız vaadi yerine getirmeyeceğimizi sanınıştınız, 
değil mi? 

49- O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Ey Muhanuned! 
Günahkarların, amel defterlerinden korkarak: "Eyvah bize! Bu nasıl def
termiş ki, büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saynıış dükınüş" de
diklerini görürsün. Onlar, bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin 
Rabbin hiç kimseye zulmetmez. 

50- Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: "Adem'e secde edin ! "  denıiş
tik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, 
Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İhlis' i  ve soyunu 
dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalinıler için 
bu ne kötü bir değişmedir. 

51,. Ben, onları (İblis ve soyunu) ne göklerin ve yerin yaratılışında, ne 
de kendilerinin yaratılışında şahit tutmadım ve hiçbir zaman doğru yoldan 
çıkanları yardımcı edinmiş değilim. 

52- Ve o (kıyamet) günü Allah kafirlere şöyle buyuracak: "Ortaklarım 
ve şefaatçalarınız diye zannettiğiniz putlarınızı çağırın. 11 Müşrikler onları 
çağırırlar, fakat kendilerine cevap vermezler. Biz, kafirlerle ilahları arası
na ateşten bir engel koymuşuzdur. 

53- Günahkarlaı: ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini an
lamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. 
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Meal-i Şerifi 

54- Şüphesiz biz, bu Kur'an'da insanlara çeşitli man�ları türlü nliHUI· 
lerle açık olarak verdik. İnsan ise, her şeyden çok mücadelecidir. 

55- Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber geldiğinde insanlurı, 
iman etmekten ve Rabblerinden günahlarının mağfiretini isteınl!ktl!n 
alıkoyan şey sadece geçmiş milletlerin başlarına gelen felaketlerin k'ndlll!-
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l'hlt' de gelmesini veya ahiret azabının ansızın göz göre göre gelip çatn1a
s1111 hckJemek olmuştur. 

56- Ilalbuki biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak 
�ündeririz. Kafir olanlar ise hakkı, batılla ortadan kaldırnıak için müca
dele ediyorlar. Onlar, ayetlerimizi ve korkutuldukları azabı da alaya 
almışlardır. 

57- Rabbinin ayetleriyle nasihat edilip de onlar�an yüz çeviren ve daha 
önce işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Biz onların 
kalbleri üzerine (Kur'an'ı) anlamalarına engel olan bir ağırlık, kulaklarına 
da sağırlık verdik. Ey Muhammed! Sen onları doğru yola çağırsan da onlar 
asla hidayete ermezler. 

58- Bununla beraber rahmet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır, 
tevbe eden kullarına rahmeti boldur. Eğer Allah, işledikleri günahlar 
yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara hemen azab ederdi. 
Fakat onlara vaad edilen bir zaman vardır ki, o geldiğinde Allah' ın 
azabından bir kurtuluş yeri bulamazlar. 

59- İşte zulmettikleri için helak ettiğimiz şehirler! Biz onların helakleri 
için de belirli bir zaman tayin etmiştik. 
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61- Bunun üzerine ikisi de iki denizin birleştiği yere vardıklarında 
balıklarını unuttular. Bu arada balık, denizde yolunu bulup kaybolmuştu. 

62- İki denizin birleştiği yeri geçtikleri zaman, Musa genç arkadaşına: 
''Kuşluk yemeğimizi getir. Gerçekten biz bu yolculuğumuzda epey yorul
duk" dedi. 

63- Adam: " Gördün mü! dedi. Kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben 
balığı unutmuşum. Onu hatırlamamı, muhakkak şeytan bana unutturdu. O 
denizde garip bir yol tutup gitmişti. " 

64- Musa da demişti ki: " İşte aradığımız o idi." Bunun üzerine izlerine 
dönüp gerisin geri gittiler. 

65- Nihayet kollarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir 
rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. 

66- Musa ona: "Allah ' ın sana öğrettiğj ilim ve hikmetten bana dı 
öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi. 

67- (Hızır) dedi ki: "Doğrusu sen benimle asla sabredenıezsin. 
68- "İçyüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin?'' 
69- Musa: "İnşaallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir i�ine ka111 

gelmeyeceğim" dedi. 
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70- ( l l ızır) dedi ki: "O halde bana tabi olacaksın; ben sana sırrını an
lnCınatlıkça, hiçbir şey hakkında bana soru sornta! " 

Me*l-i Şerifi 
71- Bunun üzerine ikisi beraber yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri 

zaman, o kul (Hızır) gemiyi deldi. Musa, ona şöyle dedi: "Geminin içinde
kileri boğmak için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın." 

72- (I-lızır:) " Sen benimle asla sabredenıezsin, demedinı ıni? " dedi. 
73- Musa dedi ki: "Unuttuğum şeyden dolayı beni suçlama ve bu 

işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma." 
74- Yine gittiler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında IIızır he

men onu öldürdü. Musa: "Kısas olmadan masum bir cana nasıl kiyarsın? 
Doğrusu sen çok fena bir şey yaptın " dedi. 

:_'.;ı �;.. J1J°�ı� Bir vakit Musa genç adamına demişti ki, yahudiler Hz. , , 
Musa'nın bu kıssasını kabul etmek istememişler. Muhaddisler ve tarihçilerden 
bunun, Musa b. İmran değil, Musa b. Mişa olduğunu zannedenler de olmuş
tur.(1) 

Nitekim Buharı, Müslim, Tirmiz!, Nesai ve diğer hadis kitaplarında rivayet 
( 1 )  Musa b. Mişa b. Yusuf b. Ya'kub ve bazılarına göre Musa b. Efraim b. Yusut1tur k i  Hazreti 
Musa'dan önce olmasından dolayı kendisine birinci Musa denilmiştir. (Mücllit) 
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olunduğu üzere Said b. Cübeyr şöyle demiştir: "İbnü Abbas (r.anhüma) ya de
dim ki: 'Nevf-i Bükali, Hızır'm arkadaşt olan Musa'nm, İsrailoğulları'nın pey
gamberi olan Musa değildir iddiasında bulunuyor.' Bunun üzerine İbnü Abhas: 

'Allah'm düşmanı yalan söylemiş' deyip uzun bir hadis i le bunun bilinen l iz. 
Musa olduğunu Resulullah'tan naklederek anlatmıştır.<1) Ve gerçekten Kur'an'dü 
zikredilen Musa'dan diğer bir Musa anlaşılmaz. 

Musa'nın delikanlısı da rivayetlerin çoğuna göre Yuşa' b. Nun'dur. Çünkü o 
hizmet ediyor, öğreniyordu. Hizmetçiler çoğunlukla genç yaşta olduklarından 
Araplarda hizmetçiye genç denilmesi de edebi bir üsluptur. Bir hadis-i şerifte 
de: " Hizmetçilerinize kölem, cariyem, demeyiniz; delikanlım deyiniz"(2) buyu
rulmuştur. Gerçi bazılarının dediği gibi bir başkası olması da muhtemeldir. Fa
kat sahih haberlerde Yuşa' olduğu belirtilmiştir. O halde olay, Musa Mısır'dan 
çıktıktan sonra, Tih sahrasında iken meydana gelmiş demek olur. Bu kıssanın 
sebebi bir rivayette şöyle nakledilmiştir. 

Musa Rabbine sorup: "Ya Rabb! Kullarının sana en sevgilisi hangisidir?" 
demiş. Buyurulmuş ki: "Beni zikreden ve unutmayan." Ey (Rabb!) en hakim ku
lun hangisi?" demiş. Buyurulmuş ki: ''Hak i le hükmeden ve arzularına uymayan 
kimsedir." "En bilgili kulun kimdir?" demiş. Buyurulmuş ki; "Belki bir keli
meye rast gelirim de bir doğru yolu gösterir veya bir felaketten kurtarır diye in- . 
sanların i lmini araştırmakla kendi i lmine ekleyen kimsedir." Bunun üzerine 
Musa (a.s) demiş ki : 11Ya Rabbi ! Kul larından benden daha bilgilisi varsa bana 
göster". "Var'' buyurulmuş. "O halde onu nerede arayayım" demiş. "Her iki de
nizin birleştiği yerde, kayanın yanında balığı kaybedeceğin yerde . . .  " diye tarif 
edilmiştir. 

��ı � İki denizin birleştiği yer ki, açıkça anlaşılan bir boğaz ol
masıdır. Nitekim Ka'b-i Kuraz'i'den Tanca, yani Sebte boğazı olduğu rivayet 
edilmiştir. Übey'den de Afrikiyye olduğu nakledilmiştir. Fakat Mücahid ve Ka· 
tade'den İran denizi ile Rum denizinin birleştikleri yer olduğu rivayet olun
muştur. Bu şekilde maksat bir boğaz değil, dar bir dil, bir engel olması gerekir. 
Çünkü İran denizi, Basra körfezi; Rum denizi de Akdeniz olduğuna göre, Basra 
körfezi ile Akdenizi birleştiren bir boğaz yoktur. Bundan dolayı bu olsa olMa 

(1) Buhari, Tcfsiru Sureti 18/2�4, İlim, 44, Enhiya, 27; Müslim, Fczail, 170,171;  Tirmi:t:i, Tct'ıdru 
Sureti 18/l; Darimi, Fczailü'l Kuran, 24; Ahmed b. Hanhcl, il, 187,197,1 98, 208. 20lJ: V. l l 7. 

(2) Buhar!, 17; Müslim, Elfaz, 13, 14" 15, Ahmed b. Hanbd, il, 316, 444, 496; Ebu Duvud, AuBh. 
75. 
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lı 1111 deııizinin bağlantılı olduğu Hint okyanusu ile Akdeniz arasında Süveyş ka-
1 1 1 1 11111 11 açıldığı dar bir dil olsa gerektir. Kayadan açıkça anlaşılan Kudüs'teki 
l;ınınmış Sahratullah (Allah taşı) olması çok muhtemeldir. İbnü Atiyye demiştir 
k i :  "O, yani İran deriizi Hint okyanusunun bir koludur ki Azerbaycan'ın ar
kasmdan başlayan İran toprağında kuzeyden güneye doğru uzanır. Şu halde bu 
görüşe göre ik i denizin birleştiği yer, iki denizin, Suriy� toprağı tarafında bulu
nan yönden ik i  denizin birleşmesine esas olan yerdir." Tefsir bilginleri burada 
"bahreyn" (iki deniz) kelimesinin, bahr (deniz) kelimesinin ikil i olmak üzere iki 
deniz manasına sayılmış, bir özel isim olmasını göz önünde bulundurmamış 
görünüyorlar. Halbuki Mu'cemü'l-Büldan'da anlatıldığı gibi Bahreyn, Hint Ok
yanusu denizi sahiJinde Basra ile Umman arasında birçok ülkeyi kapsayan bir 
kıt'�nın özel ismi<1 )  olduğu da bi lindiğinden bu mana düşünülecek olursa, iki de
nizin birleştiği yer, Bahreyn kıtasınm (bölgesinin) toplu yeri veya merkezi de
mek olur. Özel isim, genel isimden daha açık olması itibariyle bu mana, hem 
açık, hem de Sebte boğazından daha yakmdır. Daha önce Medyen'e gitmiş olan 
Musa'nın ondan sonra Bahreyn'e bir seyahata çıkması da uzak görülen bir görüş 
değildir. Ancak tefsir bilginleri, buna değinmemiş olduklarından bunu destek
leyen nakli bir deli) bulunamıyor, Nitekim İstanbul boğazı hakkındaki yayılmış 
haber de böyledir. Tefsir bilginlerinin bu mana üzerinde durmamalarınm sebebi 
-Allah daha iyi bilir- bundan sonraki ayette ikil zamiri ile • ı:��·_; �· buyurul
muş olmasıdır. Çünkü özel isim olsaydı zamir tekil olacaktı. Öyle olmakla bera
ber bu ikil zamirini Musa ile arkadaşına gönderenler de olmu�tur. Bir de bazıları 
buradaki bahreyn'in (iki denizin) biri acı, biri tatlı; yani bir nehir olduğunu 
söyledikleri gibi, diğer bazıları da Azerbaycan tarafındaki "Kürr ve Ress" ne
hirleri olduğunu söylemiştir. clJ� � L',./)� :,_.)ı ��r, "Res halkını ve hu arada � , 
daha birçok nesilleri (inkarları yüzünden helak ettik) " (Furkan, 25/38 ayetinin 
tefsirine bkz.) N ihayet, "mecmela'l-bahrayn" iki i l im denizi demek olan Musa 
i le Hızır'ın birleştikleri yer demektir diyenler de olıvuştur. Keşşaf bunun 
hakkında; bid'at tefsirlerinden demiş.(2) Ebu Hayyan da: Bu batıniyye tefsirine 
benziyor demiş.(3) Bu görüş, daha birçokları ile beraber tasavvufçulardan olan 
Nişaburi Tefsiri'nde bile red ve tenkid edilmiştir.<4) Bununla beraber şunu itiraf 
etmek gerekir ki, bu mana lafız itibariyle uzak olmakla beraber, manaya göre 

( 1 )  Yaklıl cl-Hamevi, Mu'cemü'l-Büldan, l, 346-347. 
(2) cz-Zcmahşcri, a .g.c., il, 490. 
('.\) Ehu Hayyan, a.g.c., VI, 144. 
(4) Nisuhlıri, a.g.e., XVI, 5-6.(Taberi ile birlikte) 
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sabittir. Çünkü yukarıda naklolunan ihtilaflar karşısında .�.;.Jı F• ifadesin
den anlaşılabilen, kesin olarak anlatılan şey Musa ile Hızır'ın buluşacakları hir 
yer olmasından ibaret kalıyor. 

"·f·-� F � L.u İkisi, iki denizin birleştiği yere varınca, -burada ı:4 :..:.;,;. 
huyurulmayıp da araya bir de � ilave edilmiş olmasının nüktesi düşünülmc
li<lir.- ı�;. ı� ; balıklarını unuttular, yani aradıklarını bulmak için alamet l.lla-, 
cak olan balığın ne halde olduğuna dikkat etmek hatırlarına gelmedi. Sözün 
gelişinden anlaşılıyor ki Musa, sormayı unuttu. Delikanlısı da söylemeyi unuttu. • - 1 

l lerideki 80l l.:.il "kuşluk yemeğimizi bize getir" ifadesinden anlaşılacağı üzere 
bu bahk demek ki yiyecekleri gıdaları idi. Bundan dolayı diri değil idi. � �I� , 
�:.,:.. �ı � IIaJbuki o denizdeki yolunu tutmuş, bir deliğe girmişti. Demek , , 
ki, ölülerin dirilmesine numune olan bir mucize meydana gelmiştir. Musa'nın 
haberi olmadığına göre bu artık aranan zatın bir mucizesi oluyordu. Delikanlı 
bunu görmüş, her nasılsa haber vermeyi unutmuştu. Onun için varacakları yere 
vardıklarmm farkma varamayarak geçtiler gittiler. 8� wl :�-il Jtj 0�� � , , 
"Geçtikleri za"ıaıı Musa genç adamına: Kuşluk yemeğini bize getir dedi. " 
Jli Delikanlı dedi ki �;Jı :� _ : JG -.µı JI G.::.,1 ·�ı �1) gördün mü, kayaya ,,. , , , "' .-
sığındımız vakit ben balığı unutmuşum. Yani orada ne olduğunu söy1ememi
şim. Tefsir bilginlerinin sözlerinden buradaki kaya deniz kenarında tanınmayan 
bir kaya imiş gibi anlaşılıyor. Çünkü baltğın denize gittiğinin anlatılmasından 
bu kayanın da deniz kenannda olması gerekir gibidir. Fakat biz bunun Kudüs'
teki herkesçe bilinen kaya olduğuna hükmetmek istiyoruz. Çünkü ''es-sahra= 
kaya"dan açıkça ve hemen anlaşılan budur. Balığın denizdeki yolu tutup bir 
deliğe girmiş olması da orada bir su deliğine sıçramış olmasıyla açıklanabilir. 
Gerçekten bu kayanm yanında Musa ile Hızır buluştuğundan sonra ileride �u 
�I � L;s:, nı � "ikisi birlikte gittiler, nihayet gemiye bindiklerinde . . .  " ( I 8/7 l )  , , , , , 
buyurulacağı gibi gemiye bininceye kadar hayli gitmiş olduklarına göre buradan 
denize kadar epey bir mesafe bulunduğu da anlaşalmaz değildir. Ve Allah daha 
iyi bilir, bu şekilde bu olayda, kayanın mukaddesliğinin esası bulunur. �c..;1 -�; 
�)"jl �1 ��ı �I (J) Onu söylememi bana ancak şeytan unutturdu. Yo,ksa bu 

unutulacak gibi bir şey değildi. � ;Jı � � �� O şaşılacak bir şeklide , , , 
denizde yolunu tutup gitmişti. Delikanlının bu haber verme ve özür dileme· 
sine karşı 8- l!S' ı:.. �i Ju Musa: "İşte bizim istediğimiz de buydu" dedi. Bu-

-----···- ··

·

·-··-·--

(1) Bu .�Ll111 ile Fetih Surcsi'ndcki ,4,lJ ı �'.l& • (48/ 10) de "ha11 zamiri, Hafs rivayetinde gcm·l kurıı· 
hı aykırı olarak ötrcli okunur. (Müellif) 
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ı ıuln "ıwhğı" fi il i cezmedilmiş müzari (geniş zaman) olmadığından genel kurala 
uygun olarak .�. "nebğl'' okunmalı idi. , 

Fakat genel kurala aykırı olarak "ya" düşürülmüştür ki, bu kaldırma genel 
kurala aykırı olmakla beraber dildeki kullamşa aykırı değildir. Tilavette daha fa
sih olmuş. Artık aramanın uzamadığına bir işaret olma�ı itibariyle manada beliğ 
düşmüştür. Bununla beraber "ya" ile .�. okunuşu davardır. 

1 ,_ � ı.:_. .;lJI ):;. (.ıf.)� Bunun üzerine o ikisi izlerini takip ederek gerisin 
geriye döndüler, 13.)Ç&. � � r�; derken salih kullanmızdan birini buldu
lar ki 13� � �� :�f biz nezdimizde ona bir rahmet vermiştik. Yani vahiy 
ve peyg��b;rlik nimeti ile nimetlendirmiş � �:J ::,.. ��� ve tarafımızdan , , 
kendisine ilim öğretmiştik. Bazıları bu zatın kim olduğu hakkında ihtilaf 
etmişlerse de tefsir bilginlerinin çoğu Hızır olduğunu nakletmişler ve açıklamış
lardır. Tasavvufçular, hadis bilginlerince sahih olarak kabul edilme-yen bazı 
haberlerle Hızır'ın hiç vefat etmediğini ve arasıra görüldüğünü söylemişlerdir. 
Onun için buradaki rahmeti, uzun süre yaşamak ile tefsir edenler olmuştur. 
Muhyiddin-i Arabi hazretlerinin "Futuhat-ı Mekkiyye" sinde Hızır'm hayatına 
dair birtakım bahisler ve hikayeler görülür. İbnü Salah ve Nevevl gibi bazı yüce 
zatlar, Hızır'ın yaşadığı hakkında büyük alimlerin görüş birliğini nakletmişler, 
fakat takip olunmuşlardır. (eleştiriye uğramışlardır.) Buna karşı l ık bir çok 
alimler de bazı hadislerle :.J;Jı �ıt) � J·.-:ı 1:1:; ı:.::, "Ey Muhammed! Biz senden , , , , 
önce hiçbir insana ebedilik vermedik . . .  " (Enbiya, 21/34) ayetiyle akla ve nakle 
dayanan bazı deli l ler getirerek vefat etmiş olduğunu söylemişlerdir. Ebu 
Hayyan, bunun cumhur sözü olduğunu kaydetmiştir.Cl) Gerçekten tefsir bilgin
lerinin çoğu, birçok yerlerde olduğu gibi buradaki rahmeti de vahiy ve peygam
berlik ile tefsir etmişlerdir. 

İbnü Kayyim-i Cevzl, Hızır (a.s)m hayatı hakkında zikrolunan hadislerin 
hepsi yalandır. Yaşadığına dair sahih bir hadis bile yoktur demiş. AlUs1 de bu 
konuyla ilgili sözleri ve delilleri uzun uzadıya inceleyip araştırdıktan sonra 
demiştir ki: Her türlü ·hesaptan sonra Hz. Peygamberin sahih hadisleri ve aklın 
tercih ettiği deliller, vefat etti diyenlerin sözüne tamamen uygun ve iddialarını 
tamamen desteklemektedir. Ve bu haberlerin dış görünüşlerinden sapmayı ge
rektiren bir şey yoktur. Olsa olsa çok hayırlı bazı salihlerden -ki sahih olduğunu 
Allah bilir- rivayet edilen hikayelerin dış görünüşlerini gözetme ve Muh
yiddin�i Arabi gibi Hızrr'ın yaşadığım söyleyen bazı tasavvuf ululanna iyi fikir 

( 1 ) Ehu Hayyan, a.g.c., VI, 147. 
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besleme meselesi kalır ki, bu  da bir delil meydana getirmez. Eğer yal111z 
siiylcycn kimsenin değerinin yüceliğinden ve onun hakkındaki iyi kanaatten do-· 

layı, o gibi sözlere değer verip de kabul edersen kıyamete kadar Hızır' ın 
ya�adığına inanabilirsin. Eğer Hz. Ali'nin "söyleyene bakma, söylediğine hak" 
dediği gibi söyleyen kimsenin onurunun yüceliğine aldanmayıp da sözü, de l i l in 
bulunması ve bulunmamasına göre kabul veya reddedeceksen iki tarafın delille
rini, faydasına ve zararına olan delilleri öğrendikten sonra, vicdanından fetva 
sor, vereceği fetva ile amel et. Sakın birtakımlarmın yaptığı gibi, bir konuda ta
savvufçulara uymayanı hemen doğru yoldan sapıtmaya kalkışma. Çünkü İslfım 
hukukuna göre veya akla göre bir delilin, red edemeyeceği konularda ehlinden 
işitilen bir söze inanmamak bir mahrumiyet olabilirse de şer'I veya akil delilin 
reddettiği bir dava tasavvufçularca da kabul edilmez.(1) 

Biz de şunu söylemek isteriz ki, bu konu görünen hayat açısından üzerinde 
düşünülürse Hızır'ın yaşadığını kabul etmeyen alimlerin sözü açık olduğunda 
şüphe yoktur. J,:.)ı .. Q ::,.. � � "Ondan ônce de peygamberler gelip geçmiştir" -

-
' 

(Maide, 5/75) ayeti bu konuda yeterli bir delildir. Fakat işaret, şiarları olan ta-
savvufçuların sözlerini de dı§ görünüşü üzere tartı§ma konusu yapmamak icab 
eder. Özellikle Musa ve Hızır kıssası bir zahir ve batın kıssası olduğuna göre o 
batın (gizlilik), Hızır meselesinin konusunu meydana getirir. Tasavvufçuların 
sözünde buna delil de yok değildir. Şeyh Sadreddin İshak Konevi "Tebsıratü'l
Mübtedi ve Tezkiretü'l-Müntehl" isimli eserinde: "Hızır (a.s)ın varlığının misal 
aleminde" olduğunu nakletmiş. Abdurrezzak-ı Kaşi: ''Hızır, ruhun ferahlığın
dan, İlyas ruhun sıkıntısından ibarettir" demiş. Bazıları da Hızriyyetin, Hızır 
(a.s)m derecesi üzere bazı salih kimselerin erdiği bir rütbe olduğunu söylemiştir 
ki, bu üç sözü, bu konunun anahtarı olmak üzere kabul edebiliriz. 

«�:J» LEDÜNN: «�» "yanında" gibi bir zarftır. « �:U ::,.. )) Türkçede 
katımızdan veya tarafımızdan demek gibidir. Ve görülüyor ki -ıc �:U ::,..» ilmin 
değil, öğretmenin kaydıdır. Bununla beraber öğretmenin, O'nun katından ol
ması, i lmin de O'nun katından olmasını gerektirmez değildir. Şüphe yok ki 
bütün peygamberlerin i lmi Allah tarafından vahiy ve öğretmek itibarı ile 
Ledünni (Allah katından)dir. Fakat burada dikkate değer bir husus şudur ki 
L.k. w:J ::,_. �a� "ve kendisine tarajimızdan ilim öğrettik. " kaydı i le Hızır'n ' -
öğretilmiş olan i l im, Musa'nın i lminden bambaşka bir i l im, yani Allah ta· 
rafından öğreti len i l imlerden özel bir i l im olduğu anlatılmıştır ki, ayetteki 
(I) Alı'.isi, a.g.c., XV, 328-329. 
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kıssalar karinesi (ipucu) ile tefsir bilginleri, bunu "Gayıplar i lmi ve gizli ilimle
l'İıı sırları" diye tefsir etmişlerdir. Diğer bir ifade ile demişlerdir ki: "Musa'nın 
ilmi, 1cr'i hükümleri bilmek ve dış görünüşe göre fetva vermekti. Hızır'ın i lmi 
i se  i�lcrin iç yüzünü bilmekti." Sahih-i Buhari'de rivayet edilmiştir ki ,  Hızır 
�üylc demiş: "Ey Musa! Ben Allah'ın ilminden bana öğrettiği bir ilim üzereyim 
ki, sen onu bilmezsin. Sen de Allah'ın i lminden sana öğrettiği bir ilim üzeresinki 
ben onu bilmem."(1) Bu şekilde i lm-i ledünni (Allah 'bilgisi) deyimi, bu özel 
i l imde en özel bir mana ile terim olmuştur ki, buna hakikat ilmi ve batın (gözle 
görülmeyen şeyler) i lmi de denilmiş ve tasavvufçular, bu kıssaya bir delil olarak 
tutunmuştur. Özetle ledünni ilim, kafa çalıştırmakla elde edilmeyip Allah ta
rafından, sırf Allah vergisi olan bir mukaddes kuvvetin tecellisidir. Etkiden etki 
yapana, duygudan varlığa doğru giden bir ilim değil, etki yapandan etkiye (ize), 
varlıktan duyguya gelen birinci derecede bir il imdir. Nefsin olagelene geçişi 
değil, olagelenin nefiste meydana çıkmasıdır. Doğrudan doğruya bir keşiftir. Fa
kat ledünni deyin1i, bunun özellikle Allah'ın sırlarına ait olanından daha fazla 
deyim olmuştur. Türkçede bir işin ledünniyatı demek iç yüzündeki gizli incelik
leri ve sırları manasında herkesçe bilinir. Bu kıssada ilim için araştırma yapmak 
ve yolculuğa çıkmaya bir teşvik delili ve bununla beraber ledünni ilmin çaba 
harcamak ve istemekle kazanılmasının mümkün olmadığını anlatmak vardır. 

Bakınız Musa ile delikanlısı Allah'tan böyle bir rahmet ve ilme erişmiş özel 
bir kulu bulduklarında ne yaptılar: ;.,;.. � Jli Musa ona dedi ki: �1 � �ı�l � 
r;;� � � � " Sana öğretilen ilimden bana da öğretmen için sana 'tabi .,. ; , .,. 
olabilir miyim? " 

";;� RÜŞD, hayrı, doğru yolu bulmaktır. Bu sözde alime karşı alçak 
gönüllülüğün gereğine ve i l im tahsilinden esas maksadın rüşdü kazanmak oldu
ğuna ve ilim öğrenmede gönül alçaklığı, edeb, nezaket, ardına düşme ve hizme
tin şart olduğuna delalet vardır. Bu izin istemeye cevap olarak o kul; ::,J �I Jli 
� � t-�· � Musa'ya dedi ki: "Sen benimle arkadaşlığa asla sabredentez
sin. " Bu sözle Hızır, Musa'nın psikolojik durumu hakkındaki i lk ke�fini 
göstermiş ve ona kendini anlatmış oluyordu ki, sonunda doğruluğu gerçekleşe
cektir. Gerçekten bu istekle Musa'nın alacağı ders, kendi yerini tanımak ve bir 
sabır dersi almaktan ibaret olacaktu. Yani bu konuda çok sabır Iazımd1r. Senin 
ise şüphesiz ki benim le beraber sabretmek elinden gelmez ve bunda mazursun. Ç :;  � � (. J... :5·� � ··� Çünkü iç yüzünü bilemediğin bir şeye nasıl sahre-

.. --------·--------
( l )  Buhari, Tcfsiru Sureti, 18/2. 
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tlcccksin'! Yani beraberimde birtakım şeyler göreceksin ki, sır ve hikmetinden 
halıcrin o lmayacak, dış görünüşe göre ise iyi görünmeyecek. Sen bir şeriat sahi
hi olman itibariyle onları dış görünüşlerine göre uygun göremeyip itiraz etme � J ,.. 

gereği ni duyacaksın. [;.1 � �1 ';� �� aıı : � �! :,j� Ju Musa dedi �i: 
' ' İnşallah beni sabırlı bulacaksın, sana �içbir işte karşı çıkmayacağın1." 
dedi. Allah dilemezse başka. (,$'.> � � ��1 J:> .� � � � u-.:·-:;ı �u Ju ·" lhzır , , .; ,, , ,. , ,  
dedi ki: "Eğer bana uyacaksan, ben sana sırrını anlatmadıkça hiçbir şey 
hakkında bana soru sorma. " Yani tartışma, itiraz şöyle dursun, sorup anlama 
için bile soru sorma! Demek ki başka ilimlerde meseleyi ortaya koyarak bilginin 
yarısını oluşturan soru, bu ilimde yasaktır. Bunda öğrencinin nefsi, faaliyetten 
çok kabiliyette hazırlanacaktır. 

Ulla,;u Böylece ikisi yola koyuldular. Demek ki, bu il imden bir şey belle
nirse bir yerde oturup söyleşmek veya düşünmek yoluyla değil, gerçekten işleri 
yapmakla bellenecektir. Sözleşme tamamen olur olmaz ikisi birlikte hareket 
etmişler. Görül üyor ki burada delikanlı zikredilmemiştir. O, Musa'ya uyduğu 
için, artık kendisinden söz edilmemiş ve onu 'bir yerde bırakmış da olabilirler. 
ikisi denize doğru gemiye bininceye kadar gittiler. ,: _;' ıı � 4S:, r.;ı );. Nihayet , , ,, , ,, 
gemiye bindiklerinde, Ebu Hatem'in Rebi' b. Enes'ten rivayet ettiğine göre yer 
korkunç idi, gemiciler bunlardan şüphelendiler, bindirmek istemediler. Fakat 
başkanları: "Ben bunları yüzleri nurlu· adamlar görüyorum, bindireceğim"( l) 
dedi, bindirdi. Buharı ve Müslim ve diğer hadis bilginlerinin İbnü Abbas'tan ri
vayetinde ise "Hızır'ı tanıdılar, ücretsiz bindirdiler.<2> Q). Gemiyi yaraladı. 
Bunun bazı rivayetlerde zikredildiği gibi keser veya balta gibi aletler ile olağan 
bir iş şeklinde olması muhtemeldir. Ve gemiciler Hızır'ı tanıdıklarından dolayı 
belki ses çıkarmamışlardır. Fakat nazmm beyan zevkine ve gemicilerin ses 
çıkarmamasına göre bir harika şeklinde sessizce yapılıvermiş olması daha uy
gundur. . . . �1 J,µ ti0•).l �u ''Musa : "Geıniyi yolcularını boğmak için mi 
deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptıll " dedi. l.illJLI Yine gittiler, yani özrünü 
kabul etti de gemi ile sahile çıktıktan sonra yine gittiler. �� ÇıJ r�ı };.  Nihayet 
bir oğlana rastladılar. :ı:;; Hızır onu hen1en öldü�dü. O��a� deyimi gibi 
guHim deyimi de çoğunlukla buluğ çağına ermeyenler de yaygın olarak kul· 
}anı ldığından dolayı, Cumhur bunun henüz büluğ çağına ermemiş bir çocuk 
olduğunu söylemişlerdir. Fakat İbnü Ebi Hatem, Said b. Abdülaziz'den yirmi 

(1)  Allısi, Ruhu'l·Mcani, vııı, 335. 

(2) Buhari, İlim, 44, Enhiya, 27; Tefsiru Sureti 1 8/24; Müslim, Fczfül, 170; Tirmizi, Tcl'Kiru Suru&I 
18/1; Ahmed b. Hanbcl, V, 1 1 8. 
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yıı�mda bir genç olduğunu rivayet etmiştir. (l) Gerçekten böylelerine de gulam 
dl·n i lchilir. � � � ı" •;; ;-J:·i1 JU' Musa dedi ki: "Bir can karşılığı ol-

• , 

nıaksızın masum bir cana nasıl kıydım? Yani bir kısas hakkın yok iken, bir 
masum veya suçsuz kimseyi mi öldürüverdin? Demişlerdir ki, maksat, öldürme
nin haksız yere olduğunu söylemektir. Yalnız kısas hakkınm olmaması bu duru
ma en uygun olması itibariyledir. Veyahut Musa'nın· ş�riatinde çocuğu (öldür-

' 

mede) de kısas gerektiğini bildirmektir. � ı�:,� ;. � � Doğrusu çok fena bir 
şey yaptın" 

( 1) Allısi. a.g.c., VIII, :138. 



Cüz: 1 5  1 8- KEl l F  SÜRESİ: 75.77 

Meal-i Şerifi 
75- Hızır dedi ki: "Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin demedim 

mi sana? " 
76- (Musa) dedi ki: "Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bana 

arkadaş olma! llakikaten benim tarafımdan ileri sürülebilecek son maze
rete ulaştın. 

77- Bunun üzerine yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp on
lardan yemek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı
lar. Derken orada yıkdmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır hemen 
onu doğrulttu. Musa: " İsteseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın 11 dedi. 

78- llızır dedi ki: " İşte bu, seninle benim aramızın ayrılmasıdır. Şimdi 
sana o sabredemediğin şeylerin içyüzünü haber vereceğim." 

79- " Gemi, denizde çalışan bir kaç yoksula aitti. Onu kusurlu kılmak 
istedim, çünkü onların ilerisinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir 
hükümdar vardı. 11 

80- ''Oğlana gelince, onun ana-babası mümin kimselerdi. Çocuğun on· 
tarı azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk. " 

81- " İstedik ki Rabbleri onun yerine kendilerine ondan tentizllkçı 
daha hayırlı ve daha çok merhamet eden birini versin. "  

82- "Duvar ise, o şehirde iki yetim oğlana ait idi. Duvarın altında on· 
Iarın bir hazinesi vardı. Babaları da iyi bir kimse idi. Onun için Rabhln 111· 
tedi ki o iki çocuk erginlik çağlarına ersinler ve Rabbinden bir rahmet ola· 
rak hazinelerini çıkarsınlar. Ve ben bunlann hiçbirini kendillilmden 
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ytt ıunudmı. İ�te senin sabredemediğin şeylerin içyüzleri budur.'' 

0 �1 Ql fiı � Nihayet bir köy halkına vardılar. İleriden anlaşılacağı . , 
ü:1.nc bu bir şehir idi. Birçokları Antakya olduğunu söylemiş. Şehre Antakya 
ismi sonradan verilmiş olduğuna göre eski isminin başka bir şey olması gerekir. 
Bundan başka Übülle denilmiş. Berka denilmiş. Hıristiyanların nisbet edildiği 
Nasıra denilmiş, Bacırvan denilmiş. Rum topraklarında bir köydür denilmiş, 
Endülüs'te Hadra adasıdır denilmiş. Şu halde bu köyün sağlam bir şekilde belir
lenmesi mümkün değildir. Aslrnda Kur'an'da köyün belirlenmesi isten�e
diğinden dolayı belirsiz gösterilip yalnız şöyle bir niteliği anlatılmıştır: 

Öyle bir köy ki �1 r.;.ıa.:· . ı halkından yiyecek istediler �):'� �1 (;.U (köy , ... 
halkı) onları konuklamaktan kaçındılar. Burada .�h in iki defa söylenmesi, 
birisi şehrin asıl hükümeti, biri de genel halkı olması gibi iki manaya işaret olsa 
gerektir. ikisinden de kastedilen, aynı mana ile halk demek olduğuna göre .�ı .. 
kelimesinin tekrarlanması sırf onları ayıplamak için olmuş olur. Gerçekten bu 
köyün ileri gelenleri ve halkıyla, bütün halkı o kadar a]çak imişler ki, iki kişiyi 
konuklamaktan çekinmişler. 

Bu alçaklığa karşı gösterilen büyüklüğe bakınız: ��! �l �_; Gr� l+..i r�; 
;:.uu O vakit orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular; (Hız�r) h�men 
onu doğrulttu. Nakledildiğine göre bu bir kale duvarı gibi yüksek ve kaim bir 
duvar imiş. Bazılannm zanne.ttiği gibi bunu yıkmış ve durup yeniden yapmış 
olabilir. Faka_t böyle bi'r memlekette o tuhaf durumda bulunan bir duvarı yıkma
ya kalkışmak bile olağan bir şey olamayacağı dikkatle düşünülürse, sözün geli
şinden bunun bir mucize şeklinde hemen doğrultulduğunu anlamak gerekir. 
Nitekim İbnü Abas'tan ve İbnü Cübeyr'den rivayet edildiğine göre: "El ile do
kunmuş ve (duvarın) hemen doğrultulmuş olduğu" söylenmiştir. Gerçekten pey
gamberlerin durumlarma ve kıssanın meydana gelmesine yakışan da budur.Cl ) 

Bunu gören Musa �1 � �J;J "/ ;-.; � :,J Ju dedi ki: İsteseydin buna , , 
karşılık bir ücret alırdın. Yiyecek istemek gibi acı bir ihtiyacın gerçekten 
olduğu bir sırada, mümkün olan bir kazancı bırakıp boşu boşuna bir iyilik yap
maya kalkışmak Musa'ya anlamsız göründü de sabrını tutamadı. Şu kadar ki bu 
defa öncekiler gibi öfke ile değil, yumuşaklıkla i t iraz etti ve yukarıdaki sözü 
gereğince, arkadaşlığm sona ermesi gerekeceğinden çekinmedi. Onun için Hızır 
da: 
( 1) Ah1si, a.g.c., XVI, 7. 
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� � jr) ı� Jli Dedi ki: "İşte bu, benimle senin aramızın ayrılnuı
suhr. , � -� �·,; rıL.. JıJ'..:.ı ;.ı!:;'ı.:., Artık sabredemediğin şeylerin içyüzünü ,,,. , ., , , ,, 
suna söyleyeceğim. " Yani gemi, oğlan ve duvar hakkında yaptığım şeylerin 
sana gizli kalan mana ve maksadım, gizli olan sebep ve hikmetini anlatacağım. 
�öyle ki: . . .  ;: _;' ıı L.l "Gemi, denizde çalışan bir takım yoksullarındı. Ben 011iı 
ayıp/andırmak istedim. Çünkü ötelerinde bir melik vardı " Bu melik Gassfö1 
hükümdarı Cülenda b. Kerber idi denilmiş. Endülüs yarımadasında Mıkvad b. 
cl-Cülbend idi denilmiş. Ünü böyle zulüm ile destan olmuş olan bu kral JS' J;.4 
C :al ;: . (. her gemiyi gasbederek ahyordu. Yani sağlam, kusursuz olan her ge-• 

' 

miyi zorla al ıyordu. Bundan dolayı gemiyi biraz yaralayıp ayıplandırmak, o 
gasptan kurtarmak için iki kötülüğün en az zararlısını seçmek ile, o yoksullara 
yardım cinsinden yararlı bir iş idi. İşte Allah'ın hükümlerinde böyle dış görünü
şe göre zarar gibi görünen şeylere rastlanır ki, Allah katındaki sırlan bilin irse 
onların zarar değil, fayda olduğu anlaşılır. 

;._� :� �r,;ı �� ��I L..t Oğlana gelince, onun anası babası mümin insan
lardı.' CJJ �ÇJ, Q.:;. �1 (. _ • � Bundan dolayı bun lan azgınlık ve nankörlüğe , 
sokmasından korktuk. Yani sakındık. Yani oğlan göründüğü gibi masum 
(günahsız ve suçsuz) _değildi. Büluğa ermiş, azmış bir kafir idi ki, anasını ba
basını da küfür ve azgınlığının istilası altına almak üzere idi. Yahut henüz 
çocuk ise de öyle küfür ve azgınlığa kabiliyetliydi ki, sağ kalırsa ileride anasını 
babasını bile azıtacak, onları da küfre bürüyecekti. Halbuki o ana ve babanın 
imanlarındaki samimiyyeti Allah tarafından böyle bir kötülükten korunmaya 
layık ve onun çocuk iken ölmesi hepsi hakkında hayırlı idi. 

(.;..� y)t i./3 � � � l:.fj� �1 lr,,�U İstedik ki: bu iki müminin Rableri ' ' 
kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli birini versin. Hem 
oğlanın yüzünden görecekleri kötülükten kurtulacaklar, hem de onun ölümüyle 
duyacakları acıya karşıl ık daha sevimli bir oğlana erişeceklerdir ki, o oğlan 
ölmeyince bu olmayacaktı. Rivayet edildiğine göre onun yerine Allah, bunlara 
bir kız vermiş ve bu kız bir peygamber annesi olmuş ve o peygamberin eliyle 
ümmetlerden bir ümmet, hidayete ermiştir. 

��ı L.t, Duvara gelince ��I � 1.ı�:. -� ;;..'iiJ �� şehirde iki yetim 
çocuğu� idi 4J ;.s-� �lSJ aıtın'd� bun'l�r iÇin' bir hazine vardı. Yani bunlar, 
için saklanmış bir altın ve gümüş hazinesi vardt. Bunun bir takım hikmet ve 
öğütleri kapsadığı, bir altın levha olduğu da rivayet edilmişse de birincisi açık
tır. W� ��I �lSJ Ve babaları iyi bir kimse idi. Yani o _hazine onlara iyi bir 
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hahaııııı mirası idi. Helalinden kazanılmış ve Allah yolunda harcanmak için iyi 
niyet ile konmuştu. �l-yr� ��; :• �ı �-:' .. � �)_;�� "i� �·o!'� �:Uı ��� ��(, "Alım 
l'<' Mr'imüşü biriktirip de onu Allah yolunda sar/etmeyenleri acıklı bir azah ile 
müjdele" (Tevbe, 9/34) ayetinde kötülenen yerilmiş hazinelerden değildi. o iki 
yetim, yalnız yetim olduklarmdan dolayı değil, babalarının iyiliğinden faydala
narak o hazineyi elde edeceklerdi. Bu zatın iyi bir insan olması misallerinden 
biri olmak üzere denilmiştir ki; O çok güvenilir bir adamdı. İnsanlar ona ema-
netleri bırakırlar, o da verdikleri gibi teslim ederdi. ..\. 

Özetle iki oğlu yetim kalmış olan o iyi babanın iyiliği Allah katında boşa 
gitmeyecekti. ��1 (;t �1 � -�GU Bu yüzden Rabbin o iki yetimin büluğ 
çağına ve erginliğe erişmelerini �)S' �.r;,.:· Z, ve erişip hazinelerini , 
çıkarabilmelerini istedi. Bunlar büyümeden duvar yıkılmış olsaydı, o hazineyi 
başkaları bulacak ve zayi olacaktı. Düşünme]i ki o durum ve vaziyette yıkılmak 
üzere bulunan bir duvarın altında, iki yetime ait bir hazinenin var olduğunu bilip 
de onun belirli zamanına kadar korumasını temin etmek ne kutsal bir iştir. �� 
cl:.:, ::,... Bunlar hep Rabbinden bir rahmet olarak yapılmıştır. ı;;.1 � :�1�; (..� � , , 
Ve ben bunu, bu yaptıklarımı kendiliğimden yapmadım. Yani kendi görüş ve 
ictihadımdan değil, Rabbinin bildirdiği emri ile, O'nun bir rahmeti olmak üzere 
yaptım, bu benim bir görevimdi. � + t_h· � � L.. Jı-;U �� İşte senin, hakkın
da sabredemediğin şeylerin içyüzü budur. 

Kıssanın burada bitmesinden anlaşılıyor ki bu açıklamaya karşı Musa bir 
şey dememiştir. O hal<le bu açıklama ve yorumda reddedilecek bir şey görme
miştir. Demek ki Musa'nın görünürde zararlı ve beğenilmez gördüğü şeyler 
gerçekte öyle değilmiş. Onun beğenmemesi, gözünden gizli olan sebepleri ve 
hikmetini anlamamasından ileri geliyormuş. Öyle ki o gizli sebepler, açıklanın
ca zahir ve batın birleşiyor, Allah'ın hükmünde çelişme kalmıyor. O halde de
mek oluyor ki iç yüzün gereği, görünüşün gereğine aykırı olabilir. Fakat bundan 
dolayı hakikat i le şeriatın uyuşmazlığı gerekmez. ,. Çünkü şeriat, Hakk'ın 
hükmüdür. Hakk'ın hükmü de hakikatte (gerçekte) ne ise odur. Onun için iç 
yüze göre emredilmiş olan Hızır, l lakk'ın emri olan şeriat i le amel ettiği gibi; 
şeriatla emrolunmuş bulunan Musa da hakikat (gerçek) açıklandığı zaman şeriat 
bakı-romdan it�raza yer olmadığını görüyor. Bunun için İmam-ı Rabbani MektG
bat'ının birinci cildinde k1rk üçüncü mektupta demiştir ki: "Bazı insanlar dinsiz
lik ve zındıklığa meylederek esas gayenin şeriatın ötesinde olduğunu hayal 
etmişlerdir. Asla ve hayır, sonra asla ve hayır böyle kötü bir inançtan Allah'a 
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sığınınız. Tarikat ve şeriat birbirinin aynıdır. Aralarında kıl ucu kadar uyumsuz
luk yoktur. Şeriata aykırı olan herşey reddedilir ve şeriatin reddettiği her hakikat 
iddiası bir zındıklıktır." 

Yine aynı ciltte kırk birinci mektupta şeriat, tarikat ve hakikat bahsir�dc 
demiştir ki: "Mesela dilin yalan söylememesi şeriat, kalbden yalan hatıras ını 
yok etmek eğer zorlanıp çalışmakla olursa tarikat ve eğer külfetsiz yapılması 
kolay olursa hakikattir. Kısacası batın (gizli) olan tarikat ve hakikat, görünen 
şeriatın tamamlayıcısıdırlar. Şu halde tarikat ve hakikat yoluna girenlerden, yol 
esnasında görünürde şeriata aykırı ve ona ters düşen işler görünürse hep bunlar, 
o anki sarhoşluktan ve kendini kaybetmektendir. O makamı geçip ayıldıkları 
vakit, o şeriata aykırı olan durum tamamen ortadan kalkar ve o zıd il imler ta
mamıyla dağılmış olur." 

Ancak burada dikkate değer bir nokta vardır k i  o da I l ızır'ın öldürdüğü 
çocuk meselesidir. Eğer bu çocuk büluğ çağına ermiş idiyse derhal küfür ve 
azgınlığına hüküm vermek şeriata uygun olur. Fakat alimlerin çoğunun dedikle
ri gibi, henüz büluğ çağına ermemiş bir çocuk idiyse, onun kafirliği ve azgınlığı 
nihayet gelecekte meydana çıkacak bir gerçektir. Hızır, Allah'ın kendisine 
bağışladığı ilim ile, onun o zamanki ve gelecekteki bütün gizli bilgilerini bilmiş 
dahi olsa, bir çocuk şöyle dursun bir ergini bile ileride yapacağı suçtan dolay_ı 
öldürmek şüphe yok ki İslam hukukuna aykırıdır. Çünkü Hz. Ömer (r.a) 
Muğire'nin kölesini görünce: "Bu beni öldürecek" demiş, kendisinin katili ola
cağrnı bilmişti. ''O halde niye bırakıyorsun, ey müminlerin emiri !" dediklerinde 
"Ne yapayım henüz bir şey yapmamıştır. Ve yalnız kalbindeki şeyden dolayı da 
şeriata göre sorumlu olunmaz" dedi. Ve dediği gibi ertesi gün şehid oldu. Şu 
halde Hızır'ın öldürdüğü eğer çocuk ise bundaki hüküm, hakikat i le şeriat 
arasında bir uyumsuzluk noktası meydana getirmez mi? Ve bu durumda Musa 
bu yoruma nasıl kanaat etmiş olur? Buna söylenebilecek cevap şu iki tarzdan bi
risi olabilir: 

1 - Musa'nın yoruma itiraz etmemesinden açıkça anlaşılan şudur ki onun � 
� diye bir masum (suçsuz) zannettiği oğlan, çocuk değil, ergin azgm bir kAftr, , 
öldürülmesi vacib bir genç imiş. Bu ipucu karşısında çocuktu sözü kabul edile• 
mez. 

2- Şeriatın hakikatı Allah'ın emridir. Hızır da bunu kendiliğinden de�ll. 
Allah'ın emriyle yaptığım söylemiş. Musa'nın itiraz etmemesine schcp de hu 
olmuştur. Çünkü bu şekilde Hızır, özel durumlarda özel bir şeriat ile cmredllmiıt 
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h i r  ıwygamber olduğunu anlatmış demektir. Bundan dolayı o çocuk hakkında 
�l· n �ck lc�tirdiği öldürme hükmü, genel kurala aykırı olmakla beraber, Hızır için ' 
ozcl vahye dayanan özel bir şeriat olur. Bu ise şeriat ile hakikat arasında bir 
uyu�mazlığa değil, ik i  peygamberin şeriatleri arasında bir farka dayanır. Ve 
Musa'yı Hızır'dan ayıran en önemli nokta da bu farktır. Açıklanan üç olaydan, 
üçü de Hızır'ın hem ilminin şeklinde, hem de yaptığı işin şeklinde başka bir 
özell ik gösterdiği gibi, bi lhassa çocuk olayı onun şeriatında da bir özeli ik 
göstermektedir: 

Birincisi, i l im aç1sından bakıldığı zaman onun gemi, genç ve duvar hak
kındaki ilminde olduğu gibi, eşyanın görünmeyen şeylerle ilgili olan Allah bilgi 
ve sırlarını, gelecekteki takdir edilmiş şeyleri, geçmişteki gizli hususları, şimdi 
gözününde olduğu gibi hemen bildiği anlaşılıyor. Onun için buna gayb ilmi, giz
li ilim, özel manası i le Ledünni (Allah'm bilgisi ve sırları) ilmi demişlerdir. 

İkincisi, fiil yönün jen bakıldığı zaman yaptığı şeyler, halktan Hakk'a doğru 
giden işler değil, Hak'tan (Allah'tan) halka doğru olan fiillerdir. Bundan dolayı 
Musa gibi halkı Hakk'a götürmeye emredilmiş değil, Hak'tan halka olan mukad
deratın (yazılmı� olanların) yerine getirilmesine emredilmiş demektir. Ve şu 
halde oğlanı öldürmesi de, Al.lah'ın emri ile ölen çocukların ruhlarını almaya ve
kil tayin olunmuş olan Azrail 'in görev ve sorumluluğu gibi olur. 

Üçüncüsü, İslam şeriatma üygun olmak, başka bir ifade ile güzellik ve 
çirkinlik açısından bakıldığı zaman Hızır'm yaptıkları, gözle görülmeyen gizli 
sebeplere dayandığı için görünürde çirkin ve hikmetsiz görünüyor. Sebeplerinin 
açıklanmasıyla gerçeğe uygun olduğu zaman ise, üçte ikisi genel kurala uygun 
ve biri genel kurala aykırı bir istihsan (güzel sayma) olduğu anlaşılır. Musa 
onun ilmindeki özelliği, daha önce Allah'ın ilmi ve sırrından haber almış, ondan 
doğruyu bulmasına yardımcı olacak ilmi öğrenmeye gelmişti. Gördüğü örnek 
ise ona, amel ve şeriat yönünden kendisinin memurluğuna uymayan ve bununla 
beraber itiraz etmeye de hak vermeyen özellikler bulunduğunu öğrenmiş ve bu
nun üzerine aralarında birbirinden ayrılma gereği gerçekleşmiştir. Demek k i  
Musa, ilmini tebliğ ve ortaya koymaya emredilmiş Ulü'l-azim bir peygamber 
olduğu halde Hızır, tebliğe değil, verilen emirleri hemen yerine getirmeye emre
di lmişti. Bundan dolayı Hızır'ın bir peygamber değil, bir veli olduğunu 
söyleyenler olmuştur. Fakat yalnız veli olsaydı oğlanı öldürmek için özel hükme 
sahip olamazdı. Bu şekilde kıssa Hızır'ın Musa'dan daha faziletli olduğunu ge-, 
rektirmez. Ancak Musa'nın herşeyi bilen (bir peygamber) olmadığını ve Allah 
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i lm inden Musa'ya verilmeyen şeyler bulunduğunu anlatmış olur. Bu da hem 
1 1  ızır'm, hem Musa'nın Allah'ın lutfuna nail olduklarını toplayan bir zü'I� 
l:cnaheyni (dünya ve ahirete ait bilgisi geniş olan kimse) göz önüne getirmeyi 
telkin ile Hz. Muhammed'in makamının en mükemmel bir makam okluğunu 
anlatmak için bir giriş yapılmış demektir. Onun için bu k ıssadan Zülkarncyn'k 
ilgili soruya geçilerek buyuruluyor ki :  

Meal-i Şerifi 
83- Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki: Size ondan bir 

hatıra okuyacağım. 

;J)Jı �,; ::,&. �)L.:, Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar veya sorar-, , 
lar. Soranlar, bazı rivayetlere göre müşrikler, diğer bazı rivayetlere göre kitab 
ehli idi. Surenin iniş sebebinde zikredilen rivayette yahudilerin telkini ile Ku
reyş müşriklerinin soru sorduğu (baş tarafta) geçmişti. Taberl'de Ukbe b. 
Amir'den rivayet olunduğuna göre o demiştir ki: ''Bir gün Resulullah'a (s.a.v)· 
hizmet ediyordum, huzurundan çıktım. Kitab ehlinden bir top! uluk bana rast
layıp: 'Biz Resulullah'a soru sormak istiyoruz. İzin iste' dediler. Ben de girdim, 
haber verdim Peygamber: 'Onların benimle ne işleri var? Ben Allah'ın bildir
diğinden başkasını bilmem' buyurdu. Sonra 'Bana su dök' dedi. Abdest aldı, na
maz kıldı: Namazı bitirince yüzündeki sevincini anladım. Sonra Peygamber: 
'Onları ve ashabımdan kimi görürsen içeri al' buyurdu. Bunun üzerine onlar içeri 
girdiler, Peygamberin huzurunda diki ldiler. Peygamberimiz buyurdu ki :  
'İsterseniz kitabınızda yazılı bulduğunuz §eylerden sorunuz, ben size cevap ve
reyim ve isterseniz ben size bilgi vereyim'. Bunun üzerine onlar: 'Sen bilgi ver' 
dediler. Peygamber: 'Zülkarneyn'den ve kitabınızda bulduğunuz şeylerden so
ruyorsunuz?' buyurdu. ıı(l) Bir de AIGsi'nin belirttiğine göre İbnü Ebu Hatem'in 
Süddl'den rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v)e yahudiler demişler k i  
"Ey Muhammed! Sen ancak İbrahim'i, Musa'yı, İsa'yı ve bazı peygamberleri an
latıyorsun. Çünkü onlarla ilgili haberleri bizden işittin. Şimdi bakalım bize öyle 

(1) ct-Tahcri, a.g.c, XVI, 7. 
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hir  peygamberden haber ver ki, Allah Teala onu Tevrat'ta ancak bir yerden 
ha�ka zikretmemiştir. O kimdir? demişler. "Zülkarneyn" buyurmuş.(1) 

' 
;.,r)lı ) ZÜLKARNEYN, deyimi, zü'l-yedeyn (iki el sahibi) gibi bir la-

kabdır ki zü'l-cenaheyn (çifte kanatlı) niteliğine benzer. Kamus'ta ayrıntılarıyla 
anlahldığı üzere «�:,h "karn" bir çok manalara gelir. Bunlardan bazıları; boy
nuz, asır, bir zamanda beraber yaşamış olan topluluk manalarına geldiği gibi in
sanın tepesine ve özellikle başının yanlarına, yani şakaklarına ki hayvanda boy
nuzunun yeridir ve erkeklerin perçemine, kadınların zülüflerine, güneşin çembe
rinin kenarına ve bir toplumun başında olan efendisine . . .  denilir.<2) Bundan do
layı Zülkarneyn lakabının, isim olarak konmasının sebebinde «iJ)» "karn" keli
mesinin manalarından her birine göre değişik düşünceler mümkün olduğundan 
birçok sözler söylenmiştir. Bu sözlerin en meşhuru Kur'an'm açıklamasından da 
anlaşılacağı üzere, yeryüzünün doğu ve bahsına sahip, demek olmasıdır ki, 
Türkçede cihangir diye ifade edilir. Hüseyin Vaiz tefsirinde anlataldığı üzere, 
görünen ve görünmeyene sahip manası da Kur'an'ın zevkine uygun yönlerden
dir. Buna da Türkçede zülcenaheyn (hem dünya, hem ahirete ait) denilir. Tefsir 
bilginlerinin açıklamalarından Zülkarneyn lakabı ile lakablandırılm ış olan zat
ların bir değil, birçok kimse olduğu anlaşılıyor. Kur'an'da anılana Büyük 
Zülkarneyn" deniliyor. 

Vaktiyle Yemen'de Tebabia denilen Himyer hükümdarlarından bazı büyük 
fatihler, bu cümleden olarak Mekke'nin yapımında Hz. İbrahim ile görüşüp on
dan feyiz aldığı rivayet edilen, Sa'b ve Semerkand isminin adına nisbeti nakledi
len Şemmer Yer'aş, Zülkarneyn olarak anılmış oldukları gibi, Afridun ve 
İskender gibi Arap olmayan fatihlere de bu lakab verilmiş ve bunların en son 
yaşayanı, İskender olması dolayısıyla tarih bilginleri arasında "Zülkarneyn" 
şöhreti İskender'in olmuştur. Yahudilerin kitaplarında, Zülkarneyn Rum'dan 
çıkan bir genç idi ki, Mısır'ı ve İskenderiye'yi kurdu ve şöyle yükseldi, böyle 
yükseldi diye anılmış olduğu hakkında bir rivayetinde görlilmesinden dolayı, bu 
konuda tarihi tartışmayı ortadan kaldırmak isteyen bazı tefsir bilginleri de 
Büyük Zülkarneyn'in İskcnder olduğunu kabul etmek istemişlerdir. Nitekim 
Alfısl de bu görüştedir.(3) 

Allah'ın birliğine inanan bir hükümdar olan ve olağanüstü fetihleriyle 
------------
( 1) Alı1si, a.g.c., XVI, 29; Süyfıti, cd-Dürrü'l-Mansur, V, 437. 
(2) Asım Efendi, Kamus Terccmcsi, iV, 721. 
(1) Alfısi. a.g.c., XVI, 25 vd. 
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diinyaua özel bir tarih açmış bulunan İskender•in, Zülkarneyn'lcrdcn birisi 
olduğunu inkar etmeye yer yoksa da, Kur'an'da zikredilen büyük zatların pcy
gambcrl ik makamına da sahip bulunduğuna göre İskenderin bu dcrert· 
yükseltilmesi kabul edilebilir görülmemiş ve İskenderin bir set yaptığı bile tarih 
olarak belli olamamıştır. Bir de İskender, başka bir tarihte meşhur olduğu ve hi·· 
!indiğinden dolayı, bunu Peygambere sormak, soru soranların maksadına uygun 
olmazdı. Hakkında vahiyden başka bir şekilde bilgi alınması düşünülen bir so
ruyu peygamberliği imtihan etmek isteyen ve bunun için soru soran kimselerin 
maksatlarına nasıl uygun düşer? Onun için bu soru, eski tarihin karanl ıklanna 
kadar dalan bir konu olması gerekiyor. 

Gerçi İskender'den sonra da doğu ve batıya savaş açmış, set yapmış fatihler 
yok değildir. Mesela Roma kayserlerinden (hükümdarlarından) birinin, 
İngiltere'de Kisra Nuşirevan'ın Kafkas dağlarında "Babü'l-Evvab", başka bir 
ifade ile "Demir kapı" denilen yerde birer set yapmış olduklarını tarihler gösteri
yor. Fakat bu sorunun, doğu ve bati da pek çok fetih yaptıktan sonra Kuzey'de 
Askitler'e kadar varan ve aynı zamanda Akdenizden Şab denizine kadar bir set 
yaptığı rivayet olunan Mısırlı büyük Ramses gibi maddi ve manevi bir üne sahip 
olan daha eski ve daha yüksek bir cihangiri hedef edinmiş olması rivayet ve di
rayet açısmdan daha uygundur. O halde bu Zülkarneyn kimdir? 

Bazıları bunun İbrahim (a.s) zamanına tesadüf eden Afridun b. Esfiyan b. · 
Cemşid olduğunu söylemişlerdir ki, İran'ın adalet önderlerinden olup, adalet ve 
güzel ahlakı i le meşhurdu. Zülkarneyn'den önce Hızır bulunuyordu. Hızır, 
Afridun zamanında peygamber olarak gönderilmiş olup Hz Musa zamanına ka
dar kalmıştı. Zülkarneyn, İbrahim (a.s) zamanındaydı gibi i lk  kitap ehlinden ri
vayet edilmiş bazı sözler bununla ilgili görünür. Belhli Ebu Zeyd "Suver-i 
Ekallm" ismindeki kitabında Afridun'un vahiy ile desteklenmiş olduğunu 
söylemiş ve tarihler onun büyük bir fatih olduğunu nakletmişler. 

İbnü İshak, "Zükarneyn" in isminin, Merziban b. Merduye olduğunu 
söylemiş, bazıları onun ismi Abdullah b. Dahhak'tır demiş, bazıları da Mus'ab b. 
Abdullah b. Feynan b. Mansur b. Abdullah b. el-Ezr b. Avn b. Zeyd b. Kehlan 
b. Sebe b. Ya'rub b. Kahtan demişler. Ebu Reyhan Biruni ı:,_,)lı ;.;., �4)1 ���1 

, , 

4�1 "el-Asarü'l-Bakiye ani'l-Kurlıni'l-Haliye" isimli eserinde "Zülkarneyn, 
Ebu Kerb Semiyy b. Ubeyd b. Efrikış el-Hımyeridir. Bunun mülkü yer 
küresinin doğu ve batlsına ulaşmıştı ve Himyerli şairin: 

,��: ;.l ıi:'� 'J) vi � � * l.ı:..:.. ı.S� ;;)lı _,'� �lS' Jj 
' "" , ,,.  ,. , , ; , 

J..!,0 ,  r-F ·. · 1 �ı.::..1 -:·- � �( -. C.Wı eı;· -J"' • � J"' • . * � . ) _, 1,).) • 
._ ,,  , , #  , ... _, 
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''/)edem zü'L-karneyn müslüman bir melikti. 
Yeryüzünde yüceldi, zayıf görüşlü değildi . 
Doğulara ve batılara ulaştı . 

Cüz: 1 5  

Doğru yolu gösterecek bir hakimden padişahlık yollarını arıyordu. '' ( l) 

<liye iftihar ettiği de odur deniliyor k i  bu görüş doğruya en yakın görüştür. 
Çünkü Zülmenar, Zfınüvas, Zünnfın, Zuruayn, Zuyezen, Zuceden gibi zfı'lar hep . 
Yemen'dendir" demiş.(2) Durum böyle iken Afrika kıtasını adına nisbetle 
tanımakta olduğumuz Afrikış, Zülmenar unvanı i le Himyer hükümdarlarının 
tanmmışlanndandır. Tanca'ya kadar ulaştığı, Afrikıyye şehrini yaptığı, Ber
berileri Filistin, Mısır ve sahilden Mağribe (Cezayir'e) naklettiği tarihlerde zik
rediliyor. Fakat bunun torunu olduğu söylenen "Ebu Kerb Semiyy veya Şems b. 
Umeyr" adında birisi tarih itibariyle tesbit olunamamış ve bundan dolayı, Ebu 
Reyhan'm nakline itiraz edilip bunun, "Şemmeryeraş" kelimesinden değiştiril
miş olması ihtimali ileri sürülmüştür. Gerçekten bir rivayette, Şemmer, Af
rlkış'm oğlu olup Irak ve Çin'e doğru hareket ederek vardığı yerlerde kitabe (ya
zıt)ler diktirdiği ve Semerkand kalesini söktüğü ve hatta Semerkand "Şem
mer"in kopardığı, yani "Şemmer-kent" yahut "Şemmer şehri" demek olduğu 
zikredilmiş ve Huza'a şairi Dıbil, Yemen hükümdarları i]e iftihar ederken buna 
işaret ederek şunu söylemiştir: 

ı: _ _;l5:Jl 1)1.S' J.L!JI y�.J * �;y� yG.sjl ı;.;s I� 

(-{) ,: _ _-3w ı �� L·::.1 �� * (;;:;� :·:-. ! r;:_ �� 
Bazıları bu "Şemmer"in başmda iki saç örgüsü o]duğundan dolayı Zül

karneyn diye adlandırıldığını nakletı.� iş ise de en çok tercih edilen rivayette 
Şemmer, Efriklş'in oğlu değil, "Naşirunniam" ın oğlu olduğu gibi, Süleyman 
(a.s) zamanındaki Belkıs'tan sonra o lmasından dolayı Kur'an'daki Zülkarneyn'in 
daha önce olması gerekeceği ileri sürülmüştür. Nitekim Ebu'l-Fida tarihinde der 
ki: "Zülkarneyn, Rayiş'in oğlu Sa'b'dır. Babası Rayiş ilk Tübba', Küçük Sebe'in , oğlu Sayfi'nin oğlu Kays'ın oğludur denilmişse de Lokman'ın biraderi Züsü-
ded'in oğlu Haris Rayiş'tir. İbnü Said, İbnü Abbas hazretlerine, Kur'an'da zik-

(1) Bu §İirin manası Kur'an'dan iktihas edil mi§ görünüyor. Bu yüz<lcn Ycmenli Tühha'a isnadı 
doğru olmamalıdır. (Mücllil) 

(2) Alüsi, a.g.c., XVI, 27 (Biruni'dcn naklen) 
(J) "Onlar, Mcrv kapısında kitahc (yazıl ) yazdılar, 

Şfı� kapısında da yazmı§lar<lı. 
Ve onlar, Semcrkandc "Şcmmcr'' adını koydular. 
Ve hurada hitcnkri onlar diktilcr."(Mücllil) 
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nılunan Zülkarneyn'den sordu Himyer'dendir dedi ki o, adı geçen Sa'b'<lır diye 
nakletmiştir. Şu halde yüce kitapta zikredilen Zülkarneyn, Rum İskender değil, 
adı geçen Sa'b b. er-Rayiş'dir." 

Kamus mütercimi Asım Efendi de İskender kelimesinde bu görüşü destek-
, 

lcycrek daha bazı detaylı bilgileri nakletmiştir.(1) Fakat bir taraftan Sa'b'ın bir ta-
raftan da Afridun'un İbrahim (a.s) zamanında oldukları hakkındaki rivayetleri 
birleştirmek de pek zor ve güç görünüyor. Gerçi Kur'an'ın · bir kaç yerinde 
geçmişteki parlaklığı hatırlatılan Seba medeniyetinin, dünyada benzeri ya
ratılmamış olduğu hatırlatılan "İreme zati'l-'imad" cennetinin sahipleri olan ve 
Semfıd kavmini Yemen'den kovarak çıkaran Himyer ve Tebabia devletinin, 
Şeddad'a karşılık Lokman ve Zülkarneyn'e de ortaya çıkış yeri olması en yakın 
ihtimaldir. Ve bunlardan birinin ve belki bir kaçının Zülkarneyn olarak anılmış 
olduğu da anlaşılmaz değildir. Bununla beraber tarihin bilinmeyen karanlıkları 
içinde bunların incelenmesi zor olduğu gibi, Kur'an'da zikredilen Zülkarneyn'in 
bunlardan o ünvanı almış birisi mi ;  yoksa İbnü İshak'm, Lafes'in çocuklarından
dır dediği gibi Arap milletinden başka bir milletten gelen, büyük fatihlerden bi
risi mi olduğunu kestirmek mümkün olamıyor. Onu için İbnü Hişam'ın "Siyer" 
kitabının şarihi Süheyli'nin kabul ettiği şekliyle, bu konuda en sağlam hükmü 
Hz. Ali'den rivayet olunan şu fıkrada buluyoruz: "Zülkarneyn, salih bir kuldu 
ki, Allah'ı sevmiş Allah da onu sevmişti" .<2) Gerçekten bunun ismi ve şahsiyeti 
ile belirlenmesine kalkışmak Kur'an'm zevkine de uygun değildir. Çünkü soru, 
Zülkarneyn niteliği üzere sorulmuş olduğu gibi, cevapta da ismin ve şahsiyetin 
belirtilmesine i l işilmeyip ancak o vasıfla i lgil i hususları açıklayan kıssayı 
hatırlatmakla buyuruluyor ki: (}_� � �·_r, ı�t. Jj de ki size ondan bir haber 
anlatacağım. Bir zikir, yani onu andıracak unutulmaz bir hatıra, belleklerde tu
tulacak, dillere destan olacak bir anı, şöyleki: 

(1) Asım Efendi, a.g.e., il, 404-405. 
(2) İhn Hi�am, es-Siretü'n-Nebeviye, 1, 307; el-Kurluhi, a.g.e., xvı, 30. 
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Meal-i Şerifi 
84- Gerçekten biz onu (Zülkameyn'i) yeryüzünde iktidar sahibi yaptık 

ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik. 
85- Derken o da bu yollardan birini tutup gitti. 
86- Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman, güneşi, (sanki) kara bir 

balçıkta batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona de
dik ki: 11 Ey Zülkarneyn! Onları ya cezalandınrsın veya onların hak-kında 
iyi davranırsın." 

87- O da demişti ki: " Kim haksızlık ederse muhakkak ona azab 
edeceğiz; Sonra Rabbine geri döndürülecek, O da onu görülmemiş bir 
azabla cezalandırır .. " 

88- "Amma her kim de iman edip iyi bir iş yaparsa, buna da en güzel 
mükafat vardır. Biz ona dünyada kolaylık gösterir zor işlere koşnıayız. " 

89- Sonra Zülkarneyn yine bir yol tuttu. 
90- Nihayet güneşin doğduğu yere varınca, onun kendilerini güneşten 

koruyacak hiçbir siper yapmadığımız bir kavmin üzerine doğduğunu 
görmüştü. 

91- İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz onun 
yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. 

92- Sonra yine bir yol tuttu. 
93- Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen hiç siiz 

anlamayan bir kavim bulmuştu. 
94- Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Ye'cuc ve Me'cuc bu yerde fesat 

çıkarıyorlar. Onun için, bizimle onlar arasında bir sed yapnıan şartıyhı 
sana bir vergi versek olur mu?" 

95- Dedi ki: 11 Rabbimin bana vermiş olduğu servet ve saltanat, sizin vı· 
receğiniz şeyden daha hayırlıdır. Bana maddi yardımda bulunun do ıdzlnlı 
onların arasına en sağlam seddi yapayım. 

96- " Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet dağın iki ucunu dınk· 
leştirdiği vakit: "Ateş yakıp körükleyin 11 dedi. Demiri bir ateş koru hıllnı 
getirince. 11 Bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim 11 dedi. 

97- Artık Ye'cuc ve Me'cuc bu seti ne aşabildiler ne de deleblldllır. 
98- Zülkarneyn dedi ki: 11 Bu Rabbimin bir lütfudur. Rabblmtn vaadi 
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t(t•ldi�i vakit de onu dümdüz yapacaktır. Rabbimin vaadi de haktır . 

.Jt1� �1 � �� �I Gerçekten biz ona yeryüzünde maddi manevi kuvvetle
ri, k�dretl�ri hazı�ladık. (:' . •  :.,,::. jt::,_. :�G Ve ulaşmak istediği her şeyden .. .. , , 
ona bir sebep (vasıta) verdik. Onemli şeylerden takip ettiği maksadına ermek 
için açıktan ve gizliden ilim, kudret, aletler ve vasıtalar gibi her türlü sebebi ih
san eyledik. Öyle ki neye yapışsa ondan maksadına yol bulur, muvaffak olurdu. 
Yani sebepsiz, düzensiz hareket etmezdi. Fakat her neyi de tutsa o bir sebep 
olurdu. Çünkü sebep ol,mak, eşyanın aslına ait değildir, Allah'ın bir tahsisidir. 
Ç �U Bunun üzerine o da bir yolu takip etti. Bir yolla batıya doğru yürüdü • · �ı yf.e � (i� :;-. Nihayet güneşin battığı yere ulaştı. Yerleşmiş olduğu ye
rin gün batı tarafından ta sonuna kadar vardı. Tefsir bilginlerinin de yaptıkları 
açıklamaya göre, Okyanus denilen Atlas Okyanusunun batı kenarına ulaştı. Bu 
Okyanus denizinde " Halidat" ismi verilen adaların bir zamanlar uzunluk 
(boylam) başlangıcı olarak kabul edildiklerini kaydediyorlar. Bununla biri ikte 
biz bugün bu Halidat adalarının ne olduğunu tayin edemiyoruz. Özetle uzak 
batıya vardığı vakit +�.:.. ;,;.. � y)S U.�j güneşi (sanki) siyah bir çamura - , - , 
batıyor buldu. Veya "hamiye" kıraetine göre, kızgın bir pınar içinde batıyor 
buldu. Tefsir bilginleri buradaki «�» aynı, su pınarı; hamieyi balçıklı; 
hamiye'yi de kızgm manasına tefsir etmişlerdir ki, güneşi balçıklı veya kızgın 
bir pınar içinde batıyor buldu demek olur. Bu şekilde bu su pınarından maksat, 
okyanus ve özellikle denizin ufuktaki batış noktasıdır. Batıya varıncaya kadar 
geçtiği memleketlerde birtakım saltanatJarm batışını görerek giden Zülkarneyn, 
uzak batıda geçtiği yolda önüne çıkan Okyanus kenarında·güneşin batışını sey
retmek için ufka baktığı zaman Allah mülkünün genişliği ve yüceliği içinde o 
koca okyanus etrafı gök ile çevrilmiş bir kuyu havzası gibi sınırlı bir su kaynağı 
manzarasını alıyor. Fakat içilebilecek parlak ve duru bir kaynak gibi değil, kara 
balçıkla bulanmış, dibi görünmez karanlık bir kuyu gibi görünüyor ve güneş bu
nun ufkunda batarken zayıflamaya başlayan parıltısı, allı" morlu yansımalarıyla 
puslar içinde çalkalanarak karanlık bir batağa batıyor da, battığı nokta balçıklı 
bir göz gibi bulanıp kararırken aynı zamanda renk ve buharıyla kaynayan 
kızgın bir köz halinde bulunuyor. Demek Zülkarneyn'in vicdanında güneş 
batışının bıraktığı intiba bu olmuştur ki, bu müşahedenin en ibret verici manası, 
en son bir smırda duracağı kesin olan dünya ululuğunun sınırlı olduğunu 
görmek ve geçici olduğunu anlamaktır. 

;;)ln � Lili "Biz dedik ki: Ey Zülkarneyn! . . .  " Bu söz, doğrusu 
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/,ülkarneyn'in peygamber olduğuna açıkça delalet eder . 

. . fil; :;.  L.ı 3Li "Zülkarneyn dedi ki: Her kim haksızlık ederse ona a-zt1b 
edeceğiz . . .  " Demek ki Zülkarneyn azab verme veya iyilikte bulunmak gihi di� 
lcdiğini yapmakta serbest bırakıldığı halde, yine sebebsiz hareka.t etmedi. Aziıh 
etmeyi zulmedenlere, iyiliği ve mükafatı da iman edip faydalı işler yapanlara 
tahsis etti. Güç ve seçimini kötüye kullanmaya kalkışmadı. Çünkü kendisinin de 
sonunda Rabbine geri gideceğini bil iyordu. � Sonra da, yani batıda yapacağı 
icraatı yaptıktan sonra da 4;.. �1 bir yol tuttu. Batıda batan güneşin doğuya 
dönmesi gibi, batıdan doğuya giden bir yo1 peşine düştü, �' F- � r�! 'J;. 
nihayet güneşin doğduğu yere kadar gitti. Yani yeryüzünde güneşin arada en
gel bulunmaksızm doğduğu noktaya kadar gitti ki bu noktanın, Afrika'nm doğu 
kıyıları olması ihtimali olsa da açıkça anlaşılan Asya'nın uzak doğusu olmasıdır. 1") Js. � ��� Vardığında onu (güneşi) öyle bir kavim üzerine doğuyor 
�.uldu ki � �-,'� ::ı:-� � � biz onlara, güneşin berisinde bir siper yap
mamıştık. Binaları yok, hatta elbiseleri yok. Güneşin altında yanıyorlar. Nite
kim bugüne kadar bile Sudan'da, Avusturalya'da böyle çıplaklar vardır. Bunun
la birlikte maksat, örfte herkesçe bi lindiği üzere önemli bir örtü ve siper olduğu 
takdirde çadırlar bile önemli bir örtü olamayacağmdan dolayt, bu mana çölde 
yaşayanların çoğunu kapsar. 

ciJ..i.5' İşte o böyle idi. Ç �:.J � Glı.;.1 �� Halbuki onun yanında neler , , , 
vardı, biz onları tamamen biliyorduk. Yani onların öyle çıplakhğı karşısında 
Zülkarneyn'in mülkünde o kadar çok sebepler ve vasıtalar vardı ki, tamamını 
ancak Allah biliyordu. Zülkarneyn'e her şeyden sebep (vasıta) veren Allah, bun
lan güneşin altına koymuş, bir örtü vasıtası bile vermemişti. Bundan dolayı 
bunları 'gördüğü zaman, Zülkarneyn'in ne hisler duyduğunu, ne işler yaptığım da 
Allah bilir. 

(' 
# �1 � Sonra da diğer bir yol tutnıuştu. Batı ile doğu arasmda bir yol

da gitti k i ,  bu da ya güneye veya kuzeye doğru olabilir. B�nunla beraber tefsir 
bilginlerinin anlattıklarına göre kuzeye gitti. ��I � eı; n! � Nihayet iki sed· 
din arasına vardığında, 

SEDDETMEK: Bir şeyin gediğini sağlam kapamaktır. İki şey arasına engel 
olan perdeye sed denildiği gibi, dağa da sed denilir. Nitekim burada iki dağ uiyc 
tefsir edilmiştir. Bazılan tabii olana sin « ı.Y' » in ötresi ile (( � ,.  "süd"; insan lu· 
rafından yapılana da üstünü ile .J.:.... "sed" deniliyor, demiş. Bazı bilginler de 
birincisi « J:.., "süd" gözle görünen, ikincisi u 0i.. » "sed" gözle görülmeyendir 
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drmi�tir. Bu ayette iki şekilde de okunduğundan ikisinin de aym manada olduğu 
ımla�ı l tr denilmiş ise de, bu iki okuma şeklinin değişik birer nükteyi kapsamış 
olmaları da düşünülebilir. Buna göre iki sed, yapma iki engel olabileceği gibi iki 
deniz, iki yer kıtası, iki dağ gibi yaratılmış (tabii); yahut görünen ve görünme
yen de olabilecektir. Tefsir bilginleri, bu ,.;.J:.... "seddeyn"i "iki dağ" diye tefsir 
etmişlerdir. Ancak bu iki dağı belirlemek için ipucu yoktur. Bu konuda rivayet
ler ise üç görüşte toplanıyor: 

1 - Bu iki dağ, kuzeyde doğu tarafında Türk toprağının bittiği yerdedir. De
nilmiştir ki Zamehşeri ve Ebu's-Suud bu görüşü benimsemişlerdir.(1 ) Türk top
rağından maksat, Maveraünnehir denilen küçük Türkistan ise, bu görüş, Çin 
seddi yerine işaret demek olur. 

2- Ermenistan ile Azerbaycan tarafında Türkistan topraklarının bittiği yerde 
denilmiştir. Kadl Beydavi bu görüşü tercih etmek istemiştir.<2) Bu görüşe göre 
bu dağlar, Kafkas dağları ve iki sed arası, Demirkapı yeri oluyor ki İbnü Haldun 
ve Ebu'l-Fida gibi tarihçilerin açıklamasına göre, burada Nuşirevan bir sed 
yapmıştı. Ebu Reyhan demiştir ki, bu yerin, insan bulunan meskun yerlerin Ku
zeybatı tarafında olması gerekiyor. 

3- Kuzeyin son kısımlarında iki yüksek dağdır ki, Hazkiyal (a.s.)'ın ki
tabında "ahirü'l-cirbiya11 denilmiştir. Bu cirbiya ismi ise bize Sibirya ismini 
andırıyor. Bunun ise batı tarafının son bölgesi, Ural dağları, doğu tarafında da 
Behreng boğazı tarafları olmasından dolayı önceki sözlerle de ilişkisi vardır. Bu 
şekilde iki dağın arası İstanoy dağları ile Ural dağlarının arası demek olan Si
birya'nın kendisi midir? Batısındaki Ural dağları ile Kafkas dağlan arası mıdır? 
Yoksa doğusunda Behreng'e doğru Kamçatka tarafındaki dağların arası mıdır, 
tam olarak belirlemek mümkün olmuyor. 

Kur'an'ın ifadesinde ise bu iki seddin yerini anlayabilmek için, batı ve doğu 
yönlerinden başka bir ipucu yoktur. Bundan ise Rusya'n'tn batı tarafı ihtimali 
olduğu gibi bir zamanlar Asya'nın Behrcng boğazından Amerika'ya bağlantısı 
bulunduğuna ve Zülkarneyn de eski tarihte yaşadığına göre, Asya'nm doğusun
da, Amerika'nın batısında bulunan Behreng ismindeki yer olması da pek muhte
meldir. Bunlardan başka doğuda Çin seddi, batıda Babü'l-ebvab meşhur oldu
ğuna göre iki sedden maksat, bunların olması daha açıktır denilebilir. Her ne ka
dar Zülkarneyn'in zamanında bunlar henüz bulunmuyorsa da Kur'an'ın inişi 
( l) cz-Zcmah:jerİ, a.g.c., II, 497; Ehu's-Suu<l, a.g.c., V, 244. 
(2) cl-Bcy<lavl, a.g.e., il, 27. 
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sırasında bulunmaları ve meşhur olmaları tanımlama için yeterli olabilir. Bu 

�ckilde bu iki sed arasından maksat, Türkistan olması gerekir. Bu da bundan 
sonraki kavim hakkında zikr edilecek rivayete uygun oluyor. 

Kısaca iki sed arasına vardığında \..:,l c.+;J'� ::,_. �� onlann ötesinde bir ka· 
vim buldu ki *'l:,l �_,4r;� �J�� � neredeys� sö� anlayamayacak bir durum
daydılar. Yani başka dil bilmedikleri gibi zihinleri basit, anlayı.§ları kıt idi. • � • 
nm ötresi ve ın esresiyle .�_,+;��. kıraetlerine göre; hemen hemen söz anlata-.. 
mayacak bir halde idiler. 

Dilleri tuhaf, ifadeleri yetersizdi. Zülkarneyn'e her şeyden bir sebeb (vasıta) 
verilmemiş olsaydı bunlara söz anlatamayacak, onlar da dertlerini anlatamaya
caklardı. Bununla beraber bunlar, şimdi anlaşılacağı üzere ehlini bulunca güç 
oluşturabilecek işe yarayacak bir kavimdi. Kur'an bunun hangi kavim olduğunu 
açıkça anlatmamıştır. Fakat tefsir bilginleri, Türk kavmidir denilmiş olduğunu 
öteden beri nakletmişlerdir. O halde demek oluyor ki, Ye'cfıc ve Me'cuc'e karşı 
yapılacak seddi Zülkarneyn, Türklerin kuvvet ve yardımıyla yapacaktır. Şöyle 
ki: O söz anlamaz veya anlatamaz gibi bulunan kavim, ;:)lı (� � ı)u dediler 
ki: " Ey Zülkarneyn! ��'11 � �� [;.t� �\ �� Gerçekten Ye'cuc ve 
Me'cuc yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Yani işleri, yeryüzünü boz
maktır. Bu memleketi, harap ediyorlar, önlerine geleni tahrib ediyorlar. 
Bırakıltrlarsa bütün yeryüzünü bozacaklardır. 

YE'CÜC ve ME'CÜC; Yahut Yacuc ve Macuc isimleri Arapçaya başka bir 
dilden na�ledilmiş Arapça olmayan kelimeler olduğu anlaşılıyor. Avrupahlar da 
bunlara Yagug ve Magug demişler ve onları şeytan soyundan sayarlarmış. Nite
kim orta çağları açan kavimler göçünde Batı Roma İmparatorluğunu istila eden 
Hunlara böyle demişlerdir ki, Barbar deyiminden daha şiddetli dem.ek oluyor. 

Gerçekten kitap ehlinden bazılarınm Ye'cfic ve Me'cuc'u Hz. Adem'in bir 
ihtilammdan meydana gelmişler diye bir efsane naklettiklerini bazı tefsirler de 
rivayet etmişlerdir. Halbuki Tevrat'm birinci sifrinin onuncu faslmda YecGc, 
Yafis'in oğullanndandır(1) diye açıkça ifade edildiği gösteriliyor. Bu sebeple ol· 
malıdır ki, Vehb b.Münebbih ve daha bazı zatlar, Ye'cuc ve Me'cuc'un Yifis'in 
çocuklarından iki kabile olduklarım kesin olarak ifade etmişler ve müteahhirtn 
(hicri 3. asırdan sonraki) bilginlerden bir çokları da bu görüşe dayanmışlardı r. 
Bununla beraber Kur'an'da tesniye (ikil) zamiri ile 11 ı;,(ı ·;� • "Yüfsidani" den il· 

(1) Tevrat, Tekvin, bab: 10/2. 
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nıt•yip de .�JJ,..X.• "Müfsidune" denilmesinin, sayıca kalabalık olduklarına , . i�arcı olması gerekir. Onun için iki değil, yirmi kabile diyenler olduğu gibi, yer-
yüzündeki insanların onda dokuzuna kadar Yecfic ve Mecfıc'un çok kalabaltk 
olduğunu nakledenler de olmuştur. Ebu Hayyan der ki: "Bunların sayı ve şekil
leri hakkındaki sözlerin hiçbiri sahih haber değildir. u(l) Kısaca Ye'cuc ve 
Me'cfıc vaktiyle bir veya iki kavmin özel ismi olsa da doğrusu İslam dilinde her
kesin bildiği mana şudur: Aslı ve soyu belirsiz, din ve mil let tanımaz karma bir 
insan topluluğudur ki , çıkmaları kıyamet aıametlerindendir. Yeryüzünü boza
caklardır. 

r� r'""_.Z, G, � �1 cfa �). clJ � J.4j Bundan dolayı bizimle onların 
arasında bir sed yapman için sana vergi verelim mi? Burada da « � »  nin fet
hası ile de ötresi ile de okunuş vardır. 

Buna cevap olarak Zülkarneyn Ju dedi ki: ;;. ;� y ı.?.:.- C'. Rabbinıin 
bana vermiş olduğu servet ve saltanat, sizin ver�c�ği.;iz şeyden daha 
hayırlıdır. Yani ona ihtiyaç yoktur. Allah tarafından bulunduğum makam, mali 
kuvvet, ve diğer vasıtalar itibariyle sizin tasarladığınız dereceden daha yüksek 
ve daha faydalıdır. Ben, sizin öyle mail ücretinize tenezzül etmeksizin iste
diğinizden daha iyisini bağış ve armağan olarak yapabilecek bir güç ve yetenek 
içindeyim. -.� ��U Öyle ise siz, bana güç ile yardım ediniz. Yani mali - ,, .,, .,, 
masrafa karışmayınız da adamla, işçi, sanatkar, araç gereç temin etmede emrim-
de hazır bulunarak fi_ilen yardım ediniz. \.,;J� r+-:4_; F. �1 Ben onlarla sizin 
aranıza sağlam bir duvar yapayım. Yani sedden daha sağlam bir şey, daha 
büyük, daha sağlam bir gergi yapayım. Bu duvarın o kavim ile Ye'cuc ve 
Me'cGc arasında yapılması, söylendiğine göre adıgeçen iki sed arasında değil, 
onların ötesinde bir yerde olması gerekir. Çünkü bunu isteyen o kavim, seddin 
ötesinde bulunduğundan dolayı, Ye'cfic ve Me'cuc ile araları daha ilerde olması 
gerekiyor. �.bJı � �)1 Bana demir kütleleri getirin. 

� "ZÜBER" ci:�.J,. "Zübre"nin çoğuludur. Zübr�, büyük demir parçası 
demek olup Kamus'ta zikredildiği üzere örs manasınada gelir.(2) Yani demir alet
ler ve takımlar ile demir kütlelerini, demir cinslerini getiriniz dedi, getirdiler. ��ı ;.,; IS�C. r�� J'> Nihayet iki ucun arasını denkleştirince iki sadef, 
karşılıklı iki baş veya iki yanı meydana getiren iki eğik ki; buna iki dağ, iki da
ğın tepeleri veya tepeleriyle kenarları arasındaki yanları, yani yamaçları demiş-

( l) Ehu Hayyan, a.g.e., VI, 163. 

(2) Asım Efcn<li, Kamus tere. II, 353. 
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! e rse Jc o kavim ile Y c1clıc ve Me'cuc arasında scddin bir sınırını olu�tarun 
karşılıklı iki uç veya sedde konulan kütlelerin bitiştirilecek yanları demek <le 
olabilir. 

-

Karşıhkh iki uç arasını düzeltince 1)...1;1 Ju 11Körükleyin11 dedi. (�I � 
(ıU � Onu tam bir ateş haline getirdiği vakit � �:r, t)'ı o:Ji JLi 11Ilan� cM· 

miş bakır getirin üzerine dökeyin1 11 dedi. Bunu bazı bilginlerin dediği gihi 
demir kinetli, bakır perçinli kayalardan meydana gelmiş bir bina gibi anlamak 
mümkün olabilir. Fakat ifadenin görünüşü bundan çok yüksek bir sanat. ve 
işleme bağlı olan demir tuğlalı, bakır sıvalı öyle bir bina tasvir etmektedir ki, za
mantmızda çok ilerlemiş olan sanat eseri ve sanayi vasıtaları ile bile onu imal 
etmeyi düşünmek zordur. Demir kütlelerinden bir dağ ördürüp de körükleyerek 
tamamını bir ateş haline getirdikten sonra üzerine erimiş bakır dökmek �iiphcsiz 
korkunç bir işlemdir. Acaba eski medeniyette demircilik böyle dch�ct 1 i bir alc�i 
idare edecek, böyle büyük bir İ§lemi yapabilecek kadar yükselıni� miydi? Ola 
bilir. Fakat bunu ya tefsir bilginlerinin dedikleri gibi Ziilkarncyıı'iıı hir ı ı ıuci:t.l.·�i 

kabul etmek veya bununla beraber sanatın gelecekte i lc rlc mcs ini ıı nıliıııkün 
olduğuna işaret etmekle, yapılan duvarın son derece kuvvet ve sağlamlığtndan 

.bir kinaye ve misal gibi anlamak daha açıktır. Yardım ctııw i�i daha l'aı.la hu 

manaya bir ipucudur denebilir. Yani o kavmin kuvvet ve gayreti ile Zül k a r ·  

neyn'in o yardımı, Ye'cfıc ve Me'cuc'e kar§ı öyle herkesi aciz bırakacak bir du� 
var meydana getirdi ki, bunun sağlamlık derecesini anlayabilmek için, kürükk
ncrck ate§ haline getirilmiş demir kütleleri ile; harcı, sıvası erimiş bakırdan 
meydana gelen yalçın bir sed tasarlamak gerektir. Du şekilde hem bir scd, hem 
bir süd (kapı) olan bu duvar öyl� yüksek ve sağlam bir şey oldu ki, o Ye'cuc ve 
Me'cuc Ç&; :..I ı��ı C.� �J:-,r.� 01 1�\1.:...ı w artık onu ne aşabildiler, ne de dde· 
bildiler� Halbuki ne yüksek dağlar aşılmış, ne sağlam istihkamlar delinm i�tir. 
Demek ki bunun sırrı Zülkarneyn'in döktüğü akıcı maddedeydi. Demek ki o, 
normal bir madde değil, ilahi bir kuvvetti. Onun için Ju  dedi ki : �:.ı � t.;.� (.lA 
Bu Rabbimden bir rahmettir. Yani ne sizin işinizdir, ne benim; yalnız Alhıh'm 
nimetlerinden Allah'ın bir lütfudur. Bununla beraber bunun da bir eceli (sonu) 
vardır. : �l � �:.ı �� : � r�u Rabbinıin vaadi geldiği vakitte, onu yeri� hlr 

' . 

eder. "ll;. ;:.ı �� �IS:, Ve Rabbimin vaadi hakdır. Kıyamet muhakkak kopu· 
caktır. İlerde Enbiya Sfıresi'nde geleceği üzere JS' � �� �;.t.� �;,.� � r�ı :P 
�� y� "Nihayet Ye'cuc ve Me'cüc'wı (seddliri) �ıçılıp da her dere' ıeı;e,lt•11 

' . 

hoşaldıklaruıda " (21 196) ayetinin sırn belirip Ye'cGc ve Me1cGc çıkaGık, ycryü� 
zünün düzeni bozulacak, kıyamet kopacaktır. Bazıları bunu Çin scddi zannet-
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mi�lcr ve bundan dolayı Ye'cuc ve Me'cuc'un, Moğollar ve Tatarlar olduğu ha
ynlinc kaptlmışlardır. Gerçi Pekin civarında denizden başlayarak Altay dağları
nm altlarına doğru yüzlerce saatlik bir mesafede uzanıp giden Çin seddi, hicr�t
lcn dokuz asır kadar önce dördüncü Çin sülalesi devrinde, kuzeyden Moğo1 ve 
Tatarların saldırılarına karşı yapılmış olduğu tarihi bir bilgi olarak naklediliyor 
ve büyük eserlerin en  büyüklerinden sayılıyorsa da yapılmasından fazla bir za
man geçmeden aşılmış, geçilmiş olan bu seddin sağlamlığı ve yapılış şekli, 
Kur'an'da zikredilen vasıflara uygun olmadığı anlaşılıyor. Diğer taraftan bazıları 
da Demir kapı seddi demişler ve bundan dolayı Ye'cuc ve Me'cfic'u bu günkü 
Rusya sahasında düşünmüşlerdir ki, bu sed de harap olmuştur. Doğrusu 
Kur'an'daki vasıflar, ikisine de uygun olmadığı gibi, diğer yerlerde bil inebilen 
sedlerin de hiçbirine uymuyor. Allah doğrusunu daha iyi bilir ya, Kur'an'ın bah
settiği bu duvar, Zülkarneyn'den onun yapılmasını isteyen kavmin bu sayede 
oluşturdukları toplantı kurulları olsa gerektir ki, demir kütleleri gibi dayan ıklı 
ve sağlam olan unsunlarına akıtılan Allah feyzi ile meydana gelmiş olan maddi 
ve manevi bir sed demek olur. Eğer bu kavim tefsir bilginlerinin naklettikeri 
şekli ile Türk idiyse, burada, Zülkarneyn'e kuvvetle yardım eden Türklerin 
geçmişte yeryüzünü bozgunculuktan kurtarmak için ettikleri hizmetin önemi 
anlatılmış olduğu gibi, yüce Peygamberimizin peygamber olarak gönderilmesin
den sonra İslam'a yapacakları hizmete de işaret edilmiş demektir. Ve şu halde 
Türklerin yok olması, Ye'cfıc ve Me'cfic seddinin yıkılması ve yeryüzü düzenini 
bozulması demek olacaktır ki, kıyametin alametlerindendir. 

Özetle doğu ve batıyı dolaşan Zülkarneyn'in en büyük işi, sırf Allah'ın bir 
rahmeti olan bu duvarın yapılmasıdır ki, yıkılması yer yüzünde insanlığın pek 
büyük bir felaketi olacaktır. 

Nizameddin Hasen Nişabfıri "Garaibü'l-Kur'an ve Reğaibü'l-Furkan" isimli 
tefsirinde burayla ilgili sofilerin yorumlarından olmak üzere der ki: İnsan için 
terbiye ve irşad i le  elde edilmesi mümkün olan gizli bir olgunluk ve gömülü bir 
hazine bulunduğu açıklandıktan sonra, Zülkarneyn kıssası ile şu da açıklanmış 
oluyor ki, yer yüzünde halife olmaya layık olan ancak olgun insanlardır. O ise 
ik i  yöne, yani hem ruhlar alemi yönüne ve hem vücutlar alemi yönüne sahip 
olan Zülkarneyn'dir.<1 > Çünkü ona yeryüzünde sağlam bir yer verilmiş ve vasıta
lar ve sebebler aleminde her şeyin sebebine erdirilmiştir. Bu şekilde o hem nef
sinde olgun, hem de başkalarını tamamlayıcı olmuştur. Bundan dolayı bir sebep 

(1)  Ni�ahuri, a.g.e., XVJ, 26 (Taher1 ile hirlikte). 
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takip ederek aşağı aleme doğru gitti ki, o insan ruhunun güneşinin battığı yer
dir. Onu bir "kara balçıklı bir göze" de batıyor buldu ki, o tabiat ve cescdlcr 
alemidir. Ve orada bir kavim buldu ki onlar, vucuttaki kuvvet ve yerdeki ruh
lardır. Ey Zülkarneyn! dedik: Ya onlara riyazat (terbiye ve ıslah) bıçağı ve 
mücadele kılıcıyla öldürmek suretiyle eziyet edeceksin veyahut da haklartnda 
yumuşaklık ve yüze gülme ile güzellik yapacaksın. Değerini yerinden başkasın
da kullanmakla alçaltarak zulmedene eziyet edeceğiz, istek ve maksadına aykırı 
olarak kahredeceğiz, sonra Rabbi olan Allah Teala'ya geri döndürülecek, O da 
onu ebedi azab i le cezalandıracak. İman edip hayırlı iş yapana ise ödül olarak en  
güzel mükafat var ki o, vuslıl ve visal (Hakka ermek) makamıdır. Hem ona 
emirlerimizden kolaylığı söyleyeceğiz ki, o da fanilik ve mücahadeden sonra 
hafiflik ve istirahattır. Sonra ruhlar alemine ulaşma sebeplerinden bir sebebi ta
kip etti ki, o insanın konuşan nefsi, güneşin doğduğu yerdir. Onu bedene ait 
ilişkilerden soyutlamış bir kavim üzerine doğuyor buldu. 

Nihayet iki sed arasına vardığında ki, o yaşama ve uygarlaşma alemi ve 
vücudun düzelmesi, ahirete doğru bir vücut şekliyle varıp durma sebeplerinin 
dolaşma sahasıdır. Onlarm önünde hemen hemen söz anlamayacak gibi bir ka
vim buldu. Bunlar, nihayet hiçbir şey anlayamayan halk idiler. Dediler ki 
Ye'cuc ve Me'cuc, yani çeşitli tabiat kuvvetleri, insanlığa ait yeryüzünde, kabili
yetlerini yaratıldığı gaye dışında kullanarak bozgunculuk yapıyorlar. Biz sana 
vergi versek, varlığımızı terk etsek ve elimizde bulunan malları karşılıksız sana 
bol bol bağışlasak da bize bir sed yapıversen olur mu? Zülkarneyn dedi ki: Bana 
kuvvet ile yani gerçek bir gayret ve sadakatle yardım edin, demir kütleleri, yani 
yerleşmiş yetenekler veya demir gibi sağlam kalbler getirin. İki ucu denk1e
şince; �I J! �ı � "beşikten mezara kadar. " olunca üfleyin. Ve dedi ki: Zikir
lere ve virdlere (b�lirli zamanlarda okunan dualara) devam edin. Nihayet kalb 
demirinde itaat ve zikir hararetinin etkisiyle onu ateş haline getirince, getirin. 
Ve dedi ki : Ona bakır kaynağı dökeyim. Şeytanın hilesi işlemeyecek şekilde o 
kalblerin içine sevgi cevheri, sağlamlık kimyası dökeyim de, ona Rahmandan 

1 

başkası yükselemesin. :�� J.Jı � "Yalnız Allah bana kafidir'' Zülkarneyn'in , 
sözü bitti. Şimdi bakın Allah'ın vaadi nasıldır? Yüce Allah buyuruyor ki : 
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Meal-i Şerifi 
99- Biz o gün (kıyamet günü) onları bırakıverınişizdir. Dalgalar ha

linde birbirlerine girerler, Sôr'a da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini 
bir araya toplamışızdır. 

100- Ve cehennemi o gün kafirlere öyle bir göstereceğiz ki! 
101- Onlar ki, beni hatırlatan ayetlerimden gözleri bir örtü içindeydi. 

İşitmeye de tahammül edemiyorlardı. 
102- O kafirler, beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi 

sandılar? Doğrusu biz cehennemi o kafirlere bir konukluk olarak hazırla
dık. 
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1 03- De ki: Amelleri en çok boşa gidenleri size bildirelim nıi'! 

J<J7 

104- Onların dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar 
a.:iizel işler yaptıklarını sanıyorlardı. 

105- İşte onlar, Rabblerinin ayetlerini ve O'nun huzuruna çıkacaklar1-
ıu inkar etmişlerdir de bu yüzden iyilik altında yaptıkları bütün amelleri 1 
hoşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız. 

106- İşte böyle, onların cezalan cehennemdir. Çünkü inkar etmişler ve 
benim ayetlerimi, peygamberlerimi alaya almışlardır. 

107- İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar için Firdevs cen
netleri konak olmuştur. 

108- İçlerinde ebedi olarak kalacaklar, oradan hiç ayrıln1ak istemeye· 
ceklerdir. 

Bu hatırlatma ve uyarmayı yeterli görmeyip de daha fazla açıklama isteyen
lere karşı ey Muhammed! 

Meal-i Şerifi 

109- Deki: " Eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz nıiirekkep olsa, 
Rabbimin sözleri tükenmeden önce, deniz muhakkak tükenecekti, bir mis
lini daha yardımcı getirsek bile. " 

110- De ki: "Ben de sizin gibi ancak bir beşerim. Ne var ki, bana 
ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. Onun için her kiın Rabblne 
kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kim· 
seyi ortak etmesin. " 

�1 BAHR: Deniz cinsi, bütün çeşitleriyle denizler. 
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ı�r..ı... MiDAD: Aslında bir şeyin uzatılmasına sebep olan şeyin ismidir. Fa
ku t örfe göre kendisiyle yazı yazılan mürekkebe tahsis edilmiştir. 

;!.; vl.J.S'.J "Rabbimin kelimeleri için " Allah'ın sözleri ki Allah TeaJa'nm 
ilim ve hik��ti, kelimeleri j;� � � "./., ''bir mislini daha yardımcı getirsek 

bile. " Çünkü Allah'ın kelimeleri sonsuzdur, denizler ise sınırlıdır. Tükenen bir 
şeye tükenen şeyi eklemenin toplamı da biter, tükenir. Tükenen şeyin bitmeyen 
ve tükenmeyen şeye uygun gelmesi imkansızdır, çelişkidir. �t·a: � �1 �� J.i De 

. 

ki: "Ben ancak sizin gibi bir insanım. Yani Allah Teala'ın bütün sözlerini tam 
bilemem, kavrayamam'. Öyle bir iddiada bulunmuyorum. Şu kadar ki :.Jı J,; 
bana şöyle vahyediliyor: J..G :it �ı �ı IIepiılizin ilahı ancak bir ilahdır ki 
Allah'dır. �:, :ili ;.:;. �� �  B�nd�n dolayı her kim Rabbine kavuşmayı - � -
umuyorsa; Allah'ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabma ermek, 
nzasmı bulmak veya cemalini (güzelliğini) görmek arzu ediyor, Allah'·ın huzu
runa ulaşanlardan olmak ümidini besliyorsa, �c.:, � J:.�U salih, o kavuşmaya 
layık halis amel işlesin t�.1 4.ı� .-,)� �� �� ve Rabbine yaptığı ibadete hiçbir , .,,. , ,. ,  , 
kimseyi ortak koşmasın. Ne yukarıda geçtiği üzere Allah'ın ayet ve huzuruna 
kavuşmayı inkar edenler gibi açıkça ortak koşma, ne de riya (iki yüzlülük ) gibi 
Allah'a gizli ortak koşmayı amellerine karı§tırmasm. 

Kehf Suresi'nin bu son kısmı, Meryem Sfıresi'ne geçmek için ne büyük bir 
temel, ne güzel bir ön hazırlık olmuştur. 



< '.üz: 16 1 9- MERYEM SÜRESi ·---------- - - · . . ... 

Meryem Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı : 98 

Mekkldir, Habeşistan'a yapılan hicretten önce Mekke'de nazil olmuştur. 
Ancak Mukatil'den gelen bir rivayete göre, secde ayeti daha sonra Medine1de 
nazil olmuştur. itkan'da �,,,JG \ıı � �G (19/7 1) ayetinin de böyle bir istisnası 
nakledilmiştir. (l) , , , , 

Ayetleri : Doksan sekiz veya doksan dokuzdur. 
Kelimeleri: Dokuz yüz altmış iki. 
Harfleri : Üç bin sekiz yüz iki. 
Fasılası : ,, , ı . r • � harfleridir. 

--··--------

( l) Allısi, a.g.c., XVI, 57. (İlkandan naklen) 
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( 'ii ·1.: 1 () 

ı - Kar, Ha, Ya, Ayn, Sad. 
2- Hu, Rab binin, kulu Zekeriyya 'ya olan rahmetini anmadır. 
3- Bir zamanlar o, Rabbine gizlice (içinden) yalvannıştı. 

·tO l 

4- Şöyle demişti: "Ey Rabbim! Şüphesiz (artık öyle bir durunıdayuu 
ki) benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım(ın saçı) bembeyaz alev �ihi 
tutuştu. Sana dua etmekle de ey Rabbim, hiçbir zaman bedbaht olmadnn. "  

5- "Gerçekten ben, arkamdan yerime geçecek varislerden endişedeyim. 
Karını da kısır bulunuyor. Onun için katından bana bir çocuk ihsan et. 11 

6- " Ki bana da n1irasçı olsun, Yakub ailesine de nıirascı olsun. Rah
him, onu sen rızana kavuştur." 

7- (Allah şöyle buyurdu): ••Ey Zekeriyya! Şüphesiz biz sana Yahya is
nıinde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. '' 

8- Zekeriyya: " Rabbiıu! Karım kısır, ben de son derece kocamışken 
nasıl oğlum olabilir? " dedi. 

9- (Allah yahut Cebrail ona şöyle) dedi: "Dediğin gibidir, (fakat) Rab
bin buyurdu ki, hu işi yapmak bana kolaydır. Nitekinı bundan önce seni 
yarattun. Halbuki sen hiçbir şey değildin. " 

10- Zekeriyya şöyle dedi: " Rabbim! Bana aJaınet ver." Allah: "Senin 
alaıuetin, sapasağlam olduğun halde, üç gün, üç gece insanlarla konuşamaz 
hale gehnendir. " buyurdu. 

11- Nihayet (birgün konuşaınayınca) ınihrabdan kavıuine karşı çıktı 
da onlara " Sabah ve akşam (Rabbinizi) tesbih edin" diye işaret etti. 

12- " Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl" (dedik) ve daha çocukken ona 
hiknıet verdik. 

13- lleı11 de katınuzdan bir merhanıet ve (günahlardan) paklık verdik, 
o çok takva sahibi idi. 

14- Anne ve babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, zorba ve is
yankar değildi. 

15- Doğduğu gün, öleceği gün ve didleceği gün ona selam olsun. 

(;;��?') « ,)LP , � , • � ,  • ı... . �15 » Surenin bir ismidir Bunlardan neyin kast 
edildiğini Allah bilir. Bununla beraber, bunun anlamı hakkında, sağlamlığı iddia 

edilemeyen deği§ik birtakım rivayetler de vardır. İbnü Mürdeveyh'in tahri<:inc 
göre Ümmühani, Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: (/\llah'u 
hitaben) 11kafi, hadi'sin ya Alim-i Sadık!"(l) 

( 1 )  Süyuti, c<l-Dürrü'l-Mansur, V, 478. 
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l iz. Ali'nin de ı)pl ;;��f Ç "Ey küf ha ya ayn Sad, beni bağışla" (t ) Lliye ' , ' 
duıı dtiği rivayet edilmiştir ki , buna göre bu, Allah'ın bir ismidir. İbnü 
Ahhas'tan da her harfin, kebir, kerim gibi Allah'ın isimlerinden birini gösteren 
hir i�aret olduğuna dair bir kaç mana rivayet edilmiştir. Kısaca dil bakımından 
süzlük anlamı itibariyle bir anlam çıkarmak mümkün değildir. Fakat akıl yoluy
la bu konuda sayısız ihtimaller düşünülebilir. Mesela bunlardan başka kaf, Ze
keriya'ya; ha, hanımına; ya, Yahya'ya; aym İsa'ya; sad Mustafa'ya remz (bir 
işaret) olarak surenin içeriğinin bir özeti olma ihtimali bulunduğu gibi; kaf, ke
limelere; ha lahfit'a; ya, yakine; ayın ilme; sad sıdka bir işaret olmak üzere, bir 
önceki surenin sonunun bir kısa özeti olmak gibi ihtimaller de vardır. Ve do
layısıyla sayısız ihtimal yönleri içinde müteşabihtir. Faydası ise kendi kendine 
bırakılacak olan akim, ihtimaller içinde nasıl çırpındığını göstererek yüce gaye
leri idrak etmekte acizlik ve şaşkınlığının derecesini göstermektir ki, buna ibti
la-i rasihin (ilimde derinleşenlerin imtihanı) denir. 

( 1) Kurluhi, cl-umiu li Ahkami'l-Kur'an, XI, 74. 
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Meal-i Şerifi 

i l>- (Ey Muhammed!) Kur'an'daki Meryem kıssasını da an (insanlara 
anlaO. Hani o, ailesinden ayrdarak (evinin veya mescidin) doğu tarafında 
l •ir yere çekilmişti. 

17- Sonra ailesiyle kendisi arasına bir perde koyn1uştu. Biz ona 
ıneleğimiz (Cebrail)i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü. 

18- Meryem: "Ben senden Rahman (olan Allah) a sığınırııu. Eğer Al
lah' dan korkuyorsan (dokunma bana) " dedi. 

19- Melek: "Ben, sana temiz bir oğlan bağışlamak için, Rahbinin gön
derdiği bir elçiyim" dedi. 

20- Meryem: "Benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir insan dokun
nıamıştır. Ben iffetsiz de değilint " dedi. 

21- Melek: " Bu, dediğin gibidir. Ancak Rabbin buyurdu ki: Bu (baba
sız çocuk vermek), bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara 
bir mucize ve rahmet kılacağız. Ilem, bu önceden (ezelde) kararla§tırılnıış 
bir iştir. 11 dedi. 

22- Nihayet (Allah'ın emri gerçekleşti) Meryeın İsa'ya gebe kaldı ve o 
haliyle uzak bir yere çekildi. 

23- Sonra doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanınaya 
zorladı. " Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydinı " dedi. 

24- Melek, Meryenı'e, aşağı tarafından şöyle seslendi. "Sakın iizülnıe, 
Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı. " 

25· "I-Iurma dalını kendine doğru silkele, üzerine devşirilıniş taze hur
malar dökülsün. 11 

26- 11 Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben 
Rahman (olan Allah)a bir oruç (susmak) adadım. Onun için bugün hiçbir 
kimseyle konuşmayacağım" de. 

27- Sonra Meryem onu (İsa'yı) yüklenerek kavmine gctir<li. Onlar 
(hayretler içinde şöyle) dediler: " Ey l\1eryem! doğrusu sen gürülnıeıniş bir 
şey yaptın." ; 

28- " Ey Harun'un kızkardeşi! Senin baban kötü bir adaın değildi, an
nen de iffetsiz bir kadın değildi. " 

29- Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Onlar; "Biz beşikteki bir 
çocukla nasıl konuşuruz?'' dediler. 

30- (Allah ' ın bir mucizesi olarak İsa şöyle) dedi: '' Şüphesiz ben 
Allah'ın kuluyum. O bana kitab verdi ve beni bir peygamber yaptı. " 

31 - "Beni, nerede olursam olayım mübarek kıldı. }layatta bulunduğum 
ınüddetçe namaz kılmamı ve zekat vernıemi emretti. 11 

32- "Beni anneme hürmetkar kıldı. Beni zorba ve isyankar yapnıadı. " 
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33- "Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün selaın ve cnıniyt•t 
benim İİ7Primedir. " 

Meal-i Şerifi 
34- İşte hakkında (yahudilerle hıristiyanların) ihtilaf edip durdukları 

Meryemoğlu İsa'ya dair Allah'ın sözü budur. 
35- Çocuk edinmek asla Allah'ın şanına yakışmaz. O bundan münez· 

zehtir. O, bir şeyin olmasını dilerse, ona sadece "ol"  der, o da oluverir. 
36- " Şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah 'tır. O halde 

ona ibadet edin, işte dosdoğru yol budur. " 
37- Ne var ki, fırkalar (yahudi ve hıristiyanlar) kendS aralarında lhtllu· 

fa düştüler. O büyük (dehşetli) günü görecek kafirlerin vay haline! 
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38- Bize gelecekleri gün, neler işitecekler, neler görecekler! Fakat o za

limler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. 
39- (Ey Muhammed!) İnsanların pişmanbk duyacağı ve işin bitmiş 

olacağı (kıyamet) günü ile onları uyar. Onlar hala gaflet içindedirler, onlar 
iman etmezler. 

40- Şüphesiz biz bütün yeryüzüne ve üzerindekilere varis olacağız. Ve 
onlar da mutlaka bize döndürüleceklerdir. 

�j İşte budur, ta beşikten tekrar dirilmesine kadar öyle doğan ve o 
sözleri �öyleyen bir kuldur. �ı J) �..;.. � � Hakk (olan Allah)ın bildir
diğine göre Meryem'in oğlu/İsa �.J� � �.lll - ki hakkında tartışıp duruyor
lar. Görülüyor k i  surenin başından beri ve buradan da sonuna kadar ayetler, hep 
elif fasılasıyla biterken, surenin bu bölümünde yalntz yedi ayet "NGn ve Mim11 
fasılasıyla işlenmiş bir çerçeve içine alanmıştır. Bu  da gösterir ki bu ayetler, bu 
surenin asıl maksadını anlatan karar mahiyetindeki ayetlerdir ki, başta Allah'a . 
çocuk isnadını �� .J� � � �1 JJ �lS' (. "Allah'ın çocuk edinmesi hiçbir za--
man olur şey değildir. O'nu tenzih ederiz. " ayetiyle reddedip Allah'ı tenzih et-
mekte ve İsa'nın dilinden de :_;:: '. l,� � ;.J�ll �.:,J ;.:, JJı �ı:, "Allah benim 1 , , 1 • , 
de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk ediniz. işte bu doğru .bir yol-
dur. " demek suretiyle tevhide davet etmektedir. Bu ayet, ta yukarıdaki JJı � Jı , 1 1 "  

"Ben Allah'ın kuluyum. " (19/30) cümlesine atfedilmiştir. Dolayısıyla J.ıı �ı Ju:, -
;� "Allah, benim Rabbimdir, dedi" demek olup İsa'nın konuşmasının bir de-
�amıdır (Al-i İmran Sfıresi'nde geçen benzeri ayetin tefsirine de bkz: 3/51 ). El
deki İncillerde de kendisine yer verilen bu söz, onun peygambcrliğinde, daveti
nin özünü teşkil ettiği ve tevhid inancını net bir şekilde ifade ettiği için, burada 
tekrar sözkonusu yapılmışt1r. ;.f�� � 'y'j. \/i ;'...&I:i..ll Sonra fırkalar kendi ara
larında ihtilafa düştüler. Yahudiler bir türlü söyledi. Hıristiyanların kendi 
fırkaları da değişik tartışmaların içine girdiler; bir kısmı Allah'ın oğlu dediler, 
bir kısmı da Allah'ın kendisidir, yere indi sonra göğe •çıkh dediler; diğer bir 
kısmı ise üçün biri dediler. Sağlam bir grup da Allah'ın kulu ve peygamberi 
olduğunu tasdik ettiler. . . .  ı;.,$�.W J:.) "Vay haline o küfreden kirnselerin ! . . . " 



( 'üz: 16 19- MERYEM SÔRESl: 41 -43 407 
------------ ·-.. · · ·· ····· ···· ····-· ·· .... ...... . 

Meal-i Şerifi 
41- Kur'an'da İbrahim'i(n kıssasını da) an. Şüphesiz ki o, sıddık (öıü, 

sözü doğru) bir peygamberdi. 
42- O, bir zaman babasına şöyle demişti: "Babacığım! İşitmeyen, 

görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?" 
43- "Babacığım! Doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. () halde 

bana uy da, seni doğru bir yola eriştireyim." 
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44- " Hahacığım! Şeytana tapma, çiinkü şeytan Rahınan (olan Alhıh)a 

HSI oltl ll." 
45- "Babacığım! Doğrusu ben korkanın ki, sana Rahman'dan bir azalı 

dokunur da şeytana (cehennemde arkadaş) olursun." 
46- Babası "Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz nıü çeviriyor

sun? Yemin ederim ki, eğer (onları kötülemekten) vazgeçmezsen, seni mu
hakkak taşlarım. (gerçekten-veya söz ile- sana taş atarım). Haydi uzun bir 
müddet benden uzak ol " dedi. 

47- İbrahim şöyle dedi: "Selam sana olsun, senin için Rabbimden 
nıağfiret dileyeceğim. Çünkü o, bana çok lütufkardır. " 

48- "Ben, sizden ve Allah'tan başka taptığınız şeylerden çekilip 
ayrılırım da Rabbime dua (ibadet) ederim. Rabbime yalvarışnnda ınahrum 
kalmayacağımı umarım. " 

49- İbrahim, kavminden ve onların Allah'tan başka ibadet ettikleri 
§eylerden uzaklaşınca, biz ona İshak'ı ve (İshak'ın oğlu) Yakub'u ihsan et
tik. Ve hepsini de peygamber yaptık. 

50- Biz onlara rahmetimizden lütuflarda bulunduk. llepsine de dil
lerde güzel ,.,e yüksek bir övgü verdik. 

Meal-i Şerifi 

51- Kur'an'da Musa'yı da an; Şüphesiz ki o, ihlaslı bir kuldu ve 
gönderilmiş bir peygamberdi. 

52- Biz ona Tur dağının sağ yanından seslendik ve onu hususi bir 
konuşmada bulunmak üzere kendimize yaklaştırdık. 

53- Rahmetimizden de ona, kardeşi IIarun'u bir peygamber olarak ih
san eyledik. 
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Meal-i Şerifi 
54- Kur'an'da İsmail'i de an; çünkü o, vaadine sadık bir kuldu ve 

g()nderilmiş bir peygamberdi. 
55- Ailesine ve çevresine namaz kılmayı ve zekat vermeyi_ cnırcdcnli vt! 

Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti. 

Meal-i Şerifi 
56- Kitapta İdris'i de an; çünkü o, çok sadık (özü, sözü pek doğru) bir 

peygamberdi. 
57- Biz onu yüce bir yere yükselttik. 



4 10  19- MERYEM SÜRESi: 58 Cüz: 1 6  
- · --·--- .. . .  ·-··--·------ --------- ----------· _._ ... _ ... , 

Meal-i Şerifi 
58- İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peyganıberler .. 

den, A.dem'in soyundan ve gemide Nuh ile beraber taşıdıklarınuzın neslin
den, İbrahim ve İsrail 'in soyundan, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz 
kimselerdir. Kendilerine Rahman (olan Allah)ın ayetleri okunduğu zaman 
ağlayarak secdeye kapanırlardı. 

Meal-i Şerifi 
59- Sonra bunların ardından öyle bir nesil geldi ki, naınazı terkettiıer, 

heva ve heveslerine uydular; onlar bu taşkınlıklarının karşılığını mutlaka 
göreceklerdir. (Cehennemdeki "Gayya" vadisini boylayacaklardır.) 

60- Fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. 
Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. 
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61- O cennet, Rahman (olan Allah)ın kullarına görmedikleri halde va
dettiği "Adn" cennetleridir. Şüphesiz O'nun vaadi mutlaka yerini bula
caktır. 

62- Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak "Selam" işitirler. Orada 
sabah akşam nzıklan da hazırdır. . 

63- İşte kullarımızdan takva sahibi olanlara vereceğimiz cennet budur. 

� Azgınlığın cezası olarak bir kötülüğe çatacaklar. Denilmiş ki, 
"Gayy" cehennemde öyle bir vadidir ki, cehennemin diğer bütün vadileri ondan 
Allah'a sığınırlar. Gayya kuyusu dilimizde de meşhurdur. 

Hatırlatma: Burada İşbu « �» fasılasının tekrar edilmesi ta yukarıd� Mer
yem kıssasında geçen j( "Ç.i5 • fasılasını hatırlatır. Onun için orada onu, Cibrll'in ; 
konuşmasını bildiren bir ayet takip ettiği gibi, burda da öyle olacakt ır. Orada 

Meryem'e �.:, J;..� ı;ı l:;ı "Ben ancak Rabbinin bir elçisiyim. " diyen Cebrail. hu-; ; 
rada Hz. Peygamberin bir sorusuna cevap olarak şöyle dcmİıjtİr: 

Meal-i Şerifi 
64- " (Cebrail dedi ki: Ey Muhammed!) " Biz senin Rabbinin emri ol· 

madıkça inmeyiz. Önümüzdeki ve ardımızdaki (bütün geçmiş ve gelecek 
şeyler) ve bunların arasındakiler hep O'nundur. Rabbin de (seni) unutmut 
değildir? " 

65- O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde, O'na 
ibadet et ve O'na ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen Allah'ın isnıini taşıyan 
başka birini bilir misin? 

· 

"Biz senin Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. " Bura-
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d.ı k ı  '';ıv, istinafiyedir. Yani bir soruya cevaptır ki, bu soru ayetin iniş scbl:bin
l k ı ı  ; ı ı ı la�ılıyor. Nitekim İmam Ahmed, Buhari, Tirmizl, Nesal ve daha bir ce
ı ı ı : ı;ıt r ivayet etmişlerdir ki: "Resulullah (s.a.v): 'Ey CebraiH Senin bizi (şimdiki 
ımıtatl) ziyaretinden daha çok ziyaret etmeye engel nedir?' demi§tİ de J'_;.:.;; G.�» 
« d:� _;.� \ıı ayeti nazil oldu. (l) Demek ki bu ayet, Cebrail ' in o soruya verdiği ce-
vahı anlatmaktadır. Nüzul sebebi ile ayetin bizzat taşıdığı anlam buna delil ola
hileceği gibi, surenin baş tarafında �J; (19/17) diye Cibril'in zikri geçmiş ol-
masından dolayı, bir2z önce de hatırlattığımız gibi fasılasının tekrarıyla 

Meal-i Şerifi 
66- Halbuki insan şöyle der: " Ben öldüğüm zaman, ileride gerçekten 

diri olarak (mezardan) çıkarılacak mıyım? " 
67- O insan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var 

ettiğimizi hatırlamaz mı? 
68- Rabbine andolsun ki biz onları (öldükten sonra dirilnıeyi inkar 

( 1 )  Buhari, Tefsiru Sureti 19/2, Tevhid, 28, Bct.lü1J-Halk, 6; Tirmiz1, Tcfsiru Sureti 1 9/4; Ahmed 
h. Hanbcl, � 231, 234, 357. 
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t•tlt·n k&'llirleri) �cytanlan ile beraber elbette ve elbette mah�crdc toplu.)· a 
t·ai!ıı. Sonra onları nıuhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır hu
lunduracağız (ki cennetlikleri görüp hasret çeksinler.). 

69- Sonra her zümreden Rahman'a karşı en ziyade isyankar hangill·ri 
ise, muhakkak ayırıp atacağız. 1 

70- Sonra o cehenneme atılmaya layık olanlaran kimler bulunduğunu 
t•lhctte biz daha iyi biliriz. 

71- İçinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka herkes cehcn
ncnıe varacaktır. Bu, Rabbinin katında kesinleşnıiş bir hükümdür. 

72- Sonra Allah'dan korkup, sakınanları kurtaracağız ve zaliınleri de 

toptan cehennemde bırakacağız. 

l\leal-i Şerifi 

73- Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman, o ink&1r cdl'nkr, 
iman edenlere dediler ki : " Bu iki zünıreden (Mümin ve kafirlerden) hnn�i-
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Hl nu•vki bakımından daha iyi, meclis ve topluluk itibariyle daha güzeldir? " 
74- Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişce daha güzel nice 

asırlar halkını helak etmişizdir. 
75- Onlara de ki: "Kim sapıklık içinde ise, Rahman ona mal ve evlatça 

ziyadelik ve azgınlığında mühlet verir. Nihayet kendilerine vaad edilen 
azabı, yahut kıyamet günü cehennemi gördükleri vakit, artık bilecekler ki
min mevkii daha fena ve yardımcıları daha zayıfmış. 

76- Allah, hidayeti kabul edenlere, daha çok hidayet verir. Baki kala
cak olan salih ameller, Rabbinin katında sevap bakımından da daha 
hayırlıdır, sonuç bakımından da daha hayırlıdır. 
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Meal-i Şerifi 
77- Şimdi ayetlerimizi inkar eden ve "Elbette bana mal ve evlat verile

cektir. " diyen adamı gördün mü? 
78- O (kafir), gaybı mı bildi? Yoksa Rahman (olan Allah) katından bir 

söz mü aldı? 
79- Ilayır, asla öyle değil; biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını 

çoğalttıkça çoğaltacağız. 
80- O söylediği (mal ve evlat gibi) şeyleri de hep elinden alacağız ve o, 

tek başına bize gelecektir. , 
81- Onlar, kendilerine kuvvet ve şeref kazandırsın diye, Allah'dan 

başka ilah edindiler. 
82- Hayır, (zannettikleri gibi değil) tapındıkları ilahlar onların ibadet· 

lerini inkar edecekler ve aleyhlerine dönüp düşman olacaklardır. 
83- Görmedin mi? Biz şeytanları o kafirler üzerine musallat ettik. On· 

ları (günaha) kışkırtıp duruyorlar. 
84- Öyleyse onların hemen azaba uğratılmalarını isteme. Biz onlurın 

(ecel) günlerini sayıyoruz. 
85- O gün, takva sahiplerini, heyet olarak Rahman 'ın huzuı·unu top· 

)ayacağız. 
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H<•- Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. 
87- (0 gün) Rahman (olan Allah) 'ın katında bir ahd almış olan kian-

st••l••n başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacak]ardır. 
88- (Yahudilerle hıristiyanlar) " Rahman, çocuk edindi., dediler. 
89- Yemin olsun ki, siz çok çirkin bir şey söylediniz. 
90- Az kalsın, söyledikleri sözden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve 

dağlar parçalanıp dağılacaktı, 
91- O Rahman'a çocuk isnad ettiler diye . . .  
92- llalbuki Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz. 
93- Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyan1et günü) 

Rahman'ın huzuruna kul olarak çıkmasın. 
94- And olsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendiledni ve 

yaptıklarını bir bir saymıştır. 
95- Kıyamet günü onların herbiri Allah'ın huzuruna tek ba�ına 

çıkacaktır. 
96- İman edip, salih amel işleyenler var ya, Rahn1an (olan Allah) onları 

(gönüllere) sevdirecektir. 
97- (Ey Muhammed!) Biz Kur'an'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, 

onunla Allah 'tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korku
tasın. 

98- llem onlardan önce nice nesilleri helak ettik. (Şinıdi) onlardan 
hiçbirini görüyor musun, yahud onların hafif bir sesini işitiyor nıusun'? 

. . .  J�� G4l� 'fa ..>.Jı �1)1 "Şimdi ayetlerimizi inkar eden l'e elbette bana 
n1al ve evlat verilecektir, diyen adamı gördün ınü?" ayeti As b. Vail sebebiyle 

nazil olmuştu. Şöyle k i :  (Sahabelerden) Hubab (r.a) adlı bir kimsenin ond:.ı bir 

alacağı vardı, onu istedi. Buna kar§ı As: ''Hayır, dedi, Muhamnıed'e kü fretme

den alacağını vermem" dedi Bunun üzerine l l ubab: "Vallahi, dedi, ben, tvt u

hammed'e asla küfretmem, ne hayatımda, ne ö1üm ünıde ve n e  de tekrar diril

diğim zaman." Buna kar§ı As: "Öyle ise bekle öldükten sonra tekrar dirildiğinde 

bana gelirsin. O vakit benim malım ve evladım olacak, alacağını sana veririm'' 

dedi. Yani öbürlerini andıktan sonra İ§te bu gördüğün kafirin hikayesini de an

lat. 
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Taha Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 135 

4 1 7  

Taha Suresi Mekki'dir. İbnü Abbas ve Cabir b. Zeyd'den (radıyallahu 
anhüm) rivayet olunduğuna göre "Meryem" SCıresi'nden sonra nazil olmuştur. 

Ayetleri: Kfifeli bilginlerin sayımlarına göre yüz otuz beş, Hicazhlarınkinc 
göre yüz otuz dört, Basrahlarınkine göre yüz otuz iki, Şamlılarınkine göre de 
yüz kırktır. 

Kelimeleri: Bin üç yüz kırk bir. 

Harfleri : Beş bin iki yüz kırk ikidir. 

Fasılası ı ,  \S ,  r ,  � ( l...Jı!) harfleridir. "Mim", .�.;:
�
·}» kelimesinde, "vfıv11 

ıse 1),:4 dadır. 

Bu surenin bir isminin de "Suretü'l-Kellm ti olduğunu A!usl, Sehavi'nin 
Cemal-i Kurra'sından naklen zikretmiştir. 
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ı- Ta, ııa, 
2- Ey Muhammed! Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. 
3- Ancak Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak (indirdik.) 
4, Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle 

(onu) indirdik. 
5- O Rahman (kudret ve hakimiyyetiyle) Arş'a hakim oldu. 
6- Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisinin arasında ve 

toprağın altıda bulunanlar O'nundur. 
7- Sen (Allah'a ettiğin dua ve zikirle) sesini yükseltirsen (bilki Allah 

bundan nıustağnidir.). Çünkü O şüphesiz gizliyi de, glzlinin gizlisini de bi
lir. 

8- Allah O'dur ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isinı
ler O'nundur. 

9- (Habibim!) Musa'nın (başından geçen hayat) hikayesi sana geldi 
mi? 

. .  
"1 Ta, Ha harfleri, -en iyisini Allah bilir- benzerleri gibi heca harfleridir, 

Esma-i Hüsna'dan (Allah'ın güzel isimlerinden) kasem (yemin) olduğu da 
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süylenmi�tir. Bazı lugatlarda "ya recül (behey adam!)" demek ol<luğu <la rivaycı 
l'.dilmiştir. Bir de « u, ,  ; « 1J,�» «en emr-i hazır; "ha" zamir olarak "bas onu, yahut 
<.;İğne onu" diye Hz. Peygamber'e hitab olduğu şeklinde de açıklanmıştır. Çünkü 
Allah'ın resulü teheccüd namazlarında (yorulup bitkin düştüğünden, ayaklarına 
nöbetleşe istirahat vermek için, bir ayak üzerinde durduğunda) iki ayağını da 

yere basması, yani her iki ayağı üzerinde rahatlıkla durabilecek, çok fazla yonı
lup bitkin düşmeyecek şekilde ibadet etmesi emrolunmuştur. Buna göre zamir 
ya ayak, ya da yere aittir. Bu yoruma göre ayağını bas, yahut yeri çiğne demek 
te olabilir. Bu mana mühimdir. Şu kadar var ki, buna göre , �l1, "Taha" şek
linde yazılması gerekirdi. l.S�ı v!ı:.;.ll JS ::,.;.)ı (İstiva meselesi için "Araf Suresi, 
7/54. ayetin tefsirine bkz.) �lJ �I �··� "Sır", içinden kendine söylediğin 

"ahfa" ise, olacak fakat henüz olmamış bulunandır. Yahut sır, başkasına gizli 

söylediğin; ahfa, kendi içinde gizlediğindir. Bir de "ahfa" fi il-i mazi (gc�nıi� za

man kipi) olmak üzere mana verilmiştir. Yani (Allah) kulların sırrını hil ir, kendi 
sırrını ise gizlemiştir. pı :t..:..'11 Bir hadis-i şerifte (J\llah'ın gliı.cl is imleri) 
doksan dokuz (tane) say ılmış ve bunları sayan, cennete girer buyunılıtllt�1 lır.< 1 ) 
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Meal-i Şerifi 

10- Hani o bir ateş görmüştü de, ailesine: "Yerinizde durun, bınlm 
gözüme bir ateş ilişti, belki size bir" kor getiririm, yahut ateşin yanındı bir 



,,. ,., -- 20- TAHA SÜRESi: 1 0-38 Cüz: 1 6  ------------------------------

yol �üsterici bulurum" demişti. 
1 1- Ateşe vardığı zaman şöyle çağrıldı: 11 Ey Musa! 
12- " Ben şüphesiz senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar, çünkü 

sen kutsal bir vadi olan Tuva' dasın." 
13- " Ben seni seçtim, şimdi (sana) vahyolunacak şeyleri dinle." 
14- Şüphesiz ben Allah'ım, benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için 

bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. 
15- Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini gizli tutuyo

rum ki, herkes yaptığının karşılığını görsün. 
16- Sakın kıyamete inanmayıp, kendi heva ve hevesine uyan kimse 

seni, ona iman etmekten alıkoymasın; sonra helak olursun. 
17- Ey Musa! Sağ elindeki nedir? 
18- Musa dedi: " O  benim asam (değneğim) dır, ona dayanırım, onunla 

davarlarıma yaprak silkerim ve onda başka hacetlerim (faydalanacağım 
şeyler) de var" 

19- Allah: "Ey Musa! onu (yere) bırak" dedi. 
20- Musa da onu bıraktı, bir de ne görsün! o bir yılan olmuş koşuyor. 
21- Allah buyurdu ki: "Tut onu, korkma; biz onu yine eski durumuna 

çevireceğiz" 
22- "Bir de diğer bir mucize olmak üzere elini koynuna koy ki, kusur

suz olarak bembeyaz çıksın. 11 

23- " Bunlan sana en büyük mucizelerimizden (bir kısmını) gösterelim 
diye yaphk. '' 

24- " Firavun'a git, çünkü o hakikaten azdı. 11 

25- Musa dedi ki: "Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver, 
26- İşimi kolaylaştır, 
27- Dilimden düğümü çöz 
28- Ki, sözümü iyi anlasınlar. 
29- Bir de bana ailemden bir vezir ver. 
30- Kardeşim Harun 'u (ver). 
31- Onunla arkamı kuvvetlendir. 
32- (Elçilik) işimde onu bana ortak et. 
33- Ki seni çok tesbih edelim. 
34- Seni çok analım. 
35- Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun. 11 

36- Allah buyurdu: "Ey Musa! Dilediğin (şeyler) sana verildi." 
37- "And olsun biz, sana diğer bir defa daha ihsan etmiştik" 
38- llani bir vakit ilham edilmesi gereken (ancak ilham ile bilinebilen) 

�u ilhamı annene verdik: 
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39- "Onu (Musa'yı) tabut içine koy da denize bırak. Deniz de onu sa
hile atsın. Onu hem bana düşman, hem ona düşman olan biri alsın." Hir de 
benim gözetimim altında yetiştirilmen için, üzerine katımdan bir sevt.ti 
barakınıştlm. (Ey Musa!) 

40- Hani kız kardeşin (Firavun'un sarayına) giderek: "Ona bakacak 
birini size buluvereyim mi? diyordu. Böylece seni tekrar .annene verdik kJ, 
gözü aydın olsun da kederlenmesin. Hem sen, bir adam öldürdün de seni 
gamdan kurtardık. Seni çeşitli musibetlerle imtihan ettik. Bu sebeple 
yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra ey Musa! Belli bir çağa 
(peygam-berlik görevini yüklenecek bir yaşa) geldin. 

41- Ben, seni kendime (peygamber) seçtim. 
42- Sen kardeşinle birlikte mucizelerimle git. İkiniz de beni anınakta 

gevşeklik etmeyin. 
43- Firavun' a gidin, çünkü o gerçekten azdı. 
44- Varın da ona yumuşak söz söyleyin; olur ki, üğüt dinler, yahut 

korkar. 
45- (Musa ile Harun) " Rabbimiz! Onun bize kötülük yapnuısındun 

veya azgınlığını artırmasından korkarız" dediler. 
46- Allah buyurdu ki: "Korkmayın, zira ben sizinle beraberim, i�itir ve 

gi>rüriim. " 
47- Hemen gidin de Firavun'a deyin ki: "Biz Rabbinin (sana gönderi

len) elçileriyiz. Artık İsrailoğullan'nı bizimle gönder, onlara azab etme; biz 
sana Rabbinden bir mucize ile geldik. Selam doğru yolda gidenleredir. 11 

48- "Bize kesin olarak vahyolundu ki, azab şüphesiz (gerçeği) inkar 
edip ona sırt çevirenleredir." 

49- Firavun: "Ey Musa! Sizin Rabbiniz kimdir? " dedi. 
50- Musa: "Bizim Rabbimiz her şeye şeklini veren, sonra da yolunu 

gösterendir. " dedi. 
5 1 - Firavun : "Öyleyse geçmiş asırlar (daki insanlar)ın durumu ne· 

dir? " dedi. 
52- Musa dedi ki: "Onların bilgisi Rabbimin katında bir kitapta 

(yazıh)dır. Rabbinl yanlış yapmaz ve unutmaz." 
53- "Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollur 

açan ve gökten bir su indiren O' dur." İşte biz o su ile türlü türlü bitkiler· 
den çiftler çıkardık. 

54- Hem siz yiyin, hem de hayvanlarınızı otlatın. Akıl sahiblcri için 
bunda nice ibretler vardır! 
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J}'l1 ıJJJlı �� (.J Jll Firavun dedi ki: " Öyleyse geçmiş asırlar (halkın)ın 
durumu nedir? Yani dediğin gibi (eğer gerçekten senin Rabbin varsa ve o) her 
�eye, Jayık olan şekli n i  verdikten sonra, gitmesi gereken doğru yolunu da 
göstermiş ise, geçmiş asırlardaki insanlar neden o doğru yolu takip etmemiş, 
niçin senin dediğin gibi samimi olarak tevhid inancı içerisine girip (Allah'a) kul
luk etmemiş de putlara tapınış? Neden cehalet içinde kalmışlar? Firavun, bu 
suretle Allah tarafından gelen herhangi bir yol göstericiyi ve irşadı, dolayısıyla 
da peygamberliği inkar etmek istiyor. Firavun: "geçmiş asırlar" demekle içinde 
bulunduğu zamandan daha önce gelip geçmiş asırları kasdetmiş olmakla bera
ber, kendisi de onlardan aynlmak istemediği cihetle o asırlara dahil olmuş bulu
nuyor. Kasas Suresi'nde de (28/43) geleceği üzere Kur'an dilinde ilkçağlar Fira
vun'un helak olmasıyla son bulmuştur. Bu nokta için olmalıdır ki , Hz. Musa 
cevapta Allah onlara da peygamberler gönderdi demeyip de J\J şöyle dedi � , 7'� � J:.ı � "Onların bilgisi Rabbimin ka.tında bir kitaptadır. " yani onların 
durumu bana gizlidir. Gizli olan şeylerin bilgisi ise, ancak Rabbimin katında bir 
kitabdadır. Onların durumunun ne olduğunu ve ne olacağını ancak O bilir. Hiç 
bir zaman ,,; ,;! y, J:.ı � � Rabbim şaşmaz ve unutmaz. O, yol göstermiş, on
lar kabul etmemişlerdi�. Çünkü '-'�1 O Rabbimdir ki ı;.;. �";'ıi � � "yer 
yüzünü sizin için bir döşek yaptı. " Bu gözle görülen bir hidayettir, bir yol 
göstermektir. '-! �).U "İşte biz o su ile çıka.rdık. " Burada gıyabdan te
kellüme i ltifat vardır. (Yani sözün ve hitabın yönü üçüncü şahıstan birinci şahsa 
çevrilerek bir iltifat sanatı yapılmıştır.) �ı Nüha, batıl ve kötü şeylere uymak
tan sakındıran akıl demektir. 
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Meal-i Şerifi 
55- Sizi yerden (topraktan) yarattık, yine (ölümünüzden sonra) ona 

döndüreceğ.iz. llem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. 
56- And olsun ki, biz, Firavun' a mucizelerimizin hepsini gösterdik. 

Böyle iken o yine onları yalan sayıp kabulden çekindi. 
57- (Firavun Musa'ya şöyle) dedi: "Ey Musa! Sen sihrinle bizi yerimiz-

den çıkarmak için mi geldin bize?" . 
l 

58- "O halde biz de senin sihrin gibi bir sihirle sana geleceğiz (karşına 
çıkacağız); şimdi bizimle senin aranda bir vakit ve bir buluşma yeri tayin 
et ki; ne senin, ne bizim caymayacağımız uygun bir yer olsun. 11 

59- Musa: 11 Sizinle buluşma zamanı, süs (bayramı) günü ve insanların 
toplanacağı kuşluk vaktidir." dedi. 

60- Bunun üzerine Firavun döndü gitti ve bütün hile vasıtalarını top
ladıktan sonra geldi. 

61- Musa onlara dedi ki: '' Yazıklar olsun size! Allah'a yalan uydur-
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mayın. Sonra bir azab ile kökünüzü keser. Gerçekten (Allah'a) iftira l'dl•n 
hüsrana uğramıştır." 

62- Sihirbazlar aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını �izli tut
tular 

63- (Sihirbazlar daha sonra Musa ve Harun'u göstererek şöyle) dl·,di
lcr: "Bu ikisi muhakkak sihirbazdır; büyüleriyle sizi yurdunuzdan \'•kar
mak ve de örnek dininizi yok etmek istiyorlar.'' 

64- "Onun için bütün tuzaklarınızı bir araya getirin, sonra hep bir sıra 
halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak zafer kazanmıştır." 

65- Sihirbazlar: "Ey Musa! Ya sen at, yahud ilk atan biz olalım" dedi-
ler. 

66- Musa dedi ki: "Hayır, siz atın." Bir de ne görsün!  Onların ipleri ve 
değnekleri, yaptıkları sihirden ötürü kendisine sanki yürüyorlarmış gibi 
geldi. 

67- Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. 
68- Biz dedik ki: "Korkma, çünkü sen muhakkak üstünsün (galib gele

ceksin) " 
69- "Sağ elindekini atıver, o, onların yaptıklarını yutar. Çünkü onların 

yaptıkları ancak bir büyücü tuzağıdır. Büyücü ise, her nerede olursa olsun 
başarıya ulaşamaz." 

70- Sonunda bütün sihirbazlar secdeye kapandılar, "l\tlusa ile Ha
run 'un Rabbine iman ettik" dediler. 

71 - Firavun: "Ben size izin vermeden mi ona iman ettiniz? O, muhak
kak size sihir öğreten büyüğünüzdür. And olsun ki, ellerinizi ve ayaklarını
zı çaprazlama keseceğim ve muhakkak sizi hurma dallarına asacağım. 
Uöylece hangimizin azabının daha şiddetli ve devamlı olduğunu bileceksi
niz" dedi. 

72- (İman eden sihirbazlar şöyle) dediler: "Bize gelen bu açık mucize
ler ve bizi yaratana karşı, asla seni tercih edemeyiz. Ne hüküm vereceksen 
ver. Sen, ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin." 

73- '1 Doğrusu biz hem günahlarımıza, hem bizi zorladığın sihre �arşı. 
bizi bağışlasın diye, Rabbimize iman ettik. Allah (sevabça senden) daha 
hayırlı ve (azab verme bakımından da) daha devamlıdır." 

74- Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, şüphesiz ki ona cehenncın 
vardır. Orada ne ölür, ne de dirilir. 

75- Kim de ona bir mümin olarak salih ameller işlemiş olduğu halde 
varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır. 

76- Adn cennetleri vardır ki, altlarından ırmaklar akar, onlar, orada 
ebedi olarak kalacaklardır. Ve işte bu. (küfür ve isyandan) annanların 
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Meal-i Şerifi 
77- Gerçekten Musa'ya şöyle vahyettik: "Kullanmla �cl·ckyin yiirii 

(Mısır'dan çık) de (asam vurarak) onlara denizde kuru hir yol n�; (nrllk 
firavun tarafından) yetişilmekten korkmazsın ve (hoğuln1nktnn) l'ıull�t· de 
etmezsin." 

78- Firavun ordularıyla hemen onları takip etti. denizden kcndllerlnl 
sarıveren (korkunç boğulma) sarıverdi • 

79- Böylece Firavun kavmini yanhş yola sürükledi ve doğru yola 
götürmedi. 

80- Ey İsrailoğulları! Sizleri düşmanınızdan kurtardık ve Tur dağınuı 
sağ yanında size söz verdik, üzerinize de kudret helvası ve bıldırcın indir
dik. 

81- Size verdiğimiz rızıkların en temizlerinden yiyin ve bunda taşkınlık 
etmeyin, sonra üzerinize gazabını iner. Kimin üzerine de gazabını inerse, 
muhakkak o mahvolur. 

82- Bununla beraber, şüphe yok ki ben, tevbe eden, iman edip sallh 
an1el işleyen, sonra da hak yolda sebat gösteren kimse için çok bağışlayı· 
cıy1m. 

83- "Ey Musa! Seni kavminden (ayırıp) daha çabuk (gelmeye) scvkc
den nedir?" (dedik.) 

84- Musa: "Onlar benim izimdeler (arkamdan beni takip edip geliyor
lar). Ben sana acele ettim (geldim) ki, hoşnud olasın" dedi. 

85- Allah: "Doğrusu biz senden sonra kavmini imtihan ettik. SAmlrt 
onları saptırdı" dedi. 

86- Hemen Musa öfkeli ve üzgün olarak kavmine döndü (onlara şöyle) 
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tll•tli: " Ey kavıninı! Rabbiniz size güzel bir vaad ile söz vermedi n1i? Size bu 
süre ıni çok uzun geldi, yoksa Rabbinizden size bir gazab inmesini arzu et
tiniz de mi, bana olan vaadinizden caydınız? " 

87- Onlar dediler ki: " Biz sana verdiğimiz sözden, kendiliğimizden 
caynıadık. Fakat biz o (Kıbti) kavminin süs eşyasından bir takım ağırlıklar 
yüklenmiştik. Onları (ateşe) attık. Samiri de (kendi mücevheratını) böylece 
atıııışb." 

88- Nihayet Samiri onlara böğüren bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. 
Bunun üzerine Samiri ve adamları: "İşte sizin de, Musa'nın da ilahı budur, 
anıa o unuttu" dediler. 

89- Onlar göı·müyorlar nuydı ki, o buzağı, kendilerine hiçbir sözle 
karşılık veremiyor; onlara ne bir zarar, ne de bir yarar vernıeye sahip bu
lunanuyordu. 
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Meal-i Şerifi 

90- And olsun ki Harun daha önce onlara: "Ey kavmim! Siz bununla 
(buzağı ile) imtihana çekildiniz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman'dır. Gelin 
bana uyun ve eml"inıe itaat edin" demişti. 

91- Onlar (cevap olarak şöyle) den1işlerdi: "Musa bize dönüp gelinceye 
kadar, biz ona tapmaya elbette devam edeceğiz." 

92 - (l\1usa gelince kardeşine şöyle) dedi: "Ey Harun! bunların 
sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit, seni engelleyen ne oldu?'' 

93- " (Neden) benim yolunıu takip etmedin, benim emrime karşı nu �el
din?" 

94- Harun: "Ey anamın oğlu! Sakalımı ve başımı (saçıııu) tutnıa. Rfn 
senin 'İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözünıe bakmadın' dl· 
yeceğinden korktum." dedi. 

95- (Hz. l\ılusa bu defa Sanıiri'ye dönerek) "Ey Saıniri! Senin hu 
yaptığın nedir? " dedi. 
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•)(,. Sföniri: "Onların görnıedikleri bir şey gördüm: (Sana gelen) ilahi 
t•h;inin (Cebrail'in) izinden bir avuç (toprak) aldıın ve onu (eriıniş 
mli<.·cvh�ratın içine) attım. Bunu, bana böylece nefsim hoş gösterdi" dedi. 

97- (Musa ona şöyle) dedi: " llaydi çekil git. Artık senin için hayat bo
yunca, 'benimle temas yok' diye söylemen var (bir vahşi gibi yapayalnız 
yaşamağa mahkum olacaksın). Hem senin için asla kaçamayacağın bir ceza 
daha vardır. Bir de ibadet edip durduğun ilahına bak; elbette biz onu ya
kacağız, sonra da kül edip nıuhakkak onu denize savuracağız." 

98- Sizin ilahınız, ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Al
lah' dır. Onun ilnıi her şeyi kuşatınıştır. 

99- (Ey Muhammed!) Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını 
böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki, sana katımızdan bir zikir (düşünüp ken
disinden ibre.t alınacak bir kitab) verdik. 

100- Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz o, kıyamet günü bir günah 
yüklenecektir. 

101- Devamlı o azabın altında kalacaklar. Kıyamet günü onlar için, bu 
ne fena bir yüktür! 

102- Sfır'a üfürüleceği gün ki biz suçluları o gün, (gözleri korkudan) 
göğermiş olarak mahşerde toplayacağız. 

103- " Siz dünyada sadece on(gün) kaldınız" diye kendi aralarında gizli 
gizli konuşurlar. 

104- Aralarında ne konuşacaklarını biz çok iyi biliriz. Görüşü en üstün 
olan: "Ancak bir gün kaldınız " diyecektir. 
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Meal-i Şerifi 

105- (Ey Muhammed!) Sana dağlar(ın kıyametteki durumunu) sorar-
lar, de ki: "Rabbim onları ufalayıp savuracak." 

106- "Böylece yerlerini dümdüz boş bir halde bırakacak." 
107- "Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin." 
.108- O gün, hiçbir tarafa sapmadan o davetçiye (Sfir'a üfleyenin çağ

rısına) uyarlar. Öyleki, Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık bir 
fısıltıdan başka hiçbir şey işitemezsin. 

1 09- O gün, Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnud 
olduğu kiınselerden başkasının şefaatı fayda vermez. 

1 10- Allah, onların geleceklerini de, geçmişlerini de bilir. Onlar ise 
O'nu ilnıen kavrayamazlar. 

1 11 - Bütün yüzler, diri ve bütün yarattıklarını gözetip duran Allah'o 
baş eğmiştir. Bir zulüın yüklenen gerçekten hüsrana uğramıştır. 

1 12- Her kim de mümin olarak salih amelleri işlerse, artık o, ne bir 
haksızlıktan ve ne de çiğnenmekden korkar. 

1 1 3- İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. ()ndu 
tehditlerden nice türlüsünü tekrar tekrar aç.ıkladık ki belki sakınırlur, yu-
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hul onlara bir ibret ve uyanış verir. 
1 1 4- Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. 

( lt:y Muhammed!) Kur'an sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce 
(unutma korkusu ile) Kur'an'ı okumada acele etme; "Rabbim! benim ilmi
ıni artır" de. 

t 15- Doğrusu bundan önce Adem'e (bu ağaçtan yeme diye) emrettik, 
fakat unuttu ve biz onda bir azim (bir kararlılık) bulmadık. 
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Meal-i Şerifi 

1 16- Bir vakit meleklere: "Adem(e hürmet) için secde edin" dcnıi�tik; 
İblis 'ten başka hepsi secde etmiş, o çekinmişti. 

1 1 7- Biz de (Adem'e) şöyle demiştik: "Ey Adem! Şüphesiz hu d hlis) 
sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra hc:dhuht 
olursun (sıkıntı çeker, perişan olursun)." 

1 1 8- "Doğrusu senin acıkmaman ve çıplak kalmaman (ancak) cennet
tedir. " 

1 19- Ve sen orada ne susarsın, ne de güneşin sıcağında kalırsın" 
120- Nihayet şeytan ona vesvese verdi. Şöyle dedi: "Ey Adem! Sana 

sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi? "  
1 2 1 - Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Hemen ayıp yerleri ken

dilerine açılıp görünüverdi. Ve Üzerlerine cennet yaprağından örtüp yama
maya başladılar. Adem Rabbinin emrinden çıktı da şaşırdı. 

122- Sonra Rabbi, onu seçti de tevbesini kabul buyurdu ve ona do�ru 
yolu gösterdi. . 

123- Allah (onlara) şöyle dedi: "Birbirinize düşman olmak üzere hepi
niz oradan (cennetten) inin. Artık benden size bir hidayet (kitab) geldiıti ıu
man, kim benim hidayetime uyarsa işte o, sapıklığa düşmez ve (ahirette) 
zahmet çekmez. 

124- Her kim de benim zikrimden (Kur'an'dan) yüz çevirirse, (hllsln 
ki) ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü kör olarak haşredcrlz. 

1 25- (O zaman Kur'andan yüz çeviren kimse) "Rabbim! beni niçin kUr 
olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim" der. 
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1 26- Allah: "Böyledir, sana ayetlerimiz gelmişti de onları sen unut
ın11�l1111. hugün de öylece unutulursun" der. 

1 27- İşte haddi aşanları, Rabbinin ayetlerine inanmayanları biz böyle 
n·zalanchrırız. Ve muhakkak ki ahiret azabı (dünya azabından) daha 
.�iddctli ve daha devamlıdır. 

128- Onları, yerlerinde gezip durdukları şu kendilerinden önce yok 
ettiğimiz bunca nesiller(in o korkunç akibeti) doğru yola sevk etmedi mi? 
Doğrusu bunda ibret alacak aklı olanlar için nice deliller vardır. 

Ey Muhammed: 

\ /."' /."' .,,,,,. . , .,,, , . ,,,.., ,., . .... /. ..,. ,  • ..,,,,.ı. 0 , ,,, . ,,, �µ�x���.ı_,�q)_;j�J �,� 
4J�\;�s;;t��1�+" 
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Meal-i Şerifi 
129- Eğer Rabbinin verdiği bir hüküm ve tayin ettiği bir süre olma

saydı, hemen azaba uğrarlardı. 
130- O halde, dediklerine sabret; güneşin doğmasından önce ve bat

masından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım vakitlcrindt• 
ve gündiizün etrafında da tesbih et ki hoşnudluğa eresin. 

1 3 1- Kafirlerden bir kısmına, onları sınamak için dünyn hnyntnun ıı .. 
neti olarak verdiğimiz ve onunla kendilerini gcçindirdijtinıiz �l'Yl' ( nıul Vl' 
saltanata) sakın rağbetle bakma. Rabbinin (ahiretteki) nzkı dnha huyırh Vl' 
daha devamlıdır. 

132- (Ey Muhammed!) Ehline namaz kılmalaruu cnırct, kendin de onu 
sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rtııkhuıdıraraı. 
Güzel akibet takva sahiplerinindir. 

1 33- (İnkar edenler): "Rabbinden bize bir mucize getirse ya" dediler. 
Onlara önceki kitablarda olan apaçık deliller gelmedi mi? 

134- Eğer biz, onları bundan (peygamber veya Kur'an'dan) önce bir 
azab ile yok etseydik, muhakkak "Ey Rabbimiz! bize bir peygamber 
gönderseydin de, alçak ve rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık, olmaz 
mıydı?" diyeceklerdi. 

1 35- De ki: "Hepimiz beklemekteyiz, siz de bekleyedurun. Şüphesiz 
düz yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin doğru yolda bulun· 
doğunu yakında bileceksiniz. 

L.(;J �LS:J Lizam : Ad ve Semud kavimlerine olduğu gibi daha dünyada iken , 
hemen yakalarına yapışan azabdır. � � C:.' i "Rabbini hamd ile tesbih ıt" 
Burada da namaz vakitleri tamamiyle gÖste�ilmiştir. J}ı1 �ı c,) (. � Önceki 
kitaplarda olan apaçık deliller. Tevrat, İncil ve diğer daha pa;lak bir �ckilde 
açıklayıp ispat eden ve böylelikle onlar için de (tasdik edici) bir delil olup, Hz. 
Muhammed'in peygamberliğinin açık bir mucizesi bulunan Kur'an gelmedi mi'! 
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Enbiya SU.resi 
Mekke Dönen1inde İndi 

Ayet Sayısı: 112  

Bu  süre, Mekkl surelerdendir. 

Ayetleri: Yüz on ikidir. 
• 

Fasılası: r , ı:ı harfleridir.. 
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Meal-i Şerifi 
1- İnsanların hesab (görme) zanıanı yaklaştı. Onlar ise hala gaflet 

içinde, yan çizip aldırmıyorlar. 
2- Rablednden kendilerine gelen her yeni hatırlatnıayı hep eğlenerek 

dinliyorlar. 
3- Kalbleri hep eğlencede (gat1ette), henı o zalimler aralarında �u �izli 

fısıltıyı yaptılar: ·• Bu, ancak sizin gibi bir insan. Artık göz göre göre sihre 
nıi gidip uyarsınız? " 

4- Peyganıber: "Benim Rabbim gökte ve yerde (söylenen) her süzü hl· 
lir. O, her şeyi işitir, her şeyi bilir" dedi. 

5- Onlar: " Ilayır, bunlar karışık rüyalardır; yok, onu kendisi uy<lur· 
du, yok o bir şairdir. Böyle değilse önceki peyganıberler gibi, o da biz� hir 
nıucize getirsin" dediler. 
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<•· < >nlardan önce yok ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi. 

Sinıcli hunlar mı iman edecekler? ' 

7. (Ey Muhammed!) Biz, senden önce de ancak kendilerine vahyet· 
liğinıiz birtakım erkek(peygamber)ler gönderdik. Bilmiyorsanız kitap ehli 
olanlara sorun. 

8- Biz onları yemek yemez birer cesed kılmadık ve onlar ölümsüz de 
değilJerdi. 

9- Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine gctird-ik; hem onları, hem 
de dilediğimiz kimseleri kurtardık, aşırı gidenleri yok ettik. 

1 0- (Ey Kureyş topluluğu!) And olsun, size öyle bir kitab indirdik ki, 
bütün şan ve �erefiniz ondadır. Hala akıllanmayacak mısınız? 

ı.>�ı ı_,��� "Gizli fısıltı yaptılar. " Necva, gizli fısıltı demek olduğu halde; 
bir de bunun gizlice söylendiğini açıkça belirtmek, fısıltının gizlilik derecesini 
göstermek içindir. Böyle olduğu halde Hz. Peygamber, Allah'tan aldığı bilgi ile 
onlara ne söylediklerini haber verdi .  Bunun üzerine şaşırıp kaldılar da nereden 
duydun dediler. Cevap olarak Ju dedi ki i4��·ı� � üı � J_,l)ı ;.r.� �� "Rabbim 
gökte ve yerde (söylenen) her sözü bilir. " Bu durumda peygamberl iği i tiraf et
nıeleri gerektiği halde, yine de kendi aralarında.1�1 ��1 l)li � llayır bunlar 
karışık rüyalardır, (Yusuf, 1 2/44. ayetin tefsirine bkz.) fakat yalan karışık 
rüya ile bir gerçeğin bilinemeyeceği hususu açık seçik olduğundan, dediler ki 
�Wı J. hayır uydurdu. Kendiliğinden altı üstüne vurdurdu. Bu  iftirayı da 
beğe�mediler de �Li ; � hayır o bir şairdir, bir şiir söylüyor dediler. İşte 
Rablerinden gelen ihtarı eğlenceye alan, Kur'an nazil oldukça onunla alay eden, 
o kalpleri gaflette olan zalim kafirler peygamberliğin bir Allah vergi si olduğuna 
inanmak isten1eyip, kendi gönülleri o yönde olduğundan dolayı nefislerine 
kıyaslamak suretiyle, onu (peygamberliği) gizlice tertipledikleri toplantılarında 
bir sihirbazlık, bir h ilekarlık olarak değerlendirmek isterlerken, o gizli sırlarını 
açığa vurup haber veren vahyin icazı (mucizeliği herkesi acze düşüren konumu) 
karşısında şaşırarak yok rüya, yok uydurma, yok şair diye saçmaladılar da ni
hayet 0}/·J1 J-�1 W- �-� G-'ÇJJ "Önceki peygamberler gibi, o da bize bir ınucize 

.. - ... .. 

getirsin. " dediler. Sanki inanacaklarmış gibi önceki peygamberlerin mucizeleri
ni istediler ki, bu gün de üzerinde kısa bir inceleme yapıldığı zaman inkarcıların 
ileri sürdükleri iddiaların bunlardan ibaret olduğu göıülecektir. � r� �ı;ı-.; c.� (.ı.Ja.lı �)rç "Biz oJıları yemek yemez birer cesed kılmadık. " yani cansız heykel
lerden ibaret değillerdi. ;.!J:.� � Zikriniz bunda, yani muhtaç olduğunuz öğüt 
ve dil lere destan olacak şan ve şerefiniz bundadır. 
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Meal-i Şerifi 
11- Biz halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik ve onlardan 

sonra başka nıilletler var ettik. 
12- Onlar azabımızın şiddetini hissettikleri zaman oradan kaçmaya 

koyuluyorlardı. 
13- " Koşup kaçmayın; size nimet verilen yere, yurtlarınıza dönün ki, 

sorguya çekileceksiniz" dedik. 
14- Onlar da: "Vay bizlere! Biz gerçekten zalimler idik" dediler. 
15- Biz, onları biçilmiş bir ekin ve bi� yığın kül haline getirinceye ka

dar hep sözleri bu feryad olınuştur. 
16- Biz gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri, boş bir eğlence için yarat

nıadık. 
1 7- Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, elbette onu katımızdan edinir

dik. Yapacak olsaydık öyle yapardık. 
18- Hayır, biz hakkı batılın başına çarparız da onun beynini parçalar. 

Bir de bakarsın (batıl) o anda yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız 
vasıflardan ötürü size yazıklar olsun. 

19- Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar O'nundur. Katında olan
lar O'na kulluk etınekten ne çekinirler, ne de yorulurlar. 

20- Gece gündüz (hep Allah'ı) tesbih ederler, usanmazlar. 
21- Yoksa (Mekke nıüşrikleri) birtakım ilahlar edindiler de yerden 
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üHilcri onlar nu diriltcccklcr'! 
22- Eğer yer ile güktc Allah'tan başka ilahlar olsaydı, hunlur1n lkl�d ek 

muhakkak fesada uğrar yok olurdu. O halde Arş'ın Rabbi olun l\lluh, cm· 
tarın vasfetmekte oldukları şeylerden (bütün noksanhkhırdun) lu-rlcllr, 
mü nczzehtir. 

23- O, yaptığından sorumlu olmaz, onlar ise sorumlu tutulacnklurd11·. 
24- Yoksa O'ndan başka ilahlar mı edindiler? De ki: "Kesin dcllllnlı.I 

getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve benden öncekilerin kit.ulu." 
Hayır, onların çoğu gerçeği bilmezler de onun için yüz çevirirler. 

25- Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki, ona şöyle vahyct
miş olmayalım: "Gerçek şu ki benden başka ilah yoktur. Onun için hana 
ibadet edin." 

26- Böyle iken dediler ki: "Rahman çocuk edindi." Allah hundan 
münezzehtir. Doğrusu melekler (Allah'ın çocukları değil.) ikran1 olunınu� 
kullardır. 

27- Onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler, hep ( )'nun t•ınriyh· hnrc
ket ederler. 

28- Allah, onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yuphklur1111 ve: 
yapacaklarını) bilir. Onlar, Allah'ın hoşnud olduğu kimseden hu�kusınu 
şefaat etmezler. Hepsi de O'nun korkusundan titrerler. 

29- İçlerinden kim: "Ben, O'ndan başka bir ilahım" derse, hiz ona c:c
hennemi ceza olara.k veririz. Zalimleri biz böyle cezalandırırız. 

�'ı Oyuncu olarak yaratmadık, yani üzerinizde her türlü güzel 
süslemelerle dolu yükselti lmi� bir tavan halinde yükselip duran gök ve altınızda 
i nce menfaatlerle dopdolu, kurulu bir be�ik gibi döşenmiş olan yer ve ara
larındaki harika yaratıklar, gönülleri oyunda olan ve Rahman'ın ihtar ve öğütle
rini eğlence yerine koyan o zalimlerin hayal etmek istedikleri gibi oyuncak 
değildir. Hakkı tanımak ve ebedi hayat yolunda yüksek menfaatlerinden istifadl' 
edilmek üzere hak ve hikmetle yaratılmış Allah'ın kudretinin göstergesidir. EğL·r 
bunlar yalnız insanların dünya hayatı için yaratılmış olsaydı � L;:Ud,.;Jı Ljı 
�� "dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. " (Muhammed. 47/J(;) 
ayetinin manası gereğince bir oyun Ve eğlenceden İbaret Olması Jaztın gL' 1 İ rd İ .  
Ni tekim dünya hayatından başkasını düşünmeyen kafirler, bütün dünyayı ken
eli !erine oyuncak etmek istemişler ve hatta bu duygu ile felsefe yapacağız diyl' 
neler söylemişlerdir. 

Sözün kısası, o zalimler ne kadar oynamak isterlerse istesinler, yaradılı� hir 
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uyııı ıcak olmadığı gibi, yaratan da asla bir oyuncu değildir. Nitekim buyuruyor 

-

ki (_;.J � �1 U.>) � eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik �:J � �ll� � el-
- , 

hl'lte onu katımızdan edinirdik. yani sarf ilahi bir eğlence edinirdik. Ve bu 
durumda o bir eğlence değil hikmetin ta kendisi olurdu. Demek yüce Allah'ın 
eğlence edinmiş olması asla düşünülemez, yahut dünyayı onların kendisiyle 
eğlenecekleri bir oyuncak değil, kendi katımızdan kendimiz için bir eğlence ya
pardık �G � �ı eğer yapacak olsaydık; öyle değil, böyle yapardık, ama 

,, , 

yapmayız. Şayet yüce Allah'ın şanına eğlence yakışsaydı böyle yakışırdı. Fakat 
her şeyi hikmetle yapan Allah'm yüceliğine eğlence asla yakışmaz. Tali (ikinci 
önerme) batıl ise, ona bağıml ı  olan mukaddem (birinci önerme) de öyledir. � 
�_,: .. �� Diriltme işini onlar mı yapacaklar? Ölüleri kabirlerinden onlar mı 

... f ' -

kaldırıp diriltecekler'! aJı 'iı �ı � �LS' � Yerde gökte yani bütün varlık 
" ,,,. ... , 

dünyasında şayet söz sahibi olacak ve kendisine itaat edilecek Allah'tan 
başka ilahlar olsaydı G� muhakkak ikisi de fesada uğrar yok olurdu. 
Yer ve gök bütün kainat yok olup giderdi veyahut hiç var olamazdı. Madem ki, 
bütün düzenleriyle varlıklarını sürdürmektedirler, o halde Allah'tan başka iiah 
yoktur. Çünkü ilah demek hiçbir hususta acizliğe düşmesi mümkün olmayacak 
şekilde mükemmel bir kudret· sahibi demektir. Onun için Allah'tan başka yerde 
ve gökte kendi gücü ile işJeri idare eden ve icraat yapan ilahlar farz edildiği tak
dirde her birinin illet-i tanıme (herhangi bir şeyin var olması için gerek! i olan 
sebep, etken) olması lazım gelir, herbirinin yeteri kadar güce sahip olduğu, icad 
etme, yok etme, diriltme, öldürme, bozma ve değiştirme ve daha nice işleri 
başkasına muhtaç olmaksızın tek başına yapabilecek kuvveti bulunduğu var
sayılmış olur. Bu durumda yer ve göğün var olmalarının gerçekleşmesinde ya 
her biri, ya hepsi ayrı ayn tesir etmiş olacak veya yalnız birisi etken olacak. 
Yalnız biri etken olacaksa diğerleri ilah değilmiş demek olur. Ve eğer her biri 
etken olacaksa çeşitli sebeplerin bir tek etki alanı üzerine, bağımsız bir şekilde 
gelip toplanmaları ve çatışmaları lazım gelir ki, imkansız bir şeydir. Bunların 
anlaşarak orada toplanmaları imkansız olduğu gibi, bir uyumsuzluk içerisinde, 
anlaşmaksızın orada bulunmaları da mümkün değildir. Çünkü, anlaşmazlık olur
sa, mesela biri yapmak isterken diğeri yıkmak isterse, eserde karşıt iki tarafın 
münakaşası ve karşıl ıklı engellemeleri sonucu hiçbir şey meydana gelemez. 
Eğer anlaşarak bir yerde toplanmışlarsa, bağımsızlık konusunda tartışma ve 
çel iş ki ol ur. 

Diğer bir ifadeyle karşı güçler arasında birbirlerini geriye püskür!me eylemi 
oluşur veya hasılı tahsil (var olan bir şeyi var etmeye çalışma) lazım gelir. Ve 
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yine bir<lcn fazla ilahın olmaması gerekir. Yok eğer hepsinin anlaşıp ortakla!ia 
yaptıkları etkileri varsayılacak olursa, bu durumda herhangi bir şeyin var olması 
i�in gerekli olan sebepler, ancak hepsinin toplamından ibaret olacağından, hcr
hiri tam bir etken değil, tesir gücü az olan noksan etken olmuş olur. Noksan 
olan ise ilah olamayacağından hiçbirinin ilah olmaması gerekir. O halde olsa. 
olsa bunların hepsi ancak birleşerek bir ilah olacak, yani değişik ilahlar toplu
luğu değil de noksanlardan meydana gelen bir topluluğun tümüne birden bir ilflh 
denmiş olacak. Halbuki her ne olursa olsun bunların yekünü de bağımsız bir 
güce sahip değildir; yer ve gök gibi, birleşmeye, bir düzene ve bunları yapacak 
etkin bir güce muhtaçtır, dış etkilere bağlıdır. Böyle olan bir şeyin, ilah olama
yacağı ise açıktır. Sözün kısası Allah'tan başka ilahlar ve hatta O'nun dışında bir 
ilah bile varsayıl ırsa, gerek ortaklık şeklinde farzedilsin ve gerek tek başına 
bağımsız olarak düşünülsün ilah varsayılanların ilah olamaması lazım gelir. 
Çelişki muhakkak olurdu. Mutlak varlıkta sağlıklı hiçbir yapıya imkan kalmaz, 
varlık namına hiçbir şey gcrçekle§emezdi, yer ve gök bulunamazdı. Oysa bugün 
yer ve gök bozguna uğramayıp, sağl ıklt yapılarıyla dimdik ayaktadırlar. 

Demek Allah'ın birliği yer ve göğün varlığı sebebiyle çok açık bir şekilde 
bilinmektedir. �� � ıJ.�I �� Jıı �G-�' • İşte Allah, O her şeye galib, O , , 
büyük varlık ve yaratılış saltanatına sahih olan, o Arş'ın Rabbı, başka 
ilahlar edinen putçuların, zalimlerin ve gafillerin isnad ettikleri vasıfların
dan çok münezzeh ve yücedir. O'nu noksanlık lekelerinden tenzih ederek tes
bih etmelidir. O halde Allah o zalimleri, kafirleri, o kötülük yapanları niçin ya
ratıyor? İsterse bir zaman için olsun onların fenalıklarına niye meydan veriyor, 
denecek olursa J_;.·;� � :f ; � O, yaptığından sorun1lu oln1az.- Onun hiçbir 
şekilde sorumlu bulunma ihtimali yoktur. Hikmeti araştırılıp üzerinde 
düşünülmez değil, fakat her türlü kusurdan uzak olan Allah'ın yaptığı işlerinden 
dolayı, kendisiyle münakaşa edilme imkan ve ihtimali olmadığı gibi, fiil lerine 
de kendisinden başka hakim ve bir şeyin olmasını gerekli kılacak bir sebep, bir 
niçin, bulunması ihtimali de yoktur. Çünkü O'nun üstünde hiçbir hakim, hiçbir 
etken yoktur. O, bütün hakimlerin hakimi, bütün sebep ve etkenlerin yaratıcıNı 
ve icad edicisi olan, istediğini yapan tek ilahtır. Dilediği şekilde hareket edtr. 
bununla beraber eğlence edinmekten münezzehtir. Hiçbir işi oyuncak deği l, her 
yaptığı hikmetin ta kendisidir. Hikmetinin hakikati de kendi bilgisindedir. Bildi· 
rirse bildirir, bildirmezse yalnız kendi bilir. Sözün özü: O'na karşı "Şu n�dcn 

şöyle oldu, niçin yaptm? Söyle bakayım" gibi sorgu ve azarlamaya kulkışmnk 
kimsenin haddi değildir. �.,.t�· � �� llalbuki onlar, yani kullar soraıuhanu-lur. 
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Allııh'ın huzurunda bütün yaptıklarından sorgulanacak, ona göre sevabını veya 
aı.ah 1111 göreceklerdir. 

�ıJ.:;. ı)IJ. J.l De ki: "delilinizi getirin bakalım" .  Yani Allah'lan başka 
ilüh edinenlerin davalarını ispat edebilecek akli ve nakli hiçbir delilleri yoktur. 
J lalbuki din işlerinde ve özellikle böyle en önemli bir davada delilsiz söylenen 
sözlerin hiçbir hükmü yoktur. Şu halde bu açıklamadan sonra delillerini 
boğazlarına tıkmak ve hadlerini bildirmek için "Ey Muhammed! Onlara de k i :  
Haydi o davanıza bir delil getirmek mümkün ise getirin bakayım." 

ı� İşte, sizin de gördüğünüz gibi :_,.:. ::,;.. pi benimle birlikte olanların 
, , 

kitabı, yani ümmetime bir öğüt ve bir tefekkür kaynağı olmak üzere tebliğ edip 
açıkladığım kitab ve öğüt � :;. pl� ve benden öncekilerin kitabı! Daha 

, , 

önceki peygamberlerin ümmetleri için yapılan öğüt. Bunlar meydanda, hepsi de 
Allah'ın birliğini gösteren akll ve nakli deliller olarak ortaya konmuştur. Hani 
ya sizin ki? Diğer bir ifadeyle: İşle benim ümmetimin kitabı olan Kur'an ve 
önceki ümmetlerin kitabı olan Tevrat ve diğer bilinen kitaplar! Bunlara ·müra
caat edin, sizin Allah'a ortak koşma davanıza bir delil bulabilir misiniz? Haydin 
bakalım! Ne mümkün. �I � 'i �)S'I � Hayır, onların çoğu gerçeği bil
mezler, körü körüne başkalarının arkasından giderler ��� � de onun için 
haktan yüz çevirnıektedirler. Ancak bir azınlık vardır ki, haktan ho§lanmazlar, 
haksızlıklarından dolayı bile bile yüz çevirirler. 

Bunlar, önceki peygamberlerin öğrettikleri tevhid inancı deği idi diyecek 
olurlarsa: . . .  J;..,� � .  �ı.Q � ı:r �1 '(.� "Senden önce hiçbir peyga11ıber 

- .,, , , 

göndennedik ki, ona şöyle valıyetmiş olınayalım: 'Gerçek şu .. ki, benden başka 
' 

ilalı yoktur. Onun için bana ibadet edin . . .  " 
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Meal-i Şerifi .... 
30-0 kafir olanlar, görnıediler mi ki, göklerle yer bitişik bir haJde iken 

biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hala inanmıyorlur 
nu? 

31- Yeryüzünde, insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yarattık, rahat 
gidebilsinler diye dağların aralarında geniş yollar var ettik. 

32- Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Kafirler ise, gökyüzü
nün alametlerinden (Allah 'ın kudret ve azametine delalet eden delillerin· 
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ch·n) yiiz çeviriyorlar. 
JJ- Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Bunların her biri 

kl·ndi dairesinde qolaşmaktadır. 
34- Ey Muhammed! Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık, 

Sl'n ölürsün de onlar baki kalır mı? Senin ölmenle rahata kavuşacaklarını 
mı sanıyorlar? 

35- Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyi
likle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. 

36- O inkarcılar seni gördükleri zaman, seni alaya alıyorlar ve "İlahla
rınızı diline dolayan bu mudur?" diyorlar. Halbuki onlar Rahman'ın kita
bını inkar ediyorlar. 

37- İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size yakında (azaba dair) ala
ınetlerimi göstereceğim. Şimdi siz acele etmeyin. 

38- "Doğru sözlü iseniz (bildirin) bu vaad ne zamandır?" derler. 
39- Bu kafirler ateşi yüzlerinden ve sırtlarından men edemeyecekleri 

ve yardım da göremeyecekleri zamanı, bir bilseler! 
40- Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırta

caktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek, ne de kendilerine mühlet 
verilecektir. 

41- Yemin olsun ki, senden önce birçok peygamberle alay edildi de 
içlerinden alay edenleri, o alay ettikleri şey (azap) kuşatıverdi. 

ı_,)5 ::r..ilı ;._ ��1 O kafir olanlar, görmediler mi? Baksalar ya; veya haber
leri yok mu: sorsalar: ya; veyahut şu görüş ve düşüncede değiller mi? 0(�1 �1 
j,�'J·� Göklerle yer, şu gördükleri alemin yukarı kısmını teşkil eden yüksekler 
ve alt kısmını oluşturan yer �� 8lS' bitişik idiler. İkisi de deliksizdi. Yukarı
dan yağmur yağmıyor, yerde ot bitmiyordu, bunu görüyorlardı .  Veyahut yer, 
dağsız deresiz yekpare: gök boyutları da güneşi, ayı, gökcisimleri ve yıld ızları 
yok, tek bir bütün halindeydi. Veyahut yer, gökcisimlerine biti�ik. hepsi bir 
�eydi .  Gök cis imleri ve kütleleri arasında şimdiki çeşitl i l ik sözkonusu olmayıp 
hepsi de birbirine benzer birer madde idi. Veyahut hepsi başlangıçta var olma
makla ortaktı .  Dışta görünen ve farklı özel l ik gösteren bir varlık deği ldi .  Bunları 
da şin1diki görünen durumlarından bir fikir edinip ondan delil ç ıkarmak yolu ile 
veya duyulup nakledilen bilgiler ışığında bilirler veya bilebilirler. Baksalar ya, 
�(;:;; öyle iken biz onları koparıp ayırdık.< 1 > Yok iken yaratıldılar, bir �ey 
( 1 )  Ratk. lügatte bir �eyin bir �eye eklenip kaynaşarnk bitişmesi , fatk ise, "fek" gihi koparıp 

ayırmaktır. Bu ayetteki ratk ve fatk hakkında başlıca üç mana beyan etmişlerdir. Birincisi: 
İhnii Öıncr ve İbnü Abbas (r.a)dan bir rivayette gök, ratk idi yağmur yağmıyordu ve yer rnlk 
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iken çoğaldılar. Başlangıçta duman gibi bir madde iken farklı şekiller allp 
değişik kütleler oldular. Bir tabiatta kalamayıp değişik karekterlerle çeşitlendi
ril<liler. Yer, göklerden ayrıldı, yukarısından yağmur yağdırıldı, üzerinde otlar 

,... 

bitirildi. :;. .:_,::. JS' .  �ı � �� Ve hayatı olan herşeyi sudan yarattık. Yani 
ç. , , , ' 

gerek bitki, gerek hayvan ve gerek insan olsun, canlı olan her şeyin hayatına 
suyu sebep kıldık. Bazılan buradaki sudan maksadın nutfe (sperma) olduğunu 
söylemişlerdir. Ancak bu takdirde canlılardan sadece bir kısmını canlılık kav
ramına tahsis etmek icab eder. Halbuki su bilinen yönüyle asıl manasına olduğu 
takdirde :.,;. .:;:. J.S' "hayatı olan her şey" manası genel olarak hayvanlardan 

. -

başka bitkileri de içine alacaktır. Şüphesiz gerek hayvanların ve gerek bitkilerin 
hayatlarının su ile bağlantısı bilinen bir gerçektir. 

Son zamanlarda suyu oluşturan elementlerin en  önemi isi olan h idrojen. 
bütün elementlerin temel esası gibi mütalaa olunmaya ba�Jadığına güre, 
Kur'an' an bu uyarısı daha kapsaml ı  b ir gerçeğe işareti de içine almı!i olur. C icr"i 
organik kimyada karbon bir temel element olarak mütalaa edilmektedir. Ve 

hayatın hava ile de alakası vardır. Fakat ayette sözü edilen "�ey" süzcüğlinün, 

suyun dışında kalan diğerleri için de aykırı bir tarafı olmadığı gihi,  hunlur 

herkes için su kadar açık ve gözle görülen şeyler <le olnıadığ111dan, burada en 
açık deli l  ileri sürülmüştür ki, o da sudur. Suyun ratk (bitişik olma) ve fatk 
(ayırma) ile münasebeti apaçık olup herkesçe bilinmektedir. Tabiat (yaratılış) 
üzerinde bu bitişik olma ve ayrışma durumu ile, bu şekilden şekile değiştirme 
olayı o kafirlerin görüp durdukları veya düşünüp kıyaslama yoluyla bildikleri 
veya haber aldıkları bir iş, bir icraat olduğu halde �;_.'fı_ �1 yine de in1ana gel
mezler ha! Bir sudan yaratıldıklarını bil irler de hata Allah'ın sanat ve tesirine 
inanmazlar, tabiat, tabiat deyip dururlar ha! İşte tabiate kalsaydı tabiat kendi 
kendine değişir miydi, yer ile gök yokluktan varlığa gelirler miydi veya yer 

idi ot bitmiyordu; sonra Allah göğü fatk etti yağmur yağ<lm.lı, yeri fatk elli ol hitirdi tknil
mi�lir. Buna göre (ayette geçen) görme İ§İ (hakiki anlamda) gözle olabilir; fakat ratk ve fııtk 
mecazidir. Ve ayetin ifadesi �eklindeki ifa<lc yerine oturtulmu§tur. İkincisi: İhnü Ahhııs'tıın. 
İkrimc, Hasan, Katade ve İbnü Cübeyr yollu bir rivayette, gökler ve yer ikisi biıi�ik hir !ojcyJI, 
Allah, aralarını ayırdı dcııilmi!itir. Bu mana, ilk madde teorisine uygunluk gösterdiği gihi. ye· 
rin günc�tcn ayrıldığı yolundaki son teoriye de değinmi� olur. (Rad, 1 3/3. ayetin tefsirin� hkı.) 
Buna göre ratk ve fatk hakikattir. Fakat görme, ilim veya görü§ anlamın<lm.lır. Ü�üncüsü: Rııtk 
yoklukta ortaklık, fatk yaratmak ve farklı kılmak anlamında olmaktır. Bu dıı hirıııkım 
müfessirlerin dirayctcn anladıkları bir manadır. Bunda görme ilmi, ratk ve folk mccı-ı1.iuir. Bu· 
nunla beraber gösterdiğimiz gibi ayet üç manaya da gelebilir hepsi de sahihtir. ıırıılıınnJıı 

çcli�ki yoktur. (Müellif) 
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JLÜkkn ayrılır mıyçlı veya kuru havada yukandan yağmur yağar, kuru toprakta 
otlar hitcr miydi, sonra o cansız tabiatl�da aynı bir sudan değişik hayatlar mey
dana gelir miydi, insanlar olur muydu, kendileri hayat bulurlar mıydı? Onlar 
kendilerini parçalanmaz mı zannediyorlar? � 'ı_� �1 �G� ��':fi � �� llalbu
ki onları yaratan biz, o yeryüzünde kendilerini sarsacak diye ağır baskılar 
yaptık. Yani gökten ayırdığımız ve üzerinde kendilerine sudan hayat verdiğimiz 
insanları, yerküresi hareketiyle çalkalayıp sıkıntıya sokmasın, sakin olacak yer 
bulsunlar diye o yeryüzünde suya karşıhk sulh oturaklı kıt'alar (Omurgaları de� 
rinliklere gömülmüş parçalar yani:) dağlar meydana getirdik. Bir düşünmeli ki, 
yeryüzü, sıvı bir halde kalsaydı ve yer hareket ettikçe insanlar çalkanıp dursaydı 
ne büyük sıkıntı olurdu. Toprak kütlesinin yaratılması ve dağların kazık gibi 
oturtulması ile, bu sıkıntı bertaraf edilip yeryüzü, insanların yaşaması için oturu
labilir bir hale getirildi. � �G:J 4.-; ı1�;;, Ve orada birtakım alanlar, yollar 
yaptık �.J�,:+. � ki doğru yol'iı bi.Jabilsinler. Arzu ettikleri yere doğru gide
bilsinler veya hak yolunu tutsunlar. �� ı';"(. :  \:' ı ı  ı�r.�:, Gökyüzünü de ko
runmuş bir tavan yaptık. r-;� _ı:ııla�· ... :fa'� �ı:l;!:.:, "Onları (giikleri) kovulmuş 
her şeytandan koruduk" (Hıcr 15/ 1 7) ayetinde belirtildiği gibi, §eytanların 
saldırısından korumu§ veyahut kendisine tayin edilmiş zamana kadar bozulup 
dağılmaktan korunmuştur. �1 ::,.. 1:4�·...:.1 01 Gllj ::rJ:, �.J) 01 ��VG u[,'..:Jı � JJı � ı  

, " � ... ,, .. , 

.� ::,.O ''Doğrusu g<>kleri ve yeri zeval bulmaktan Allah koruyup tutuyor. And ol-
,, , 

sun ki, zeval bulurlarsa, onları O 'ndan başka kimse tutamaz. O şüphesiz //alim-
dir, bağışlayandır. " (Fatır, 35/41 )  2,;:,;:.. �4İ � �� Onlar ise bunun (gökyüzü
nün) alanıetlerinden yüz çcvirnıcktcdirlcr. Gökyüzünde Allah'ın kudretini ve 
O'nun birliğini gösteren bunca delillerin gösterdiği gerçeklerden yüz çevirip 
geçiyorlar. ;..l)G �G �ÇJG �ı � l.)J.11 ;:.J Halbuki geceyi, gündüzü, güneşi 
ve ayı yaratan O 'dur. �_,.�� ! dil vi'JS- Bunların her biri kendi dairesinde 

. , 

dolaşmaktadır. Demek zannedildiği gibi onları felek (yörünge) döndürüyor 
değil, onlar felekte ve herbiri bir yörüngede yüzüyorlar. Fıelek, devreden şey de
mek olduğuna göre, bazıları feleği dolaşan bir cisim saymışlardır ki, bunlar, za
manlarının fen telakkisine kapılmış görünüyorlar. Halbuki Dahhak'tan rivayet 
olunduğu üzere felek, yıldızların medarı, yani dolaştığı yer diye tarif edilmiştir 
ki, sırf rıyazi (matematiksel) bir ifadedir. Son zamanlarda dilimizde bu medar 
kelimesi gibi "mahrek" (hareket yeri) demek de terim olmuştur. Biri devirden 
ism-i mekan, biri de hareketten ism-i mekandır. Ayette yalnız güneş ile ay zik
redildiği halde haberde tesniye getirilmeyip ikiden daha faz lasını ifade eden 
(,(Oğul siğasıyla �� "yüzerler. " buyurulması dikkate değer görülmüştür. Bu-
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rada tefsirciler, bir kaç yorum söylemişlerdir: 

---- -- · · · · ... · - 4� 1 

Uirincisi: r;JJG ;J)G �c, "Güneş, ay ve ylldızlar" takdirinde olmasıdır 
ki, güneş ile aym yanında yıldızlar hazfedilmiş sonra da, hepsi anlamında olan 
"küllün" sözcüğü ve çoğul siğası olan "yesbehun" ile hepsine işaret olunmu� dc,
mcktir. 

İkincisi: Bu karine (maksadı gösteren alamet) ile güneş ve aydan cins ola
rak bütün yıldızların kast edilmiş olmasıdır. Bunu bazıları, doğuş yerlerinin 
değişmesi itibariyle güneş ile ayın bir çoğulu gibi düşünmek ve dolayısıyla <la 
<liğcr yrldızların ayette söz konusu edilmediğini kabul etmek istemişlerdir. Fakat 
bu tarz düşünce söz konusu edilecek olursa, diğer y ıldızların da kimisinin ay 
manasında olduğuna işaret olarak bu ikisini hepsini cinsi gibi almak daha 
münasiptir. Sonra "kül" genellemesi, güneş ve ayla beraber <laha ünce adı gc�cn 

"yer"i de içine alarak hepsine işaret yapılmış olma ihtimali de vardır ki yl'r, 

güneş, ay bütün gök cisim1crindcn herbiri bir yörüngede yüzüyorlar tknıl.'k olur. 
Ve demek ki ne kadar gök cisimleri varsa o kadar da yürlingcleri vardar. Si\1.0n 
özü, hangisi olursa olsun şurası muhakkak ki, hura<la eski astronomi i lminin  kna 

bul ettiği bir teorinin reddedi lmesi vardır. Çünkü onlar glim·� ile ayı , yilrilnµ,t• 
hareket ettiriyor diyorlardı. Burada ise hcrbirinin hircr yüriingcdc kcnd ill'rinin 

yüzdükleri haber veriliyor ki, gök cisimlcrinucn her birinin fezada h ir mihver 
(eksen) veya mahrek (yörünge) üzerinde hareket ettiklerini süylcycn yeni asl-
ronomi nazariyesinin esası da budur. Şüphesiz eskilerin nazarında da fenleri 
�imdikilerinki gibi ve belk: daha kuvvetli bir kanaatle takip ediliyordu. Demek 

ki, bugün bu ve benzeri ayetlerde Kur'an'ın fenne karşı büyük bir zaferini oku
maktayız. O halde bildiğimiz fen i l imlerine aykırı görünen noktalara rast gelin
diği zaman, Kur'an fenne uydurulmaya çalışı lmamalı, fen, Kur'fın i l e  
bağdaştırılmaya uğraşılmalıdır. 

Şimdi düşünün ki, bir ktsmı güneş gibi ışığın kaynağı, bir kısmı ay gihi 
başkası tarafından aydınlatılan (milyarlarca) gök cisimlerinin herhiri kcndinı.! 
mahsus bir dairede yüzüyor; hiçbiri sakin değil, hepsi de birer eksen etrafında 

periyodik hnreketler yapmaktadır. Bir tutarları da yok, hepsi fezanın bo�hığun
da, bir nizam� düzen içerisinde yollarına devam etmekte ve her türlü kusunlun 
korunmuş olarak yörüngelerinde yüzmektedirler. Bu ne harika sanat, ne h ü y li k  

kudret ve ne büyük ayetlerdir. Bunların hepsinden Allah'ın birliği ve yün.�liAi 
okunur. Fakat kafirler bunları görseler de şaşk ınlıklarından yüzlerini çcvirirkr. 
şuna buna isnad etmeye kalkı�:prlar. Zerre kadar insafı olanların itiraf etmesi 
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�l'll'k ir  ki, işte bu �;.: ! � � � sözü, yüce Allah'ın birliğinin ve kudretinin 
- , 

tklillcrini görünen alemde gösterirken, aynı zamanda Allah'ı gösteren deliller-
den birisi de Hz. Muhammed'in nuru olduğunu göstermek için, Hz. Mu
hammed'in peygamberliğini an1atacak hususi bir delil olmak üzere, yerin gökten 
aynlmış olması gibi bilimsel bir gerçeği fizik ve felsefe adamlarına ders verdik
ten sonra, Batlamyus astronomisini kökünden yıkan bir vecize ile astronomi bil
ginlerine de yeni bir fenn (ilmi buluş)in başlangıcı olacak bil imsel bir genel 
kaide veriyor. Gerçi Kopernik, Nevton, LapHis gibi bu fen (Astronomi) i le 
me§gul olan kimselerin böyle bir Astronomik kanunu bulmaları aslında çok 
üstün bilimsel bir başarı ve bir deha olmakla beraber bir mucize sayılmazsa da, 
bunu, ümmi (okuma, yazması olmayan) bir insanm bütün ilim dünyasiria karşı 
meydan okurcasına haber vermiş olması, onun peygamberliğini ortaya koyan 
Allah'm ayetlerinden bir ayet olduğunda şüpheye yer bırakmaz. 

:J;.lı �ıı) ::..,.. ;·) ı:J:; C.� Bir de biz senden önce de hiçbir insanı ölümsüz 
, ,. - , 

kılınadık. Her kim olursa olsun insanoğlundan hiç bir ferde bu dünyada ebedi 
kaJm;ıyı nasib etmedik. �_,J.J�ı �:::.... �Lll O halde sanki sen ölürsen onlar baki 
kalacaklar mı? Senin ölÜmünü gÖziten ı:,;.Jı �_:, � �:_.;; "Biz onun felaket za-

, , , 

manu11 hekliyoruz. " (Tur, 52/30) diyen o kafirler baki mi kalacaklar ki, senin 
ölümün� düşünerek tesel l i  bulmak istiyorlar? ..:J:,:.ll il;� � JS' Iler nefis ölümü 

, , , 

tadacaktır. O acıyı duyacaktır. (Al-i İmran, 3/1 1 4  . ayetin tefsirine bkz.) ;.s-_,c;� 
�:·.; _;.;Jı� :,::.ı� Ve biz sizi bi� imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. 
Bu dünya öyle bir imtihan ve deneme yeridir ki, her iyiliğin önünde bir şer 
engeli vardır. Bununla beraber ölümle her şey bitiverecek değildir. ��") O} �  
Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz, dağılıp toplanılarak hesap 
görülecek, imtihanların iyi veya kötü, mükafat veya cezalan verilecektir. 
. .  ı_,j.s' �.ılı "O inkarcılar seni gördükleri zaman seni alaya alıyorlar ... " 

l 

�G f�G 
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Meal-i Şerifi 

4�J 

42- De ki: "Geceleyin ve gündüzün sizi Rahman'dan kim kornyuhlllr'!" 
Ama onlar Rablerinin kitabından yüz çevirmektedirler. 

43- Yoksa kendilerini bize karşı savunacak tanrılurt mı vnr'/ ()  
tanrılar kendilerine bile yardım edemezler, katınuzdan da dostluk acUrnU't.· 
Ier. 

44- Doğrusu biz o kafirleri ve atalannı ya�attık, huttu o iiınUr onlurn 
uzun geldi. Fakat şhndi memleketlerini her yandan cksilttiğinıizi gifrnıil
yorlar mı? O halde üstün gelen onlar mıdır? 

45- De ki : "Ben sizi ancak vahiyle korkutup uyarıyorum," uyanldıkla
rı zaman sağırlar çağrıyı duymazlar. 

46- Yemin olsun ki, Rabbinin azabından az bir şey onlara dokunursa, 
ınuhakkak "Vay bizlere, biz gerçekten zalimlerdik" diyeceklerdir. 

47- Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız; hiçbir kimse hiçbir 
haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa. 
onu getirir (tartıya koyarız.). Hesap görenler olarak da biz kafiyiz. 

4J 1)1 � t/ ai:: ��"il �t �1 "Bir yere gelir, etrafından eksiltiriz. " (Rad, 1 .\/ , , , 
4 ı .  ayetin in tefsirine bkz.) 
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l\ıleal-i Şerifi 

48- Yemin olsun ki, Musa ve Harun'a eğriyi doğrudan ayıran kitabı, 
takva sahiblcri için bir ışık ve öğüt olarak verdik. 

49- Onlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar, kıyamet saatin
den de titrerler. 

!}'�� : �� 0 Lf).ıı Yani Musa ve Harun'a verilen ayetler ve mucizeler içinde en , , 
mühim ve en faydalı olarak Tevrat verildi ki, hak ile batılı ayıran hükümleri, 
aydınlatıcı ve öğüt verici İrşad ve vaazları içine almaktaydı. Bu böyle. 

Meal-i Şerifi 

50- İşte bu (Kur'an) da indirdiğimiz kutsal bir kitaptır. Şimdi siz bunu 
mu inkar ediyorsunuz? 

ı:a-_, İşte bu da, yani Kur'an da ��ç:. }'� öyle mübarek bir zikirdir ki 
:8}1 onu biz indirdik. Ey önceki peygamberlere verilen mucizelerin tıpk ı s ın ı  
isteyenler! 0__,� � �U1 Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? 
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Meal-i Şerifi 

51- And olsun ki biz daha önce İbrahim'e de rüşdünü vernıiştik (akla 
uygun olanı göstermiştik). Biz onu biliyorduk. 

52- O zanıan o, babasına ve kavmine: " Bu tapınıp duı-duğunuz hey
keller nedir? " demişti. 

53- Onlar: 11 Biz atalarımızı bunlara tapar bulduk 11 dediler. 
54- İbrahim: "And olsun ki sizler de, atalarınız da apaçık bir sapıklık 

içindesiniz" dedi. 
55- Onlar : 11 Sen bize gerçeği mi getirdin (Sen ciddi nıi söylüyorsun), 

yoksa şaka mı ediyorsun?" dediler. 
56- O şöyle dedi: " llayır Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları 

O yaratmıştır. Ben de buna şahidlik edenlerdenim." 
57- "Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra, ben 

putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. 11 
58- Derken o, bunları parça parça etti. Yalnız kendisine başvursunlar 

diye onların büyüğünü sağlam bıraktı. 
59- (Kavmi) "Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalinderden 

biridir." dediler. • • 

60- (Bazıları) " lbrahim denen bir gencin, onları diline doladığını duy-
nıuştuk" dediler. 

61- ''O halde onu insanların gözleri önüne getirin, olur ki (aleyhinde) 
şahidlik ederler" dediler. 

62- (İbrahim gelince ona) "Ey İbrahinı ! bunu tanrılarınuza sen n1i 
yaptın? " dediler 

63- İbrahim: " Belki onu şu büyükleri yapmıştır, konuşabiliyorlarsa 
onlara sorun" dedi. 
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<-.4- Hunun iizerinc vkdanlanna dönüp (kendi kendilerine) dediler ki: 
"Doğrusu siz haksızsınız." 

(J5- Sonra yine (eski) kafalarına döndüler: '' And olsun ki (ey İbrahinı ! ) 
hunların konuşmayacağını (sen de) bilirsin." dediler. 

66- (İbrahim) dedi: "O halde, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve 
zarar veremeyecek olan putlara mı tapıyorsunuz?" 

67- "Size de, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun, siz hUlfı 
akıllanmayacak mısınız?'' 

68- Onlar: "Bir şey yapacaksanız, şunu yakın da tanrılarınıza yardun 
edin'' dediler. 

69- Biz: "Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol" dedik. 
70- Ona düzen kurmak istediler, fakat biz kendilerini daha fazla 

hüsrana uğrattık. 
71- Onu da, Lfit'u da, alemler için bereketli ve kutsal kaldığımız yere 

ulaştırıp kurtardık. 
72- Ona (İbrahim'e) İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik Vl' hcr

birini saJih kimseler kıldık. 
73- Onları buyruğumuz altında (insanlara) do�ru yolu �Cish•n•t•t•k 

önderler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapn1ayı, naınuı. kıhnuyı, ıt•kut 
vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir. 

Meal-i Şerifi 

74- Biz Lfit'a da bir hüküm, bir ilim verdik. Onu çirkin işler işleyen 
kasabadan kurtardık. Doğrusu onlar kötü, fasık bir kavimdi. 

75- Onu ise rahmetimizin içine aldık. Çünkü o salihlerdendi. 
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Meal-i Şerifi 
76- Nuh da daha önceleri bize yalvarnuştı; biz de onun duasını kabul 

ettik, kendisini ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtardık. 
77- Ayetlerimizi yalanlayan kavminden onun öcünü aldık. Şüphesiz 

onlar kötü bir kavimdiler. Biz de hepsini (suda) boğduk. 
tı /  �,,,, ,,,,, \ ,,,,,,,, • � .)-' .)J .. 

Meal-i Şerifi 
78- Davud ve Süleyman' ı  da_ (hatırla). Hani onlar ekin hakkında hü

küm veriyorlardı. Hani milletin koyunları (geceleyin) içinde yayılmıştı, biz 
onların hükmüne şahittik. 

79- Biz onu(n hükmünü) henıen Süleyman'a bildirıniştik; (zaten) her
birine hüküm ve ilim vermiştik. Davud'la beraber tesbih etsinler diye, .. 
dağları ve kuşları buyruk altına aldık. (Bütün bunları) yapan bizdik. 

80- Ona, sizi savaşta korumak için zırh yapma sanatını öğrettik, arhk 
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�ükredcr ınisiniz'! 
8 1 - Bereketli kıldığımız yere doğru, Süleyman'ın emriyle yürüyen 

�iddetli rüzgarı, onun buyruğuna verdik. Biz her şeyi biliyorduk. 
82- Onun için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şey

tanlardan da onun buyruğu altına verdik. Onların hepsini biz gözetiyor
duk. 

c,:;Jı � .:,� ·�ı Hani onlar ikisi de ekin hakkında hükmettiler. :- ·• ;; ·�ı r:,llı � � Hani milletin koyunları içinde yayılmıştı. Rivayet olunduğun� 
göre, Davud (a.s) koyunların, tazminat olarak tarla sahibine verilmesine hük
metmişti. Süleyman (a.s) ise, (ekinin, koyun sahibinde kalıp eski haline gelene 
kadar tarla sahibinin tazminat olarak koyunların sütünden yararlanmasını her iki 
taraf için de daha uygun olduğunu düşünmüştü. �»� ·., � � "Biz onların - - r_ _  -
lıükü11ılerine şahitlik. " 

Meal-i Şerifi 
83- Eyyub da: "Başıma bir bela geldi, (sana sığındım), sen meı·han1etll

lerin en merhametlisisin" diye Rabbine nida etti. 
84- Biz de onun duasını kabul ettik de başına gelenleri kaldırdık. 

Katınuzdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olınak üzer\!, onu t�k· 
rar ail�sini ve kaybettikleriyle bir mislini daha verdik . 
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Meal-i Şerifi 

85- İsınail, İdris ve Zillkifl'i de (hatırla). Onların hepsi de sabredenler
dt·ndi. 

86- Onları da rahmetiınizin içine aldık. Onlar gerçekten salih olanlar-
dandı. 

Meal-i Şerifi 

87- Zünnun'u (balık sahibi Yunus'u) da hatırla. Hani o, öfkelenerek 
gitmişti de, bizim kendisini hiçbir zaman sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. 
Fakat sonunda karanlıklar içinde: "Senden başka ilah yoktur, sen münez
zehsin, Şüphesiz ben haksızlık edenlerden oldum" diye seslenmişti. 

88- Biz de duasını kabul ile icabet ettik, kendisini üzüntüden kur
tardık. İşte biz iman· edenleri böyle kurtarırız. 

�lhJı ::,... :-.:S-- Jı �� �1 �ı 4.lı 'i Senden başka ilah yok,: sana tesbih arz ' ' 
ederim, ben doğrusu zalimlerden oldum. (Zünnun, Hz. Yunus kıssası için 
Saffat, 371 1 39- 1 48. ayetlerinin tefsirine bkz.) 
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Meal-i Şerifi 

4h l 

89- Zekeriya da hani Rabbine: "Rabbim! Beni tek başıma bırakma, sen 
varislerin en hayırlısısın 11 diye nida etmişti. 

90- Biz de duasını kabul ile icabet ettik de kendisine Yahya 'yı ihsan et
tik. Ve eşini (doğum yapmaya) elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar iyilik
lerde yarışıyorlar, umarak ve korkarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı de
rin saygı duyuyorlardı. 

�./)1 � �{, r�A:��Jf;· �.y� Rabbim! Beni tek başıma bırakma, geı-çi sen ,;... � .!' ,. 

varislerin en hayırhsısın. 

Meal-i Şerifi 
91- Irzını koruyan Meryeın' e  ruhumuzdan üflemiş, onµ ve oğlunu, 

alemler için bir mucize kılnuştık. 

�'.) ;w;;:�ı :;JıJ O hanım (Meryem) ki ırzını sağlam korudu ::,.. � � 
G.. _,� da kendine- ruhumuzdan üfledik. Yani ;,� ;.1 ::,.. (_,)ı jl "De ki: R

;
11ı be

nim Rabbimin emrindendir. " (İsra, 17 /85) ayetin'in ifadesi�de de olduğu gibi 
emrimizden olan ve Adem'e üflenen ruh cinsinden üfledik, içinde İsa'yı can
landırdık. Yahut ruhumuzdan demek, ruhumuz tarafından demektir ki Cibril. 
diğer bir adıyla Ruhu'l-Kudüs vasıtasıyla üfledik demek olur. Nitekim Meryem 
Suresi'nde (19/ 1 7) \;;.J� l+.)ı 0r .�u "Ona (Meryem 'e) ruhumuzu (Cehrail'i) ' 
gönderdik" ayetinin bu anlamda olduğu rivayet edilmektedir. (Tahrim, 66/ 1 2. 

1 � 

ayetin tefsiren bkz.) �� �ı CfiG ��� "Onu ve oğlunu ô.lenılere bir nıucit.e ' ' 
kıldık " (Meryem, 19/21 .  ayetinin tefsirine bkz.) 
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� <' J' \,..-: l\/ ( / (.!:. / .-:- o� .. \ � J>; \..,a> "lS � � \.f'",,� J") 
Meal-i Şerifi 

4<>J 

92- Doğrusu bu sizin ümmetiniz (tevhid dini olan müslümanlık), bir tek 
iin1mettir (bir tek din olarak sizin dininizdir). Ben de sizin Rabbinizim. ()  
halde bana kulluk edin. 

93- Ama insanlar din konusunda aralarında bölüklere ayrıldılar ama, 
hepsi bize döneceklerdir. 

94- İnanmış olarak yararlı iş işleyenin emeği inkar edilmeyecektir. Biz 
�üphesiz onu yazmaktayız. 

95- Yok ettiğimiz bir memleket (ahalisinin ahiretteki eczasını d�• 
çekmek üzere) bize dönmemesi gerçekten imkansızdır. 

96- Nihayet Ye'cfic ve Me'côc(un scddi) açıldığı zaman� ki onlar hl'r 
dere ve tepeden akın edip çıkarlar. 

97- Ve gerçek vaad yaklaştığında, işte o zanıan kafir olunlunn 1.tHıkrl 
bclcrivcrir. "Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gatlct içindl•ydik, huyu· 
biz zalim kimselerdik." derler. 

98- Siz ve Allah'dan başka taptıklarınız, cehennemin yakıhsnuz; oruyu 
gireceksiniz. 

99- Eğer onlar ilah olsalardı, oraya girmeyeceklerdi. Hepsi orada te
melli kalacaktır. 

·ı oo- Orada onların bir inlemeleri var�ır. Bunlar orada (sağır olup) bir 
şey de işitemezler. 

1 0 1 - Şüphesiz katımızdan kendileri için güzel şeyler takdir cdiln1i� 
olanlar, işte oradan (cehennemden) uzak tutulanlardır. 

1 02- Bunlar onun (cehennemin) uğultusunu bile duymazlar. Can· 
larının istediği şeyler içinde temelli kalırlar. 

103· O en büyük korku bunları üzmez; kendilerini melekler: "Size NUZ 
verilen gün işte bugündür" diye kar�ılarlar. 

l 04- Göğü. kitab dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmuyu ilk 
başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar vur cd�· 

ceğiz. Doğrusu biz bunlan yaparız. 
1 05- And olsun ki, Tevrat'tan sonra Zebôr'da da yeryüzüne un�ak iyi 

kullarınun mirasçı olduğunu yazmıştık. 

o..i.ıı 0ı İşte şu, önümüzdeki millet, bu Kur'an ile verilen l"evhill V\.' lsınıu mil ·  
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kt i  ;.s:.::.1 sizin ümmettinizdir. Birer ferdi olmakla emr olunduğunuz mil lettir. 
t.1�1, r.ı Bir tek ümmet olarak. Bütün peygamberlerin ki gibi, İmamı (rehber ve 
ü;·ıdcri) bir, şeriatı bir, kıblesi bir olarak öne düşmüş bir cemaat halinde. � IJ'(, 
Hen de Rabbinizim .:ıJ�u o halde bana ibadet edip kulluk yapın. Bir tek 
ümmet olabilmek· için 'yalnız beni ilah bilin, bana kulluk edin. ;.;:·-� �:;.1 ı;.t;;� 
Ilalbuki onlar kumandalarını, yani hükümetlerini aralarında parçaladılar. 
Mill i birliği bozdular. ��G Qı � Fakat hepsi bize dönerler. Yani o çeşitli , , 
gruplar, mezhepler, milletlerin taptıkları ve uydukları türlü ilahlar, önderler, 
hepsi de bir hiçtir. Hepsinin en sonunda dönüp gelecekleri yer biziz . . . . �! � 
"Mümin olarak salih amel işleyenlerin emeği inkar edilmeyecektir. Biz 
şüphesiz onu yazmaktayız. " ��";. � �1 ��1.0 � ��� Yok ettiğimiz bir 
memleket halkının da bize dönmemesi gerçekten imkansızdır. Yani surenin 
baş taraflannda geçtiği üzere, yok olmaya mahkum ettiğimiz bir memleket 
halkma da "dönün bakalım" denildiği zaman, inkarlarından dönecekler, dönme
meleri mümkün değildir. "Eyvah bizler zalim idik ! .  .. " diye itiraf ederek feryat 
ede ede biçilip söneceklerdir. [_;.t.j [_;."Ç � n! ');. Nihayet Yecfıc ve 
Mecfıc'un seddi açıldığı, Ye'cuc ve Me'cuc'u tutan ve Allah'ın rahmetinin bir 
göstergesi olan o pek sağlam çelik sed, tevhid dininin seddi açılıp, o ne olduğu 
belirsiz halk boşandığı (Kehf, 18/93. ayetin tefsirine bkz.) �g y� JS' � �� Ve 
bunlar her dere-tepeden akın ederek çıktığı �I �)ı �)(,'ve g�rç�k vaad 
yaklaştığı vakit, yani kıyamet alametleri ortaya çıkıp hesap gününün yaklaştığı 
vakit � n_u artık öyle dehşet verici bir durum ki ıJ'fa ::r-�ı ��1 �C! o kafir 
olanların, bunlara inannıayıp toplumun birlik ve beraberliğini bozan o 
nankör kafirlerin gözleri fırlamış � � +C•i � � � l:.t� � Vay bizlere! Biz , . , 
bundan gerçekten gaflet içindeydik. �U; � � Hayır bizler zalim idik, , , ' 

diye çırpınacaklar. Ey Al lah'a ortak koşanlar! JJr �J,) � �J'<·-� (.� �I Şüphesiz 
siz ve Allah'tan başka taptığınız şeyler �.�4; :: -,;_ cehennem yakitısınız �1 
�J,)J(, 41 siz oraya gireceksiniz. �.J1)�� L. �i .�)' �lS') Eğer onlar ilah olsaydı
la� oraya girerler miydi? �J:U� Lf.:-i Jr, Halbuki hepsi -tapanlar ve tapılan
lar- orada tenıelli kalacaklardır. �j Lf.:-i � Onların, o tapanların orada öy
le bir ah çekmeleri vardır ki 4-.! �� bunlar, tapılanlar oradadırlar da � 
�� işitmezler. 

�ı � � :. {', ::r-.llı �ı Şüphesiz katımızdan kendileri için güzel şeyler 
takdir edil�iş olanlar; y�ni haklarında Allah tarafından �)." � � * �;,-;:_. �4' , , 
� �;.� �� Ş)l� "Bilakis onlar kendilerine·'ikram edilmiş kullardır. Onlar 
Allalı'tan önce söz söylemezler ve yalnız O'nun emriyle hareket ederler. " 
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( f':nhiya, 1 7/26-27), ��L? � u(, � �C;.5' � �J:. -_;� �wL.a.Jı ::,.. J:.,:.� :;.,;  "Mümin ,, , , , , , 
olarak salilı amel işleyenlerin emeği inkar edilmeyecektir. Biz şüphesiz onu yaz
maktayız. " (Enbiya, 17/94) gibi en güzel övgü ve müjde dolu sözlerle taltif e<lil
mi), mutluluk, kendileri için mukadder olan kullara gelince �.J'l::'. (i'G �.,1 on-, 
lar, oradan uzak tutulmuşlar�ır. Dolayısıyla İsa, Uzeyr ve melekler gihi 
ikram olunan kullar r�4; � �I i}.J,l � �;(.; � ;..s:.;! "Siz ve AllaJı 'tan başka 
ıaptıklaruuz cehennemin yakıtısuıız" hükmünün dışındadır. Eğer bunlar içinde 
kafirlerin iddia ettikleri gibi ilahlık dava edenler bulunsaydı, yukarda geçtiği 
üzere r��; '-Y:J ciJ.il .;.J'l ::,_. �I ;)ı r4�• � ::_:.� "Bunlar içinde kim 'Ben, Allalı 'dcuı ; ,  , , , ,, , , , .. . 

haşka bir tanrıyım' derse, işte onu cehennemle cezalandırırız. " (2 1 /29) ayetinin 
i fadesince bunların da cezasının cehennem olacağı şüphesizdir. Fakat o ikram 
olunan kullar, o kafirlerin isnad ettikleri şeylerden uzaktırlar. Kendilerinin ilah 
edinilmelerine razı olmak şöyle dursun, yukarıdan beri açıklana geldiği gihi, 
bunlar sırf tevhid için gönderilmiş, tevhid için cihad ctmi�lcr ve hu suretle 
Allah'ın ikramlarına kavuşmuşlardır. Böyle kendilerine en güzel haslet takdir 
edilmiş, övgüye layık kullar, cehennemden öyle uzaktırlar ki r4 · , :.. �� 'i 
uğultusunu bile duymazlar �J�� ;.;� r:l :-4:\1 (;. � �� Ve hunlar (UnlurUUll iN• 
tediği şeyler içi�de temellidirler. :,;h'1 t;Jı �� � O en büyük korku hun· 
ları üznıez. �I �4)r.�J Onlara melekler �öyle kar�tlar: ;.�·.( ı.S�I ;s.:.� r� 
�J:..) Size söz �erilen gün işte bugündür, diye müj<lclcrlcr. JJ' :  (·.' ıı .,s_,la; r� 
� �ı Göğü, kitab dürer gibi dürdüğümüz zan1an ;� � J'.J1 8� Li ya
�at�1a'ya ilk başladığımız gibi onu tekrar var edeceğiz. [:·f, ·r�J Katınuzdan 
verilnıiş bir söz olarak bunu �ıj W" �I muhakkak yapacağız. "evvel-i halk" ,, , 
terkibi, burada "tekrar yaratma"nın karşıtt olarak kullanıldığına göre, ilk yarat
mak demek olduğu açıktır. Bununla beraber şu hususta düşünülmelidir: � l:. �1 . . ' J,t.lı JJI 2;1i- (;. J'.J1 • �ı aJı � C. J:,1 , ı.S.J) aJı ''Allah 'ın ilk yarattığı şey he nim llU· 
rwndur, Allah'uı ilk yarattığı şey kalemdir, Allalı'm ilk yarattığı şey akıldır" ( I )  
diye üç tane hadis-i şerif rivayet edildiğine göre; ilk akıl da, ilk kalem de I lı. 
Muhammed'in nuru demektir. O halde tekrar diriltme, Hz. Muhammcd'in nuru 
i le başlayacaktır. )'.ili � ::,.. J;;ıı ı.) ı:·.:s- Jif_, And olsun ki, Tevrat' tun sonra 

, / , ,, , , 
Zebur'da da yazdık, yahut bu konudaki birtakım hatırlatmalardan sunna Zo· 
bur'da yazdık. ��L.Jı ��� �;. ��Vı �1 Ki yeryüzüne ancak iyi kullurını mi• 

, , 
rasçı olur. Yeryüzü fitne, fesat ç ıkaranlardan alınır, verasete layık, hulifcUAo 
ehil ve salahiyetli olan Cenab-ı Hakk'a kulluk yapanlara verilir. Yani uıuncı yı· 
şama sırrı, dürüst olma prensibine dayanır; bozuk olanların yaşamu hukkı yok· 
( 1 )  Kc�fü'l-Harn, 1, 3 1 1 (823, 824, 827) Ahmed h. Hanhel, V, 3 17. 
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l lı r .  Jı 'inıvun ve diğer zorbaların boğulma ve yok olmaları, onlarm güçsüz 
�ünliiklcri kulların kutsal yerin (Kudüs'ün) doğu ve batısına mirasçı ktlmmaları, 
1 >avud'un Calut'u öldürüp c/i �� �� yı�I � �Lj ı;o�'fı � '+1._� �ıT.; W} ·��ı� � 
. •  iAJl"Ey Davud ! Seni şüphesiz yeryüzünde halife kıldık, o halde insanlar 
arasında adaletle hükmet, heva ve hevese uyma" (Sad, 38/26) emriyle halifelik 
makamına getirilmesi gibi hadiselerle bir hatırlatma yapıldıktan sonra, Zebur'da 
da bu kanun belirtilmiş ve ahir zamanda Hz. Muhammed'in ümmetinin mi
rasçılığına işaret olunmuştur. 

Aslah kanunu veya Elyak kanunu denilen bu kanunun hükmü iledir ki, önce 
genel olarak insanlık cemaati içinde, kitap ehli olan milletlerle diğerleri arasında 
meydana gelen sürtüşmede sonunda kitap ehli galip gelmiş; ikinci olarak kitap 
ehli olanların içinde önce yahudiler galebe etmiş sonra h ıristiyanlar, daha sonra 
müslümanlar üstün gelmiş ve liyakatını koruduğu müddetçe yine gelecektir. 
Zebur'da(l )  belirtildiği gibi burada Kur'an ile de haber veriliyor ki, Hz. Mu
hammed'in peygamber olarak gönderilmesinden sonra yeryüzünün mirası, tev
hid inancıyla mümin ve salih ameller işleyen biricik ümmet olarak ortaya 
çıkacak, putçuluk ve ayrılıktan, isyan ve anlaşmazlıktan körunarak en güzel 
işleri yapmaya gayret gösterip çalışacak olan Allah'ın salih kullarına aittir. Ta ki 
gökler dürülüp yery�zü değiştikten sonra, cennet yerinin mirası da bunların ola
caktır. ��·-� �;..1 ı;.1ıi7� "İnsanlar din konusunda aralarında bölüklere 
ayrıldılar. " (Enbiya, 1 7/93) ayeti ile işaret edildiği ve sahih hadislerde de bildi
rildiği üzere, bu ümmette de ayrılıklar çıkacak; aralarında emir (komuta zinciri) 
parçalanarak memleketler elden çıkacak; bununla beraber yine de Peygamber ve 
ashabmm yolunda giden bir fırka-i naciye (ehl-i sünnet ve'I cemaat denilen kur
tuluşa eren bir grup), bir iyiler grubu eksik olmayacak; zamanlar gelecek din ga
rib olacak, iyi insanlar garib kalacak; sonra yine din, başlangıçta olduğu gibi 

· dönüp yeniden ortaya çıkacak; peygamberlik iddiasında bulunacak olan otuz ka
dar Deccal'dan sonra ilahlık davasına kalkışacak olan büyük Deccal, İsa Me
sih'in yeryüzüne inmesiyle helak olacak; derken Ye'cuc ve Me'cfıc çıkacak, 
yeryüzünde görülmedik fesatlar, tasvire sığmaz savaşlar yaptıktan sonra Allah'
ın emriyle yok olacaklar. Artık salib (haç) kırılacak, domuz öldürülecek, iyi in
sanlar hakim olacak, Hz. Muhammed'in getirdiği şeriatın her tarafa yerle§me
siyle insanlık bir mutluluk dönemine girecektir. Nihayet küçük ve orta nice 
kıyametlerden sonrada Dabbetü'l-arz'ın (yerden çıkacak bir hayvanın) çıkması, 
güneşin batıdan doğması ve Sur'un üflenmesiyle büyük kıyamet kopacak ve 

( 1 )  Zebur, Mczmur, 37/27-3 1.. 
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ikind defa Sur'a üflcnıncklc yaratıklar ilk yaratıldıktan gibi tekrar diriltilecek, 
ha�ir ve nc§ir olup, kıyamet günü mutlak surette gelecek, nihayet cennet salilt 
kimselerin olacaktır. 

Meal-i Şerifi 
106- Şüphesiz bu Kur'an'da kulluk eden _kimseler için kafi bir üğüt 

vardır. 

dik 
107- (Ey Muhaıumed!) biz seni ancak alemlere rahmet olarak �<ineler· 

ı� � � ı  Şüphesiz bunda, bu Kur'an'da ve özellikle bu sürenin İ�t·ri)!.indl' 
�::ı� 1').J_ �� kulluk eden kimseler için kafi bir ü�üt var<hr. Yuni himmetle
rini gerçekten ibadete yönelten fertler ve cemaatler için yeteri kadar hir nnsihnt, 
maksada ulaştırmaya yeter bir tebliğ vardır. l latta hu son hitap, hclki yalnız hu 
son kanun başlı başına bir bildiridir ki, ibadetin hakikatini, mahudu, pcygamhcr
liği, asıl gayeyi tebliğ eder. 

�QJ �� \tı �Ll:...�1 �� Ve biz seni ancak alemlere rahmet olarak 
' , , 

gönderdik. Yani, ey Muhammed! başka bir sebep için değil, ancak hütün 
alemlere ve özellikle akıl sahibi varlıklara olan merhametimizden dolayı veya 
başka bir durumda değil, ancak alemlere bir rahmet olarak seni peygamber 
gönderdik: Senin Peygamberliğin bütün varlıklara Allah'ın bir rahmetidir. 

Veya sen öyle kapsamlı bir rahmetsin ki, bütün akıl sahibi varlıklara o iyi
lik ve kurtuluş yolunu göstereceksin. Her iki dünyada mutluluk getiren dini sen 
öğreteceksin ve bütün alem bundan istifade edecektir. Buna rağmen şu rahmet
ten kaçan ve şu nura karşı gözlerini kapatan bedbahtlara yazıklar olsun ey 
alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber: 
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Meal-i Şerifi 

IOM- De ki, hana ancak şöyle vahyolunuyor: "İlahınız ancak tek bir 
ilfahtır. �imdi siz artık müslüman oluyor musunuz?" 

109- Eğer (yine de) yüz çevirirlerse, de ki: "Size düpedüz açıkladım; 
tehdit olunduğunuz şeyin yakın mı, uzak mı olduğunu bilmem." 

1 1 0- Şüphesiz Allah açığa vurulan sözü de bilir, gizlediklerinizi de bi-
lir. 

1 11- Bilmem belki bu gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar 
geçindirmek içindir. 

JjDe ki, her işin esası ve her güzelliğin başı olan mabud konusunda wı 
J_ı �;,_ bana ancak şöyle vahy olunuyor: �G �-ı �-ı w1 Hepinizin ilahı an
cak bir ilahtır ki, Allah'dır. Yukarıda ispat edildiği gibi, O'ndan başkası 
batıldır. �� �1 j.:fj Şimdi siz artık müslüman oluyor musunuz? Bu vahye 
teslim olup bütün samimiyetinizle hepiniz bir ilaha boyun eğmeyi kabul ediyor 
musunuz? Kısaca böyle anlat onlara Jii W) �Li Kabul etmedikleri takdirde 
de şöyle de: /T� � �-�ı Size düpedüz ila� ettim, emri bildirdim, tehlikeyi 
açıkladım. (Ayette geçen) "İzan" kelimesi savaş ilan etmek anlamına da gel
diğine göre bu ayetin inmesiyle Allah'ın elçisi, Mekke müşriklerine içinde bu
lundukları durumun savaş hali olduğunu ilan etmiş sayılır. Buna göre ileride 

' 

meydana gelecek Bedir Savaşının ilanı da bu andan itibaren yapılmış demektir. 
0.J�; G � ;.1 �-?l ı.;;lı �

,
u Tehdit olunduğunuz şeyin yakın mı, uzak mı 

olduğunu bilmem. Yani hak dinin ortaya çıkmas1, müslümanlarm hakim duru
ma geçmesi veyahut kıyametin kopmasının kesin olduğunda şüphe yoksa da ya
kın mı, uzak mt bilmem. Şu halde surenin başında �� Y-8! �?! "İnsanların 
hesap görme zamanı yaklaştı ". ( 1 7  t i )  buyurulması "her gelecek yakın" olması 
itibariyledir. 0� � �� Ş�I � �ı � �! Şüphesiz O Allah açığa vurulan 
sözü de bilir, gizlediklerinizi de bilir. O halde cezamzın vaktini de bilir. �ı� , 
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� ı.S;·,,ı Ve bilmcnı helki o, o ikinci şık, yani tehdit olunduğunuz şeyin gecik
mesi', cezanızm tehir edilmesi � !:""-! sizin için bir imtihandır. Ceza ve 
İıjkencenizi büyütmek için bir istidrac (birden cezalandırmayıp mühlet vermek) 

::r-t: J} t G:.� ve bir süreye kadar bir geçindirmedir, bir çeşit yararlandarma ile 
oyalamaktır. · 

Bu emri tebliğ ve bu bildiri işini yerine getirdikten sonra Allah'ın elçisinin 
ne yaptığına gelince, 

Şöyle dua etti: 

Meal-i Şerifi 
1 12- (llz. Peygamber şöyle) dedi: " Ey Rabbiın! Arunuzdu ıcrçeklı 

hükmet ve Rabbimiz O Rahman' dır ki, isnad ettiğiniz· (yalan) vusınuı·ınııu 
karşı yardımına sığınılacak olan ancak O'dur. " 

�il Dedi: �� �I y� Rabbim! Gerçekle hükinünü ver; adaletin daha 
fazla gecikmesi�. ��I �� Ve Rabbimiz o Rahman'dır ki �# C. ):&. ��1 , 
isnad ettiğiniz vasıflarınıza karşı yaı:dımına sığınılacak olan ancak O'dur. 
Ey zalimler! Sihirdir, karışık rüyalardır, iftiradır, şiirdir gibi isnadlarınıza, İslam 
dini ve müslümanların aleyhinde yaptığınız propaganda ve inkarlarınıza karşı 
yardımına sığınılacak olan ancak O'dur. 
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Hace Süresi 
Medine Döneminde İndi 

Ayet Sayısı : 78 

Hac Suresi, esas itibariyle Mekkldir, nüzulü Mekke'de başlamıştır. Bununla 
beraber Medeni (Medinede nazil) olan ayetleri de vardır. Ancak bunların tayi
ninde ihtilaf edilmiştir. Bazıları üç, bazıları dört, bazıları da daha çok ayetlerinin 
Medine'de indirilmiş olduğunu söylemişlerdir. 

Ayetleri: Küfeli alimlerin sayımına göre doksan s�kiz, Mekkelilere göre 
doksan yedi, Basralılara göre dokşan beş, Şam'lılara göre ise doksan dörttür.C 1 ) 

Kelimeleri: Bin iki yüz doksan birdir. 
Harfleri Beşbin iki yüz beştir. 
Fasılası r . ) • .) . ( 1 .) • Jı, 1 � 1 J . j harfleridir. 

( 1 )  Müellif merhum, hu rnkamları Alfisl'<lcn (Rühu'l-Mcani XVII, ·ı ın.) naklctmi�tir. Ama 
Allısi'nin verdiği hu rakamların bir zühul olduğu kanaatindeyiz. Çünkü diğer lcl'sircikr<lcn Ze
mah�eri, Bcy<lav'i, Nesefi, Hazin, ayet sayısın

.
ın 78; Ehu Hayyan, 77, İbn Ahhas <la 75 

olduğunu hclirtiyorlar. Celalcyn 75, 76, 77 ve 78 olmak üzere farklı görü�ler naklctmcktc ise 
dl: ha�iycsi olan Ccmcl'de 78 olmasının tercih edildiği açıklanıyor. (Mütcrcinılcr) 
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Meal-i Şerifi 
1- Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o kıynml•t ııüniinlkn 

sarsıntısı çok büyük bir şeydir. 
2- Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiJlindcn �c�er. Ve lwr 

hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları hep sarhoş �ürürslin, luılhukl 
sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir . 

. .  . �wı �j)j �ı "Kıyamet gününün sarsıntısı, büyük bir şeydir . . .  " (Zilzfıl , , 
Sfıresi'nin tefsirine bkz.) 

Meal-i Şerifi 

3- İnsanlardan bazıları Allah hakkında bir bilgisi olmadığı hale.le 
tartışır da her azılı şeytanın ardına düşer. 

4- (0 şeytanki) hakkında şöyle hüküm verilmiştir: Şüphesiz kiın onu 
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,ıost edinirse, o muhakkak onu saptlrır ve doğruca cehennem azabına 
gütiirür. 

,. . 

· j�\ , 

Meal-i Şerifi 

5- Ey insanlar ! Eğer öldükten sonra dirilmekten şüphede iseniz, (bilin 
ki) ne olduğunuzu size açıklamak için şüphesiz biz sizi topraktan, sonra 
nutfeden (spermadan) sonra bir alekadan (embriodan) sonra yapısı belli 
belirsiz bir et parçasından yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye ka
dar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkartırız, sonra sizi, ol
gunluk çağına erişrneniz için bırakırız. Bununla beraber kiminiz öldürülür, 
kiminiz de önceki bilgisinden sonra, hiçbir şey bilmemek üzere, ömrünün 
en fena zamanına ulaştırılır. Bir de yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; 
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fakat hiz onun ü:ıcrinc su indirdiğimiz zaman, harckch' all'�t·r, knhunr "'' 

her güzel çiftten bitkiler bitirir. 
6- İşte bunlar gösteriyor ki, Allah şüphesiz haktır. �Uptwslı HIUh·rt o 

diriltir ve o her şeye kadirdir. 
7- Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah hütUn kuhtr-

lcrde olan kimseleri tekrar diriltecektir. 
' 

�A •• )ı 'v:.�� � ;. ��<�_ı :,_.81 41 4 Ey İnsanlar! Eğer diriliş konusundn 
şüphede iseniz, ölülerin diriltilmesi meselesi hakkında şüphe ediyorsanız. c1 · 

meyin. Çünkü bu konuda şüpheye mahal yoktur. Çünkü o, gerek nefisleriniz<..lc 
ve gerek çevrenizde sürekli varlığının delillerini gördüğünüz bir gerçektir. Her 
şeyden önce nefsinize, kendi vücudunuza bakın. yl) � ;Jı-=·;ı;.. uıJ Şüphesiz biz 

. 
, , 

sizi önce bir topraktan yarattık. (Hıcr, 1 5/26. ayetin tefsirine bkz.). Ölüyü di-
riltmek, hayatı olmayan bir şeye hayat vermek demek olduğuna güre, cansız 
topraktan bir canlıyı yaratmak, bir ölüyü diriltmekten daha fazla bir giidin ol
masını gerektirdiğinde hiç şüphe yoktur. ,=til.; � � Sonra sizi bir nutfcdcn, hir 

meniden, daha doğrusu menideki tohumdan, } il', ::ı:-� 11.\'IJll ra hi r alt·kodun ", 

yani erkeğin spermasının kadının yumurtacığını aşıladıktan sonra hir kaıı pıhtısı 
şeklinde görünen bir maddeden, �;t;.,:. ?-� _üI� }'a" a: � � sonra yapısı belli hl' .. 

lirsiz bir çiğnemlik bir et parçasından yarattık. Sizi o kan pıhtısından meyda
na gelmiş, yaratılışı kısmen belirmiş kısmen de belirmemiş bir çiğnemlik etten 
yarattık. ;J:J '.:.,: :�! ki size bunu açıklayıp bildirelim diye. Yani şüpheye 
düşmemeniz için, size kudretimizin varlığını gösteren delilleri açıklayıp ortaya 
koymak istedik. 

Bir tekamül zinciri içerisinde her biri kendisine mahsus bir hayat şeklini 
ifade eden, her mertebesinde bir çeşit diriltme olayını içeren şu tedric kanunu 
içerisinde meydana gelen yaradılışın merhalelerini göz önünde bulunduran ve 
üzerinde ciddi düşünen bir kimse, o yaratıcı kudretin ölüleri tekrar diriltebi
leceği hususunda nasıl şüphe edebilir? Yaradılışın bu merhalelerinde sonsuz 
kudretin varlığını gösteren delillerden başka, ayrıca Allah'm irade ve arzusunu 
gösteren delillerden de gaflet edilmemelidir. Çünkü: 

:_;..:....: .�1 J_ı : L::.; L. r��'fl � �� Bununla beraber dilediğimizi belli bir 

süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Rahimlerde ki bazı yavrular zamamndun 
önce düştüğü halde, diğer bazıları ise ezelde takdir edilmiş bir gebelik müddeti 
kadar orada duruyor. Demek ki yüc� yaratıcı dilediğine hayat veriyor. ::,;. �j );;.,_ Ve sizden kiminiz vefat ettirilir; ergenlik çağma geldikten sonra veya 
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d;ıh;ı ii11cL\ yahut tam o sırada ruhu kabz olunur. �ı Ş)�1 J! 1:J; :;.. �� Kiminiz 
dt· ün1rün en rezil (hayatın en fena) dönemine kadar bırakılır. Gerisin geri 
k u v vetten düşüıülüp kocaltı1arak pek düşkün bir hale getirilir. f:- -� � ;s-� � 
-� Ta ki bir hayli ilim öğrenip bilgi sahibi olduktan sonra, yeniden hiçbir 
�ey bilmez duruma gelsin. Ki bu şekilde insanoğlu çocukluk dönemindeki aciz
i ik, güçsüzlük, bilgisizlik ve anlayışsızlığa doğru dönerek yapısının ilk harcı 
olan toprak unsuruna yaklaşmış olur. İşte enfüste (insanın kendi vucudunda) 
meydana gelen bütün bu değişiklikler, her dilediğini yapmaya kadir olan yüce 
yaratıcının, öldükten sonra insanı tekrar diriltebilecek bir güç ve iradeye sahip 
olduğunu gösteren apaçık delilerdir. 

Afaka (insanın dış  dünyasına) gelince: 
Ey insan t�� �� Vı ı.S)� yeryüzünü yanmış kül olmuş görürsün. Bu ihtar 

gerçi i lk bakışta yazın güneşin harareti karşısında yeryüzünün, toprağın kupkuru · 
kesildiği durumunu gösterir. Ancak bunu bir benzetme sanatı içerisinde 
değerlendirmekten ziyade, bir gerçeğin tam ifadesi olarak anlamak daha uygun
dur. Çünkü böyle bir anlayış maksadı güzel bir şekilde göstereceği gibi, 
çµğımızın bu konudaki bi limsel teorilerine de uygun düşecektir. Buna göre 
yerküresi vaktiyle yanar bir ateş kütlesi olduğundan zamanla sönmü� olan top
rak, esas itibariyle yanıp sönmüş bir ateşin kül halinde iken katı la�ıp tortu
laşmasından ibarettir ki, hayatın son derece zıttıdır. : Wı 4# 8j'.;1 f�Li Böyle 
iken üzerine suyu indirdiğimiz vakit, o yanmış olan toprak �?ı harekete 
geçmekte, yani atomları ve elementleri bir canlanma gücünü ortaya koyarak 
canlılığın en açık bir belirtisi olan bir sarsıntı i le harekete geçmekte ��� ve ko
parıp geliş.mekte � ,r�J JS' � >: :·:1� her güzel çiftten bitkiler bitirmektedir. 
Bunların bu şekilde olmasının sebebi nedir? 

�� O, yukarıda belirtilen insanın yaratı l ış ındaki değiş1k merhalenin ol-
1nası, toprağın harekete geçmesi ve bitki bitirmesi gibi olayların meydana gel-

� . 
mesinin asıl nedeni j;Jı � alı �4 Allah'ın hak olduğunu, varlığının gerçek ve 
değişmez olduğunu �:,:Jı � ;_;lj ve ölüleri O'nun dirilteceğini JS' � :;-� 
�� � ve O'nun gerçekten

' 
her şeye kadir olduğunu �L.Jı �;r_, ve gerçekten o 

' . 

saatin, sarsıntısı korkunç bir şey olan o dehşetli vakit, dünyahların dünyasını 
başlarına y ıkacak olan kıyametin �1 geleceğini göstermek içindir. 4-:J �� 'i 
Bunda şüphe yoktur. Yani bu kon�1da hiçbir şüpheye yer yoktur. :;. ;� ·• �� aıı 01� 
J_;i)ı �Ve şüphesiz Allah kabirlerde yatanları tekrar diriltecektir. 
' ' 
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Meal-i Şerifi 

47� 

8- İnsanlardan kimi de vardır ki ne bir bilgiye, ne bir delile, ne de 
aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır. 

9- Allah yolundan şaşırtmak (saptırmak ) için büyüklük taslayarak 
.t arhşır). Dünyada ona bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise ona cehen-
1em azabını tattıracağız 

1 0  -Ona "Bunlar, senin ellerinle kazandığın günahlar sebebiyledir" dc
ııir. Şüphesiz Allah kullarına zulmeden değildir. 

1 1 - İnsanlardan kimi de Allah' a bir yar kenarındaymış gibi ibadet 
.�der, eğer kendisine bir iyilik gelirse ona gönlü yatışır ve eğer başına hlr 
�ela gelirse yüzüstü dönüverir. Dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte aı>u�ık 
kayıp budur. 

1 2- Allah 'ı bırakır da kendine ne zarar, ne menfaat vercıncyl'Cl'k 
şeylere yalvarır. İşte derin sapıklık budur. 
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1 J- l lcrhalde o, zararı faydasından daha yakın olana yalvarıyor. Yal
vnnhğı şey ne kötü yardımcı ve ne kötü yoldaştır . 

.JJı � J�� :;. l.l"'llıı �� "İnsanlardan kimi de vardır ki Allah hakkında 

tartıiır. ,,
' Bu ayet,' Nadr' b. Haris ve Ebu Cehil gibi İslam'a karşı şeytanca 

mücadele verenlerin ileri gelenleri hakkındadır. Yukarıda geçen bunun benzeri 
(22/3) ayet de böylelerin arkasına düşüp onları taklit edenler hakkındadır. � ' ' J: "Bilgisizce " yani (Allah hakkındaki tartışmaları) herhangi kesin bir bilgiye 
dayanmaksızın sırf hissi ve bir zanna kapılarak yapılmaktadır. J.Jı ',;:.:; :;.  1.1"'�1 � 
ı.J°;. ıfa İnsanlardan kimi de vardır ki, bir yarın kenardaymış gibi Allah; a ' 
ibadet eder; gönülden, içten gelerek değil de, bir kenardan, belli bir maksat 
için dindarlık eder veya dil ucu ile müslüman olur. � �;tJ,ı � �G,l �(, Eğer ken
disine bir iyilik gelirse yatışır, tatmin olur. ��·-; �G,1 �(, Ve eğ�r başına bir 
bela gelirse �� Js. ;.Jf;ı yüzü üzerine dönüverir, kıçını çevirir. Bir rivayete ' '  ' 
göre bu ayetin iniş sebebi, müellefetü'l-kulub'dan Uyeyne b. Bedr, Akra b. Ha-
bis ve Abbas b. Mirdas'ın kendi aralarında anlaşıp "Muhammed'in dinine gire
riz; eğer bize bir iyilik gelirse onun hak olduğunu kabul ederiz, yoksa onun 
doğru olmadığına hükmederiz" şeklindeki sözleridir. 

) .. \ 
/J� \ ���,5�\ - ��\�\ 

,,. ... , ""' ıs> "" 
). . ,,, , ,,.,,,,, 1' o,, o "' / '\':" ·�·-:»\ :' \'("":';j\ (�·� � . . ... ���� 
� ��� �# " . ,,,, .... 
-���t�· 11 �--�·:- ·.1�1:-t:�'6-• " 'il' ) ' \;'  (d1;: .. � �vu �.J c;- � � ' ) J -�/ :'�·,,,�·'::·:: 

E
ü� .. ı::�ı,ı, /,, . , ...... \: o.\.)-�� � '° � i.J  <-,>-J ..) �  ... . .,, ... .. ... ,,,,. "", . .  ,,,,. 

.. 

t:�\Ç�.':,t":i."..:ı(\'�o·::ı��� «!> �1: ' .. ; �· � ..  v ,,,, � .. , ... 
}- > . ,,,, • :\l:j' \ 

Meal-i Şerifi 

14- Şüphe yok ki Allah, iman edip salih amelleri işleyenleri altından 
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1rnuakhar akan ccnnctkn· koyacak. Şüphesiz Allah dilediitinl yıaıuu·. 

1 5- Allah'ın ona (peygambere) dünyada ve ahirette yurdun l'tnwyt·· 

n•ğini sanan kimse hemen yukarıya bir ip uzatsın, sonra (kendini lntlhau· 
t·dip) boğsun da baksın bu hilesi kendisini öfkelendiren şeyi gidcn•t't•k ınl'! 

16� İşte biz onu (Kur'an'ı) böylece, apaçık ayetler olarak indirdik. 
�üphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. 

öj.'il� Q�ı � :J.Jı ��' a�� ::,ı �l � 0lS':;. Kimki ona, yani peygamber'e Allah'ın 
dünya ve ahirette kesinlikle yardım etmeyeceğini zannediyorsa, � ·�; · .. .)i 

. , 

, t:..:Jı Jı hemen yukarıya bir ip uzatsın. C:k'(1 � Sonra kendini boğup nefe-
sini ke�erek intihar etsin �J• de baksın, Çünkü onu böyle bir zanna iten, 
onun Hz. Peygambere olan kin ve kıskançl ığıdır, dünya ve ahirette Atlah'ın ona 
yardım edip işlerinde muvaffak k ı lmasını görmek istememesidir. Halbuki 
Allah'ın Peygambere dünya ve ahirette Allah'm ona yardım edip işlerinde mu
vaffak kılmasını görmek istememesidir. Halbuki Allah'ın Peygambere dünya ve 
ahiret yardımı o derece kesin ve şüphesizdir ki, onu istemeyenin hakkı, kahrın
dan kendi kendini boğmaktır. O ha1de Peygamberin ve dolayısıyla dinin zafere 
ula�masın ı  istemeyen kimse, onu dünyada görmek istemediğine göre, intihar et
sin de ahiretten bir baksın 't;_; � C. �� ::,;.� � bu hilesi, kin beslediği şeyi ke-

- -

sin giderecek mi? Din galip gelmesin diye kurduğu tuzak. çevirdiği oyun, 
gerçekleşınesi kesin olan Al lah'ın dinine olan yardımma sanki mani mi olacak? 
Hayır, Allah'm peygamberine söz verdiği yardım dünyada ve ahirette şüphesiz 
tahakkuk edecektir. 

dJ.lr.., Ve işte böyle, Ey Muhammed! hiz her türlü �ek ve şüpheden uzak bir 
kesinlikte, uÇ u�I �8)1 biz o, Kur'an'ı birçok açık belgelerden ibaret olan 

# • 
ayetler halinde indirdik. �_; :;.. ı;� J.l.Jı �1� Şüphesiz Allah, dilediğini doğru 
yola iletir. 

, , 
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Meal-i Şerifi 
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17- Şüphesiz o iman edenler, yahudi olanlar, sabiiler (yıldıza tapanlar), 
hıristiyanlar, ateşe tapanlar ve (Allah'a) eş koşanlar (yok mu'?) Allah, kıya
nıet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeyi 
hakkıyla görüp bilendir. 

18- Görmedin mi, göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, güneş, ay ve 
yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Al
lah' a secde ediyor. Birçoğunun üzerine de azab hak olmuştur. Allah kimi 
hor ve hakir kılarsa artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah dilediği 
şeyi yapar. 

ı�İ �.ılı �ı Şüphesiz o iman edenler, ABah'ın indirdiği apaçık ayetlerine, , , 
ve bunlara iman etmenin bir gereği olarak, Allah'ın birliği ve Hz. Muhammed'in 
peygamberliği gibi iman edilmesi gereken temel esaslara inananlar ıJ'l� �.i1G 
yahudi olanlar �L..alG sabiiler (yıldıza tapanlar), (Maide, 5/69. ayetin tefsi
rine bkz. Ancak burada "Sabiin" sözcüğünün, "Bakara suresinde olduğu gibi, 
"yahudiler" ile "hıristiyanlar" sözcükleri arasında mansub olarak zikredilmiş ol
ması, bir de mecusi ve müşriklere karşılık aynca kullanılması, ona burada özel 
bir anlam kazandırır. Bunu da gözden kaçırmamak gerekir). ��G ve ateşe 
tapanlar ı)"'p1 �.ll(, (Allah'a) eş koşanlar, birden çok ilah edinenler. , 

Görülüyor ki, bu ayette altı tane dinden söz edilmiş, ancak bunlardan yalnız 
birincisi iman sahibi olarak gösterilmiştir. Demek ki, geri kalan beşi küfür ehli
dir. Sonra bu beşten yalnız sonuncusunda şirk açıkça belirtilmiştir. Oysa diğer
lerinde de şirk yok değildir. Örneğin mecusilerin ateşe tapmaları bilinen bir 
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gcn.;cktir. Şu hale.le huradaki ı)').1 �.il(, "şirk koşanlar" ifadesi tahsisdcn sonra, 

J.!.t·ncllcmc olarak "ve diğer müşrikler" demek olabilirse de, burada açıklanan 
.�irkten maksat hiçbir yönüyle ne doğrudan ve ne de dolaylı bir şekilde herhangi 
hir tevhid iddiasının karıştırılmadığı bir şirk olması, karşıt olarak ifade edili� 
tarzına daha uygundur. Çünkü hıristiyanlar, üç, birdir diye tevhid iddiasında hu-· 
lundukları gibi, mecusiler ve bu cümleden olarak zerdüştiler de bir mabuda i
nandıklarını iddia etmektedirler. Bu suretle ı)').1 �.il(, cümlesi, sırf sineviy-, 
yet (ikilemi) iddia eden maneviyye (Mani dinine inananlar) i le, birden çok 
ilfıhın varlığmı kabul eden putlara tapan müşrikleri göstermiş oluyor. Dolayı
sıyla "sabiiler" den maksat da hıristiyanlar gibi açıkça es koşmayı iddia etme
yenlerdir. 

' Bütün bunlar, �-.. :_ilı (.";. ;.'t.! J_oi! Jlı �� "Kıyamet günü şüplıesiz Allah, on-
ların aralarını ayırır. " 

Ey muhatab ') �1 görmedin mi?, kalb gözüyle gürüp anlamadın mı veya 
1 

haberin yok mu? � � aıı �1 Gerçekte Allah'a hep şunlar senle ediyor; yani 
emir ve iradesine boyun eğiyorlar. (Ra'd, 13/2, ayetin tefsirine hkz.) 1.Jr,::_,1 ı.):;, ' . 
�� 'i)� Göklerdekiler ve yerdekiler, yukarılarda ve a�ağıda her kim ve her ne 
�arsa, melekler, nefisler, canlı ve cansız her şey. Bu cümleden olarak �lj yG:U(, �� ��� �;..!J(, �G güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve hiitün 
canlılar 1.1"'�1-� � ve insanlardan birçoğu, yani insanlara gelince hepsi , , , 
değil, çoğuda değil, bir kısmı; karşı taraftan daha çok değilse de yine de bir 
yekün teşkil eden bir kısmı secde ediyor. Gerçi yüce Allah'ın etkin hüküm
ranlığına bütün insanlar da ister istemez boyun eğer. Bu yönüyle ���ı � ::;.  , , 
"yerde bulunan kimseler" in genelinde onlar da vardır. Fakat serbest iradeleriyle 
isteyerek Allah'ın emirlerine boyun eğen ve O'na itaat secdesi eden, insanların 
ancak bir kısmıdır ki, müminlerdir. Bunun içindir ki, bazı tefsirciler bu itaat sec
desinin anlamını ortaya koyup göstermek için işte bu 1.1"'�1 ::,_. � "insanlardan 
birçoğu " kaydını atıf cümlesi kabi l inden olmak Üzere , V"�I ::,... � ,,� 
''insanlardan birçoğu secde eder" takdirinde olduğunu söy1�mişle�dir: � :,.:.r1 
�l.Wı � Birçoğunun da üzerine azab hak olmuştur. Çünkü onlar Allah'ın 
emrine karşı küfür ve isyan ile dikbaşhlık edip itaat secdesini yerine getirmeye 
yanaşmamışlardır ki bunlar, şeytanlar ve şeytanlara uyan insanlardır. 
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Meal-i Şerifi 

19- Şu ikisi Rable�i hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. O'nu in
kar edenler için ateşten elbiseleri biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar 
su dökülür. 

20- Bununla karınlarındaki ve derileri eritilir. 
21- Bir de bunlara demirden kamçılar vardır. 
22- Uğradıkları gamdan (dolayı) oradan ne zaman çıkmak isteseler, 

her defasında oraya geri çevrilirler: "Yakıcı azabı tadın" denir. 
23- Şüphesiz Allah iman edip yararh iş işleyenleri, altından ırmaklar 

akan cennetlere koyacak, orada altın bilezikler ve inciler takınacaklar. Or
adaki elbiseleri de ipektendir. 

24- Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de 
övülmeye layık (olan Allah'ın) yoluna eriştirilmişlerdir. 

�Cu Bu ikisi, insanl ardan secde eden kıstın i le  secde etıneyen kısım, 
mürni;ılerle kafirler �� iki hasımdırlar � � ı�ı ki kendilerinin Rab
bi (olan Allah) hakkında tartışmaktadırlar. Rableri hakkında birbirlerine 
kar�ı dava açtıkları mahkemede duruşma halindedirler. B i raz önce söylendiği 
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gihi yüce Allah, kıyamet gününde aralarını ayıracaklar. Gerçek olana ortaya ko
yup münakaşalarını sona erdirecek ve hcrbirinin hakkını verecektir. ıJ).? �.l1U 
�üyle ki: Kafir olanlar .;t; ::,.. yÇ: � :-:JJ için ateşten elbiseler biçilnıiştir. 

- "' ,,. , �ı �j� ıç,") ::.:- �. -� Tepelerinin üstünden o kaynar su dökülecek . . .  

İbnü Abbas'tan yapılan rivayete göre işbu �� �� den it ibaren üç vcyn 
, , 

dürt ayet, Medine'de nazil olmuştur. Ebu Zer (r.a) den yapılan bir rivayette llc 
Bedir savaşı günü Hz. Hamza, Hz. Al i  ve Hz. Ubeyde b. el-Haris (r.anhüm) 
üçünün Kureyş'ten Rebia'mn oğulları Utbe ve Şeybe, bir de Utbe'nin oğlu Velid 
ile yaptıkları çarpışmaları hususunda inmiştir. 

Genel olarak kafir için yapılan uyarılarla, müminler için verilen müjdeler
den sonra, birtakım kafirleri korkutmak ve İslamın beş şartından biri olan hacca 
teşvik etmek için buyuruluyor ki : 
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Meal-i Şerifi 

25- Şüphesiz inkar edenlere, Allah'ın yolundan, yerli ve yolcu bütün in
sanlar için eşit kılınan Mescid-i Haram 'dan alıkoyanlara ve orada zulümle 
yanlış yola saptırmak isteyene can yakıcı bir azab tattırırız. 

26- Bir zamanlar Kabe'nin yerini İbrahim'e şu şekilde hazırlamu�hk: 
Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, orada (kıyama) duran
lar, ruku edenler ve secdeye varanlar için evimi tertemiz et. 

27. İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde 
(uzak yollardan) her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. 

28- Ta ki kendilerine ait birtakım menfaatlere şahid olsunlar; Allah'ın 
kendilerine nzık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken 
O'nun adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin, yoksulu, fakiri de doyurun. 

29- Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsin
ler. Kabeyi tavaf etsinler. 

30- Emir budur, Allah'ın yasaklarına kim saygı gfistcrirst.', hu, kl·ndisi 

için Rabbinin katında şüphesiz hayırdır. Size hildirik�ell•ndl•n hm;kn 
bütün hayvanlar helal kılınmıştır. O halde o pis putlardun ku\·111111 vt• ynl11n 
s()zdcn sakının. 

3 1 - Allah için, O'na eş koşmayan, O'nun hirli!tinc iıutnını� khnst•h.·r 
olun. Allah'a ortak koşan kimse, gökten düşüp de ku�hınn kuptt�ı vt.·yn 

rüzgarın bir uçuruma sürüklediği şeye benzer. 
32- Bu böyledir; kim Allah'ın nişanelerine, kurbanlıklarına saygı 

g(isterirse, şüphesiz o kalblerin takvasındandır. 
33- Sizin için onlarda belli bir süreye kadar bir takım faydalar vardır. 

Sonra bunlar Beyt-i atik (kabe) de son bulurlar. 
34- ller ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanhk 

hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir mabed yapmışızdır. He
pinizin ilahı bir tek ilahtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar 
olun. (Ey Muhammed!) Allah'a itaat eden alçak gönüllüleri müjdele. 

35- Ki Allah anıldığı vakit onlaran kalpleri titrer. Onlar başlarına �t.�· 
lene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktnn 
Allah yolunda harcarlar. 

36- Kurbanlık deve ve sığırları Allah'ın size olan nişanelerinden kaldık. 
Sizin için onlarda hayır vardır. Ön ayaklarının biri bağlı halde keserken 
üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere yaslandığı vakit de onlardan 
yiyin, kanaat edip istemeyene de, isteyene de yedirin. Böylece onları sizin 
buyruğunuza verdik ki, şükredesiniz. 

37- Elbette onların etleri ve kanları Allah 'a ulaşmayacaktır. Ancuk 
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O'na sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, 
size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah 'ı tekbir ile yüceltesiniz. (Ey Mu
han1med!) Vazifelerini güzelce yapan iyilik sevenleri müjdele. 

rı;JI ,�G �I �-;-,, :;,  �J·,,�� IJ� ��I �! Şüphesiz inkar edenler, Allah'ın 
yolundan ve Mescid-i Haram'dan insanları alıkoyanlar. Bu ayetin Hudey
biye senesi Kureyş müşriklerinin Hz. Peygamber ve ashabını Mescid-i Haram'ı 
ziyaret etmekten menettikleri zaman nazil olduğu rivayet edilmiştir. (Bakara, 2/ 

96. ayetin tefsirine bkz.) �.ılı Öyle bir mesciddenki �w �� biz onu insanlar 
için ,,Q!J � :...is'GJı:  t:,, m�kim ve misafiri eşit olma'k Üzere, gerek Mekkeli ve 
gerek,taşr�l; bÜtün insanlar için mescit kıldık. A.,,�-� � ·,,;. ::,,..� Kim orada 
zulümle, haksızlıkla doğru yoldan saptırmak isterse �1.yf.ıS. ::ı:-�f ona can 
yakıcı bir azab tattırırız. Bu ayetin zahirine göre Mekke'de fiile dönüşmeyen, 
yalnızca kötü bir niyet bile Allah katında sorumluluk gerektirir. �G'J,. Li1; ·�G ·<Jı �� Hani bir zaman İbrahim'e, Kabe'nin yerini hazırlamı°Ştık. Ya�i 
, Kabe'nin yapılmasını temin etmek üzere, her şeyden önce yerini hazırlamış, ge
rek orada ibadet etmek ve gerek barınmak için faydalanabileceği bir sığınak 
yapmıştık. �1 Şöyle diye ki -ı:_-.., u-1 �� � bana hiçbir şeyi ortak koşma ve 
Beyt'in binasını yaparken bana ihlastan başka bir gaye besleme, her şeyi sırf be
nim rızam için ve samimi bir kulluk görevi olarak yap. Ve işte Beytullah 
(Allah'ın evi) adı ona bu anlamda verilmiştir ki, Allah için ibadete mahsus hane 
demektir. �I !JG �ili(, �� � �� Evimi, tavaf edenler, kıyama du
ranlar, rüku edenler ve secdeye varanlar için tertemiz et. Buradaki temizlik, 
hem maddi, hem de manevi anlamdadır. Böyle olunca .:ı�I � ;;,.. �.ı "Şeytan .,. , .. , 
işi pislik" (Maide, 5/90) olan put ve dikil i taşlardan temizlemek de bunun 
içindedir. Yani Kabe'nin içini, dışını gerek gözle görülen maddi ve gerek ma
nevi pisliklerden arındırıp pek temiz tut, dolaşanlar ve duranlar, tavaf eden ve 
namaz kılanlar tertemiz ibadet etsinler. �� ��' � �·.;rJ Ve insanlar içinde 
haccı ilan et. Hasan-ı Basri gibi bazılarl bu, �mirle�in .. 1Hz. Peygamber'e hitap 
olduğunu söylemişlerdir. Çünkü ayetteki "tertemiz" emri, buna daha uygundur. 
Buna göre Hz. Peygamber'e ve ümmetine haccın farz oluşu bu ayetlerin 
inişlerinden itibaren başlamış olur. Fakat açık olan Hz. İbrahim'e olan hitabların 
hatırlatılmasıdır. Bu durumda Hz. Peygamber ve ümmeti hakkında haccın farz 
kılınması söz konusu olmayıp, sadece güzel bir şey olduğuna dair teşvik ifade 

• 

edebilir. Bunun için haccın farz oluşunu kesin olarak ifade eden delil J.. J.ıj � �-' t�I i-;-..:Jı � Y"WI "Yoluna gücü yeten her kimsenin o evi Kahe'yi h��c 
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etmesi, insanlar üzerinde Allah'tn hakkıdır, farzdır. ,, (Al-i İmran, 3/97) ayeti 
olmuştur. \'�! �)4 Sana yaya olarak .� � � � �4 .�W. � �� ve derin 
derin vadilerden, uzak yollardan binekler üzerinde, arık arık develer 
üzerinde gelsinler. � t_il.Z. ı;.'f··�ı Ta ki kendilerine ait birçok menfaatlere 
�ahid olsunlar. Haccın h,ikmetleri olan bu menfaatler, Maide Suresi'nde �;;.::� · 
��.)� ��::,... � "Rab/erinden bol nimet ve rıza taleb edenler" (Maide, 5/2), � , i ,r ,, ' �� �� (.r;Jı ;-;Jı �:·.t.Jı aJı "Allah hürmetli ve Kabe'yi, insanların faydası için 
ortaya koydu" (Maide, 5/77) buyurulduğu_}'e İbnü Abbas'tan da rivayet olun
duğu üzere hem dünya, hem de ahiretle ilgilidir. Ahiretle ilgili menfaat Allah'm 
bağışlaması ve rızası gibi şeylerdir. Dünyadaki menfaatlere gelince bunlar da, 
Allah'ın insanlara olan nişanelerini görmekle irfan, ahlak, ticaret ve sosyal ha-

' 

yatla ilgili birtakım faydalardır. Bu menfaatlere hazır olsunlar. :;; JJı r=-ı ıJ'.J�� r�\'1 ��-�! � ;.+ij� (. J:;. .�c.� 141 Ve Allah'ın kendilerine rızık ol��ak verdiği 
hayvanları beJli günlerde kurban ederken O'nun adını ansınlar. Yani �ıı � aJl JJı diyerek Allah için kurban kessinler. "Behimctü' l-cn'am" deve. sıitır, 

-

koyun, keçidir. (Maide, 5/1 ve En'am, 6/143-144. ayetlerin tefsirine hkz.) 

Hace ayetlerinde "sayılı günler" teşrik günleridir. (Bakara, 2/203. i1yctin 
tefsirine bkz.) "Belirli günler" ise zilh icce ayının i1k on günü veya kurban 
günleridir. Çünkü zilhiccenin ilk on gününden sonra hacc vakti, arafc ve kurhan 
bayramı olduğundan dolayı, halkm bunları bilmeye istek ve arzusu vardır. Bu
nun için o günler, halkın arasında malumdur. Bu sebeple İmam-ı Azam Ebu l la
nife ve İmam Şafii bu malum, belirli günlerin zilhiccenin ilk on günü olduğunu 
söylemişlerdir ki, Mücahid'in, Ata'nın, Katade'nin, Hasan'ın görüşleri ve Said b. 
Cübeyr'in, İbnü Abbas'tan rivayetidir. Buna göre şu "belirli günler"in kurbana 
zarf olması, kurban bayramı günü olan onuncu gün itibariyle demektir. Oysa 
kurban, bayramın yalnız birinci günü değil, ikinci ve üçüncü günleri de kesile
bildiğinden bu üç gün "kurban günleri" olarak bil inir. Şu halde kurbanların ke
sim günleri olan "belirli günler" i kurban günleri olarak tefsir etmek lazım gelir. 
Bunun için İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed "belirli günler"den mak
sadın "kurban günleri" olduğunu söylemişlerdir ki, tercih edilen görüş de budur. 
� ı_$.j "Ondan yiyiniz. " Görülüyor ki, burada gıyabdan (üçüncü §ahıstan) hi· 

taba (ikinci şahısa) i l tifat sanatı vardır ki, bununla hitap peygamber ve 
ümmetine çevrilmiştir. Şüphe yok ki, Hz. İbrahim zamanında kesilen kurbanlar· 
dan Hz. Muhammed'in ümmetinin yemesi ve yedirmesi düşünülemez. Şu hulllc 
buradaki "fii"nın, bir icaz-ı hazif (manaya zararı olmaksızın lafzi veya akli hir 
karinenin delaletiyle cümleyi tamamlayanlardan bazılarının cümleden atıldığmı) 
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ifade eden "fa"nm, faslha (açıklama cümlesinin başında gelen "fa") olduğu 
anla�ılır. Buna göre mana şöyle olur: Şimdi ey Muhammed ve ümmeti! Siz de o 
giinlcrde kurbanlarınız üzerine Allah'ın adını anın, onlardan yiyin �4)1 �t, ' ' 
Aı ve muhtaç olan yoksula da yedirin. Yeme emri, mübahlık, yedirme emri 
ise vaciblik ifade eder. Yani kurban bayramı kurbanından sahibinin yemesi caiz
dir. Bir miktarını fakirlere vermesi ise vacibdir. Mendfıp olan, kurbanın üçte bi
rini kendisi i le ailesi, üçte birini dostlar, üçte birini de yoksul olanlar için 
ayırmaktır. Ancak aşağıda söz konusu yapılacak olan adak kurbanlarından sa
hibinin yemesi caiz olmaz. r+";; ı�' ;;,i) f Sonra kirlerini giderip tenıizlensin
ler. Hac ibadetlerini yerine getirdikten sonra tırnaklarını kesmek, bıyığını ve 
sakalını düzeltmek, koltuklannt yolmak, başını ve kasığını tıraş etmek gibi te
mizlenmekte ilgili ihtiyaçlarını yerine getirsinler. ��J� ı)�� Ve adaklarını ye
rine getirsinler �ı .-�?� ı):,la:J� ve Beyt-i Atik'i, yani Kabe'yi tekrar tek
rar dolaşıp tavaf etsinler. Bir tavaf yedi şavf, bir şavf bir dolaşlmdır. Yedi 
şavfm dördü farz, üçü vacibdir. Tefsircilerin çoğu demişlerdir ki, buradaki ta
vaftan kastedilen, haccın rükünlerinden olan ifaza tavafı, diğer adıyla ziyaret ta
vafıdır ki, hac ile i lgil i yasakların kalkmasının tamamı bununladır. Bu tavaf 
yapılmadan ihramdan çıkılmaz. Kirlerin giderilmesi konusu da bununla olur. 
''Vav" tertibe delalet etmediği için bunun, kirlerin giderilmesinden sonra 
yapılması gerekmez. Fakat bunların bir sıralamaya göre söz konusu edilmiş ol
maları, bu tavafın kirlerin giderilmesinden sonra olması, i lk akla geldiği ve zi
yaret tavafı, ihram ve vakfe gibi hac anlamının içinde bulunduğu için, bazıları 
bunun Sader denilen veda tavafı olduğunu söyfemişlerdir ki, o afaki (Mekke'nin 
dışından gelen) için vaciptir. Bunun tam karşıtı ise kudum tavafıdır ki, i lk 
vardığı vakit yapılır. Bu üç tavaftan başka her zaman arzu edildiği kadar nafile 
tavaflar yapılabilir. 

Kabe'ye Beyt-i Atik denilmesinin sebebine gelince: Bunda bir kaç mana 
vardır: 

1 - Atik dilimizde de meşhur olduğu gibi kadim manasına gelir, önceki za
mandan kalma demektir. Gerçi biz bazen bu anlamda "eski" tabirini de kul
lanırız, fakat eski daha çok "Halak" yani köhne ve harab anlamını ifade eder. 
Oysa Atik ve kadim köhne demek değildir. Antika demektir. IJ'"'WJ � ,-:_� �1 �ı 
�ç:. � l.S.ı!J "Şüphesiz insanlar için ilk kurulan. ev (mabed) M�kk�'de lilemler� 

rnühar�k 
,
olan (Kiibe)dir. " (Al-i İmran, 3/96) ayetinin ifadesince Kabe'ye 

yeryüzünde mevcut olan mabedlcrin i lki olması itibariyle "atik" adı verilmiştir. 
Ru görüş Hasan-ı Basri ye aittir. 
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2- Atik, İsra Surcsi'nin son kısmında (17/1 1 1 . ayetin 'tefsirindt·) lwlirt ildi)ll 
üzere, " ı tak" gibi yepyeni ve değerli olma anlamına gelir ki. birind ı.türO�ll·k i 
ifade edilen mananın gereğidir. 

Bu anlamda Beyt-i Atik, şerefli ve saygı değer ev demektir. Nitekim onu . 
Beytü'l-Haram (hürmetli ev) da denilir. Bu görüş Said b. Cübeyr'dcn nakledil

miştir. 

3- Atik, özgür ve hür olmak anlamına gelir. Hürmetli Kabe de zalim des
potların sataşmalarından kurtulduğu için ona hu isim verilmiştir. Bu mana bir 

• 

hadis-i şerifte Hz. Peygamber'den de rivayet edilmiştir. Buyurmuş ki: aıı ;.:.., wı 
� �� :Jc :-;la� ;.u ���ı � ;F·,1 �� �--··Jı ;-:Jı "Yani yüce Alfalı Kabe'ye "el-Atik;' 
adını verdi. Çünkü onu despotların şerrinden korumuştur. Hiçbir zaman bir zor
ba ona galebe edemedi. 11 ( l )  Bu hadisi, Buharı, tarihinde; İbnü Cerir, Taberanl 
ve daha başkaları, İbnü Zübeyr'den rivayet etmişlerdir. Tirmizi, "hasendir" 
demiş, Hakim ise "salih" demiştir. İbnü Ehi Necih ile Katade de bu anlamda 
tefsir etmişlerdir. Gerçekten bir zamanlar "Tübba111 (Yemen hükümdarı) Kabe'yi 
yıkmak istemiş, felç olmuş ve bu işten vazgeçmesi için yap11an tavsiyelere u
yunca da iyileşmişti. Bunun üzerine Kabe'ye olan saygısını göstermek için ona 
bir örtü yaptırmışh ki, ilk Kabe örtüsüdür. Sonraları Ebrehe de fil vakası ile 
perişan olmuştu. Gerçi Haccac yıktı, fakat onun maksadı Kabe'yi yıkmak değil, 
İbnü Zübeyr'i çıkarmaktı, sonra tekrar yaptl. Karmatiler'in Hacer-i Esved'i bir 
kaç sene alıp götürmüş olmaları da bu kabilden olsa gerektir. Ahir zamanda 
Habeş tarafından yıkılıp taşlarının denize atılacağına dair rivayet edilen bir ha
disin içeriği ise, sahih olduğuna göre kıyamet alamet lerindendir. 

Mücahid, kimsenin mülkü olmadığından dolayı, hurrü'l-asll (temelden 
özgür) anlamını i fade etmesi içia, kendisine "Atik" adının verildiğini söylemiş
tir. Bazılanda Atik, Mu'tik (özgürlüğe kavuşturan) anlamındadır demişler ki, 
hacc edenler boyunlarını günahlardan kurtarırlar demektir. Şimdi bu açıklama
lardan anlaşılan şudur ki, "Beyt-i Atik" ünvanmın, bütün bu manaları içine ala
cak şekilde bir tercemesinin yapılmasının mümkün olamayacağına göre, onun 
olduğu gibi korunması gerekir. 

�i İşte öyle, emir böyle ve böyle yapılması gerekir. �ı �ı:..; ;.�� :;.ı Her 
kim Allah'ın hürmetlerine saygı gösterirse, yani Allah'ın hükümlerine, emir

lerine, yasaklarına, Beyt-i Haram, Mescid-i Haram, Beled-i Haram (Mckkc) 
Meş'ar-i Haram (Müzdelife Mescidi), Şehr-i Haram (Haram aylar) ve saire gihi 
(1) Tirmizi, Tı:fsiru, Sureti 22/3. 
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muhtl!rcm kıldığı şeylere riayet etmenin vacip olduğunu bilerek ve gereği gibi 
amel ederek saygı gösterirse, � :ı;. � � � Rabbinin katında o, onun için 
hayırdır. Ahirette onlara gösterdiği saygının mükafatın ı  görür. 

��'ii � �t Size en'am (koyun, keçi, sığJr, deve) hep helal kılındı. Ha
ramlıktan yoktur. Maide Suresi'nde (5/103) belirtildiği gibi, Bahire (kulağı 
yarılıp salıverilen deve) Saibe (putlara adak yapılan deve), Vasiyle (erkek dişi 
ikizler doğuran deve) Ham (sırtı yükten mU'af tutulan erkek deve) yok, sekiz 
eşlerin hepsi helaldir. � fi (.. �I Ancak size okunan şey müstesna ki, bu 

, 1 -

da Maide Suresi'nin başında (5/3) açıklandığı üzere, leş, kan ve J.ıı ;,lJ j..1 (..� 
"A ilah 'dan başkası adına boğazlanan" dır. iJıJ� 'i1 � ��I ı; .:�lf 0, 

h�lde pis , , "' ,, 
putlardan sakının Leş gibi gözle görülür maddi pisliklerden sakındığınız glbi, 
putları dikmek gibi manevi pisliklerden de sakının. Hayvanları, Allah'ın adını 
anarak kesin. Al lah'tan başkasının adına kesip de onları pis etmeyin. Kabe'yi de 
putlar<lan temizleyin . .;.JJI J) ı;·:�(, Yalan sözden de çekinin. Yalan söyleme-, , 
diğiniz gibi ona itibar edip kıymet de vermeyiniz, yalan dolandan uzak olunuz. 
Şunu iyi bilin ki putlara tapmak da yalancı şahitlik gibi bir yalancılıktır, hatta 
yalancılığın da başıdır. Bir de Allah'ın haram kılmadığı şeylere haram demek
ten, Bahire, Saibe, Vasiyle, ham haramdır demek gibi yalan sözlerden ve akide
lerden sakının. Böyle pisliklerden son derece çekinmek gerekir. Şöyle ki: : � . J.ı Allah için her dinden çekilip saminıi olarak gerçek tevhide sarılnu� bir , , 
cenıaat olarak, "-l '.:r-5;..::.. ';;&. O'na hiçbir şekilde ortak koşınayarak. :.J� :;.� 
-İıLı Kim Allah'a �rt�k koşarsa • ı:',,ıı � ).  L.,;\,S'.:J sanki gökten düşüp ;�lı.·;.� 
�_iıı kuşların kaptığı .� ,;.,15:,. � ��ı � ı.;_;i; �1 veya rüzgarın uzak bir yere 
(bir uçurunıa) sürüklediği bir şeye benzer.Şirk böyle helak edicidir. İnsanın 
kalbini didik didik didikler, uçurumlara sürükler. 

, ' -�� Bu böyledir �.,,ill ı ı.;);; � �-u �ı �� �-�:;.� kim Allah'ın nişaneleri· 
ne, hürnıetli kıldığı alametlere saygı gösterirse, şüphesiz o saygı duyma, 

• 

kalblerin takvasındandır; gönülleri (kötülükten) himaye edip koruyan sebep-
lerdendir. O halde Allah'ın nişanelerinden olan haccın o büyük kurbanlarına 
karşı saygı göstermeli, hürmetle bakmalı ve onları ancak Allah'ın adını anarak 
kurban etmelidir. 

� � Sizin için onlarda, o nişanelerde :_;..:..: ��1 J_ı �G belli bir süreye 
kadar birtakım n1enfaatler vaı·dır. Sağımından, dölünden, tüyünden, hizme
tinden vesairesinden be1li bir zamana kadar birçok istifadeler edilir. JI � � . , . �ı .- "Jı Sonra bunlar ecellerinin yeri olan Beyt-i Atik Kabe'de son bulur-, 
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lar; "Mina" <la kurban olurlar ki, bu da ahiretle ilgili faydaları<lır. Şu halde böyle 
mübarek şeylere saygı gösterilmez mi? Bunlar yaratıcıları olan Allah'tan ba�kası 
a<lına nasıl kesilir? Başkaları bunların bir kıl ını bile yaratabil i r  mi? Bura<la 
"Beyt-i Atik" sözcüğüyle ayetin sonlandırılması, Kabe'nin şirk koşanlardan kur
tarılması ve putlardan arındırılması i le ilgili hususun gereğin i  pekiştirml!k · 
içindir. Bunların Beyt-i Atlk'a kadar varmalarının hikmetine gelince; t.1 �� 

. " . 
� ı�ı�; biz her ümı�et için bir ibadet ve kurban yeri yaptık ki �ı ıJJ� r�Vı :· .. -�� � �j� L. J&. �ı kendilerine rızık ol�ra� verdiği dört ayaklı davar
ları keserken Allah 'ın adını ansınlar. �ı:, �; �-Li İşte sizin ilahınız tek bir 
ilahtır. Her üm�et için bir ibadet ve kurban yeri yaptığı gibi, sizin için de 
yapmıştır. 1;.ı:..1 � O  halde yalnız O'na, o bir tek olan ilaha tesliın olup, sa· 
nıimi olarak ibadet ediniz. Zikrinizi, kurbanınızı şirk ile lekclen<lirmcyiııiz. 
�--.;.:Jı ;::ı� Ey Muhamnıed! Bir de o alçak gönüllüleri nıüjdcle /l rl ı �.ılı �)j :-ı�� j,ı ki Allah anılınca kalbleri titrer. Yüce Allah'ın hüyüklü�üııiin ·o  
anda gÖnüllerinde parladığını hissederler. �G,1 !:. ı.fa. �L...ırJ Hm;lnn ırn J:cll·n 
nıüsibetlere karşı da sabırlıdırlar. i�I �ı� Nanu��a tlcvunılllhrlur. 4..:, 
0)•:� �G:(;� Ve kendilerine verdiğiiniz r�z;klardan bir kısınuu (huyu· l�l�a) 
ha�·carlar. Zekat, sadaka verirler. Kurban keser, ikram ederler. �·�ı� Hcdt·ncll'· 
ri de, yani hayvanların iri gövdeleri olan ve hacda kurban olarak kcsikııkri ki, 
develerdir. ;-.�·. � tX.Jı� ;:�-. � t:,Yl "Kurban olarak hir de\'e yedi kişi, hir sı.�11· 

• • 

da yedi kişi, için yeterlidir. " (l) hadis-i şerifi gereğince sığırın da deve gibi yedi 
kişi adına kurban edilmesi caiz olduğuna göre, şer'an sığırlar da bedene türün-

' -

den sayılır. .J.ıı ;� � � tJ.ı:r.; Allah'ın size olan ni§anelerinden kıldık. 
Allah'ın size 'verdiği df nin alametlerinden kıldık. � ı•-! � Sizin için onlarda 
hayır vardır. Yukarıda belirtildiği gibi din ve dünya hayatmız için faydalar 
vardır. J� � ;İJt r:-ı ıJ}"jU O halde onların ön ayaklarından biri bağlı 
olduğu halde keserken Üzerlerine Allah 'ın adını anın. Allah'ın adını anarak 
kurban edin. Bu kesim şekline göre kurban deveye mahsustur. Deve ayakta 
iken ön ayaklarından biri bağlanıp gerdanından boğazlanır ki, buna nahır adı 
verilir. Bununla beraber çene altından kesilmesi de caizdir. Sığır ile keçi ve ko
yun ise yatırılıp üç ayağı bağlanarak boğazlanır. Buna da zebih denilir. Nahır  

1 I 1 

veya zebihte Allah'ın adının anılması «�! �ı:_. �1 . � �G � ı i;» demektir ki, 
"Allah'ın adıyla, Allah en büyüktür, Allah'ım ! (bunlar) senden ve sanadır." 

(1) Müslim, Hace, 138, 350, 351,  353; Ehu Davud, E<lahi, 6; Tirmizl, Hace, 66, Edııhi. 8; lhn 
Mfıcc, Edahl, 5; Darimi, Edahi, 5; Muvatta, Dahaya, 9; Ahmc<l h. Hanhd, 111, 29.\ 2'>4. 1 l <t, 
321 , 33 1 , 353,363, 364, 367, 378, 396. 
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mirnilsıııa gelir. 

� :���� r�ıJ Yan üstü düşüp canları çıktığı zaman Q.. ı))j artık on-
, , 

htrdan yiyiniz. Yani her şeylerini değil, yenilmesi caiz olan kısımlarından yiyi-
niz. >"..:JG �ill i l�TJ Kanaatkar olup dilenmeyene de, dilenene de verin. ;J:J �IS� �:is- İşt; böylece biz onları sizin buyruğunuza verdik. O koca hay
vanları böyle boyun eğdirdik. Bu, her istediğinizi yaparsınız diye değil, � 
�.J6}:..::; şükredesiniz diyedir. Bir o hayvanların büyüklüğüne, bir de insanın 
küçüklüğüne bakmalı ve maddenin mana karşısında nasıl aciz ve güçsüz 
kaldığını görmeli ve yüce Allah'ın insana verdiği nimet ve gücün kadrini bilmeli, 
Allah'a şükretmelidir. 

Muhyiddin Arabi hazretleri demiştir ki: "Mina kurbanların kesim yeri 
kılınmıştır. Kesimler orada yapılır. Mina "Ümmiyye"den türemiştir ki arzulara 
kavuşmak anlamındadır. Çünkü meşru olan arzularına kavuşan kimse, gayesine 
ermiş demektir. Kurban ların kesilmesinde, insan vucudunun beslenmesi için, 
hayvanların bedenini idare eden ruhlarının görevden azledilmesi söz konusu 
olur ki, birbirinden ayrılırken ruhları yine onlara nezaret eder. O cesetleri deve, 
sığır olarak idare ettikten sonra bu defa insana ait olmak üzere yönetir. Bu öyle 
ince bir meseledir ki, Allah'ın, basiret (zeka ve anlayış) ]erini aydınlattığı, Allah 
dostlarından başkası onu kavrayamaz." 

- 1 

. Buna nasıl şükretmeli? �jL.,, "J� �;J J.ıı J� � Onların ne etleri ne kan· 
, ' 

lan Allah'a erişmez, o rızasına kavuşamaz. � l.S�ı ;.}� �� Fakat sizden 
Allah'a ancak takva ulaşır. Sizin manevi yönünüzden gelen gönüllerinizi, Al
Iah'ın emrini tutup ona karşı saygılı olmaya ve sizi ihlas ile Allah'a yaklaşmaya 
davet eden, takvanızdır ki Allah katında makbul olup hoşnutluğunu kazanır. 

� �� cl!,k İşte onları böylece sizin buyruğunuza vermiştir ki ı..,� �:a L. J:.. ;J.Jı size verdiği hidayet ve gösterdiği doğru yoldan dolayı Allah'ı 
tekbir edip, büyük.Jeyesiniz. Onları buyruk altına almanın yolunu öğretip se-

' 

beplerini bahşeden ve kendisine yaklaşmanın nasıl olacağını gösteren Allah'ın 
nimetinin büyüklüğünü ve kudretinin yüceliğini tanıyıp, ululuğunu ve birliğini 
hem kalb, hem söz, hem de davranışlarmızla, tekbir ile ilan edesiniz. �� 

, , 0. · �ı Ey Muhammed! Bir "'" ihsan ve iyilik yapanları müjdele. Çünkü: 
,, 
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Meal-i Şerifi 

4') 1 . 

38- Şüphesiz Allah inananları savunur. Çünkü Allah hain ve nankör
lerin hiçbirini sevmez. 

39- Kendilerine savaş açılan kimselere (kafirlere karşı koyn1ak için) 
izin verildi. Çünkü onlar zulme uğradılar. Şüphesiz Allah onları zafere 
ulaştırmaya kadirdir. 

40- Onlar "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden başka bir sebep ol· 
maksızın haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah insanların bir 
kısmını bir kısnu ile defetmeseydi manastırlar, kiliseler, havralar ve il;inde 
Allah' ın adı çok anılan mescidi er elbette yıkılırdı. Şüphesiz Allah kendi 
(dini) ne yardım edene yardım edecektir. Şüphesiz Allah çok güçlFdür, çok 
izetlidir (her şeye galiptir). 

41- Onlar (o müminlerdir) ki, eğer kendilerini yeryüzünde iktidur 
mevkiine getirirsek namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederl�r vt 
fenalığı yasak ederler. Bütün işlerin sonu sırf Allah' a aittir. 

' 1 aıı �; Şüphesiz ki Allah ı;;.ı ��ı � �ı� iman edenleri �uvunur. 
Müminlerden kafi r leri n  hücumlarını  def1Pcler. Şu halde yukarıda hc l irt i ldiği 
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iizcrc Allah yolundan ve hacdan menetmeye kalkışan ve menedecek olan 
k:ifirkrc karşı savunmaya güzel bir şekilde hazırlansınlar. .ı� iJ(_; J.S' � � Jıı �ı - - , , 
�üphesiz Allah hain ve nankörlerin hiçbirini sevmez; emanetlerine hiyanet, 
nimetlerine karşı ise nankörlük edenlerin hiçbirini sevmediği gibi, onların mey
dana getirdiği toplumu da müdafaa etmez, aksine onların bertaraf edilmelerine 
müsaade eder. Onun için: 

�)J� �.ili ��1 Kendilerine savaş açılan kimselere izin verildi. Hain 
kafirler ta.rafından kendilerine savaş açılan müminlerin onlara karşı savaşma
larına izin verilmiştir. ı� ;.:+;'� Çünkü onlar zulme uğramışlardır. Müşrikler. 
Hz. Peygamber ve ashabına eziyet ediyorlardı, sahabeler ise kimi dayak yemiş, 
kimi yaralanmış bir halde gelip Hz. Peygambere başlarına gelen bu haksızlıkları 
şikayet ediyorlardı, Efendimiz: "Sabrediniz, çünkü henüz savaş ile emrolun
madım" buyururdu. Nihayet hicret ettikten sonra bu ayet nazil oldu ki, savaş 

1 

hakkında i lk inen ayettir. (Bakara, 2/190. ayetin tefsirine bkz.) ;.,. � ):.. J.ıı �G 
�..ill Şüphesiz Allah onlara, o müminlere yardım etnıeye, onlar{'zafere ulaş� , 
hrmaya elbette kadir, çok kafidir. Dolayısıyla çok olan kafirlere karşı, şu 
azıcık olan müminler nasıl savaşabilirler gibi bir şüpheye düşmemelidir. �.l.11 
O mazlumlar ki, ;iıı � ı)� �1 �ı j;. � �.,4� ::,.. ı;.).1 "Rahbimiz Allah 'tır" 

"" 'l , " .,..,. ,, , .,, 
demelerinden başka bir sebep olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarıl-dıhtr. .�:; �· ,, a·.; ��I �I C:i',, 'ı �� Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmı 
ile deretnıeseydi; azgm zalimleri, bozguncuları, kafirleri adillerle, salihlerle, 

1 

müminlerle defetmiş olmasaydı � �ı �ı � J� �t:..;.J �!):.,� �� l:-� :.::.� 
manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan nıescidler 
ydohrdı. Nitekim o zalimlerin defedilmediği yerlerde dinsizlik görülmektedir. 

SA VMAA: Tepesi sivri ve yüksek olan bina demektir ki, İslamiyet'ten önce 
hıristiyan rahiplerinin manastırlarının ve sabie (yıldızlara tapanlar) sofularmın 
zaviyelerinin adı olmuştu. Sonra Müslümanların ezan yerleri olan minareler 

' 

içinde kullanılmaya ba�landı. Ancak ayette kastedilen hıristiyanların manastır-
ları veya sabienin zaviyeleridir, 

BI'A: Hıristiyanların ibadet yeri olan kil ise demektir. 

SALAT: Bu kelime İbranice Saluta'dan gelen ve sonradan Arapçalaşan bir 
sözcüktür ki, yahudilerin namaz yeri, yani havra demektir. Görülüyor ki, mes
cil.ller, "Allah'ın adının çok anıldığı yer" olarak nitelendirilmi�tir ki, bunda iki 
nükte vardır. Birincisi, istam'ın emrettiği ibadetlerden asıl maksadın Allah'ın 
a<lın ın çokça anılması olduğunu vurgulamak, ikincisi de diğerlerinin var olma-
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larmm, asıl sebebi olan Allah'm anıldığı yer olmaktan çıkıp başka maksatlar i�in 
kullamldığına işarettir. 

Özetle Allah, dindar olanları, haddi aşan azgınları defetmeye göndermeyip; 
inananlara savaşma hak ve salahiyetini vermeseydi manastırlar, zaviyeler, kili
seler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescidlerin hepsi yıkıl ırdı. 

Dinsizlerin saldırıları karşısında bunlardan hiçbiri ayakta kalamazdı. Baka
ra Suresi'nde (2/25 1) geçtiği üzere bütün yeryüzünün düzeni bozul urdu. Bütün 
bunların yıkılmaktan kurtulmaları ve korunmalan ancak onları savunmakla 
mümkündür. O halde bütün bunları himaye etmeyi hedefleyen istam'm savunma 

t 

hakkının bütün hakların başında geldiği muhakkaktır. ��·ta�� :;. aJı ��·ta�)� Şüp-
hesiz Allah kendi dinine yardım edene yardım edecektir. Çünkü dinin ih
tiyari olan fiillerle alakası olduğuna göre, o konuda arzu edilen gayenin gerçek
leşebilmesi için, Allah'm iradesi kulun cüzi iradesine bağlı olduğundan, kullarm 
cüzl iradelerini kullanarak bir çaba sarfetmeleri, Allah'ın iradesinin işlemesine 
vesile olması itibariyle bir yardım gibidir. Onun için müminlere savunmayı söz 
veren yüce Allah, yardımının kesin olarak gerçekleşmesini onların yardım ve 
çalışmalarına bağlamıştır. Yoksa j.,� �)J Jıı Sı Allah şüphesiz çok güçlüdür, , , , 
herşeye galiptir, yardıma ihtiyacı yoktur. Yardım ettiği kimseler de her zaman 
üstün olup hiçbir zaman mağlup olmazlar. 

�.ill Onlar, o müminlerdir ki '-"'� '11 � �� �ı eğer kendileıini yeryüzüne 
yerleştirirsek; iktidar mevkiine getirip de�let ida;esini ellerine verirsek ı;.uı 
i..İJI (,.7'G i):Jı namazı kılarlar ve zekatı verirler �I � �� JJ:;..:,l� ıJ:;:G iyi-,, ,,. ,,. ,, 
liği emrederler ve fenalığı yasak ederler. Meşru güzel şeyleri emreder, gayrı 
meşru, çirkin ve dinen reddedilmiş şeylerden sakmdınrlar, İktidar mevkiine 
geçince ahlaklarını bozmaz, dinden, adaletten sapmaz birer idareci olurlar. 

' Doğrusu Hulefa-i Raşidln böyle olmuşlardı. Şu da bilinmelidir ki J;.�ı !.;.;� Jıj 
"iŞierin sonucu Allalı 'a aittir" 

, , 
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Meal-i Şerın 

42- (Ey Muhamıned!)  Eğer seni (müşrikler) yalanlıyorlarsa bil ki on
lardan önce Nfih kavmi, Ad ve Scmfid (kavimleri de kendi peygamberleri
ni) yalancı saydılar. 

43- İbrahim 'in kavmi de, Lfit'un kavmi de (peygamberlerini) yalancı 
saydılar. 

44- (Şuayb'ın kavmi olan) Medyen halkı da (Şôayb'ı) yalanladı. Musa 
. . 

da (Firavun tarafından) J1alanlandı. Ben de o kafirlere bir süre verdim. 
Sonra da onları yakalayıverdim. Beni tanımamak nasılmış görsünler. 

45- Nice memleketler vardı ki, zulüm yaparlarken biz onları yok ettik. 
Artık damları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. (Geride) Nice terke
dilmiş kuyularla bomboş kalmış yüksek saraylar (bırakılmıştır.) 

46- Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki olanları akledecek kalbleri, 
i�itecek kulakları olsun. Gerçek şudur ki, gözler kör olmaz, fakat asıl 
güilüslerin içindeki kalpler kör olur. 
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47- Hir de senden acele azab istiyorlar. Elbette Allah sözünden caynuı:t.. 
Hununla beraber Rahhinin katında birgün, sizin sayacaklarınızdan hin 
sene gibidir. 

48- Zulmedip dururlarken kendilerine mühlet verdiğim nice memleket 
halkı vardı ki, sonunda onları yakalayıvermiştim. Dönüş ancak banadır. 

Meal-i Şerifi 
49- (Habibim!) De ki: "Ey insanlar! Ben size ancak apaçık anlatan bir 

uyarıcıyım." 
50- İşte iman edip salih amel işleyenler için hem bir nıağfiret, hem de 

(cennette) tükenmez bir nzık vardır. 
51- Ayetlerimizi tartışarak bozmaya uğraşanlara gelince, işte onlar ce

hennemliktirler. 

Böyle de ve temennilere uyma. Çünkü: 
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Meal-i Şerifi 

52- (Ey Muhammed!) Biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber 
göndermedik ki o bir şey temenni ettiği zanıan, şeytan onun arzusuna şüp
heler karıştırmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi gi
derir. Sonra da Allah, ayetlerini tahkim eder (güçlendirir). Allah Alim'dir 
(herşeyi bilir), Hakimdir (IIikmet sahibidir) 

53- Allah, şeytanın karıştırdığını, kalblerinde hastalık bulunan ve kalp
leri kaskatı olan kimseleri sınamaya vesile kılar. Zalinıler şüphesiz (haktan 
uzak) derin bir ayrılık içindedirler. 

54- Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar, Kur1an'ın şüphesiz Rab
binden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona inıan etsinler de kalpleri 
ona saygı duysun. Çünkü Allah, iman edenleri doğru yola eriştirir. 

55- İnkar edenler de, kendilerine ansızın kıyamet gelinceye veya akim 
(kısır) bir günün azabı gelinceye kadar, Kur'an'dan şüphe etmekte devam 
edip giderler. 

:r.; 'i� J;.,� ::,.. ;.ıı) ::,... 8.:...�1 �� Senden önce ne bir Resulü, ne de bir Nebiyi 
-:;. '  , , , , 

başka bir halde göndermedik. Bu ayet Resul i le Nebl'nin anlamlarında 
• 

farkl ıhk bulunduğunu bild irmektedir. Nebl'nin, Resulden daha genel olduğunu 
ifade eden bazı hadisler de nakledilmektedir. Şeriat örfünde meşhur olduğuna 
göre Resul, kendine vahy ol un an ve aldığı vahyi başkası�a tebliğ etmekle de 
yükümlü bulunan kimsedir. Nebi ise tebliğe memur olsun olmasın, kendisine 
vahyedilen kimsedir. O halde her Resul Nebi'dir, fakat her Nebi Resul değildir. 
Ancak bilindiği gibi umum ifade eden, hususiyet ifade edene (anım, hassa) 
karşı lık olarak kullanıldığı zaman o hassın ötesine yorumlanır. Burada Nebi, 
Resule karşılık olarak kullanıldığı için Resul olmayan, yani tebliğ v,azifesiyle 
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cmrolunmayan peygamberin kastedilmiş olması gerekir. Oysa ayetin başındaki 
" İrsal" fii l i  ikisine de bağlantılıdır. Tebliğe memur edilmeyenin ise irsal edil mi� 
olması hemen anla�ılır bir ifade değildir. Bunun için denilmiştir ki : Resul, yüce 
Allah'm insanları hakka davet etmek üzere, yeni bir şeriatle gönderdiği hür er
kektir. Nebi ise hem bunu, hem de geçmiş bir şeriati bildirmek için gönderi ll)n 
peygamberi içine alır. Nitekim İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerin hepsi 
de Musa'nın şeriatını anlatmak için gönderilmişlerdir. Fakat buna da şöyle hir 
itiraz geliyor: İsmail (a.s) hakkında � "ı;..,� �� "Ve kavmine gönderilmiş hir 
Resul, bir Nebi (bir peygamber) idi" (Meryem, 1 9/54) buyurulmuştur. O halde 
hem Nebi, hem Resuldur. Halbuki o yeni bir şeriatle değil, Hz. İbrahim'in 
şeriatiyle gönderilmiştir. Buna cevap olarak da gönderildiği insanlara nisbetle 
yeni bir şeriat olması yeterlidir deniliyor. Ayrıca Resul, mucizesi ve kendisine 
indirilen bir kitabı olan, Nebi ise kitabı olmayandır diye tarif edilmişse de 
İsmail (a.s) i le itiraz bu tanım için çok daha geçerlidir. O halde en doğrusu 
önceki tanımdır. , Gl:..�1. fiilinin bağlantısına gelince, bunu ��� ı";'_'. ı,;..ı.U "ona 
kılıç ve mızrak kuşandırdun" kabilinden olarak Li\;1 'i� J;..,� ::_... �ı(; ::_... Lil:..�1 �� » - "' "' " «� :,_. şeklinde anlamak gerekir. Yani: "Senden önce, başka şekilde hiç bir Re-
s�l gÖndermedik ve hiç bir Nebiye haber vermedik". 

\rı Ancak şu şekilde ki .)::; 111 o bir şey temenni edip arzuladığı za-, 
nıan, temenninin ası] anlamı, gönlün arzu ettiği şeyi kişinin kendi içinde, haya
linde şekillendirip canlandırmasıdır. Zihinde canlandırılmış olan bu tabloya 
''ümmiyye" veya "münye" denilir ki, Fransızca "ideal" diye tabir edilir. Son za
manlarda bu kelime felsefede hayli önem kazanmış ve idealizm adı ile bir fel
sefe ekolünün oluşmasına kaynak görevini yapını§ ve sanki uydurma olduğu
nun belli olması için dilimize terceme edilirken "mefkure" kelimesi uydurulmuş 
ve hertarafa yayılmış. Şu halde temenni bir ümmiyye beslemek, bir mefkure 
kurmak demek olur. İdealistler bütün gerçeklerin aslının " Uh "benlik" de 
olduğunu -vaışaydıkları için, nefsin istek ve arzusunu her gerçeğin temel taşı 
gibi görmek isterler. Bu yüzden hayatta başarılı olmuş büyük adamları hep , 
idealci (idealist) kabul ederler. Bununla ulGhiyyet ve nübüvvet meselesini de 
çözdüklerine inanarak peygamberi bir ideal kurmuş, bir müddet programını yap· 
makla uğraşmış, sonra da peygamberlik davasıyla ortaya atılmış bir i<leaJist athl 
göstermek isterler. Fakat Kur'an özellikle bu ayetle anlatıyor ki, pcygamhcrl lk 
bir arzu bir temenni işi değildir. J.; :;.� �-' ; �,ı ;�ı � J_la�� (.j "O htwulıuı 
(kendi nej�·iJıden) sôylemiyor; Kur'an sadece bir vahiydir, wıct1k vt1hyo/1111ur" 
(Necm, 53/3-4) ayetiyle anlatılan peygambere temenni yakışmaz, çUnkU vuhiy 
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t ; 1 1 1 1 anH!ll hakkın emridir. Ümniyye'ye ise şeytan karışır. Başkaları şöyle dursun 
peygamber bile, insanlık gereği temennide bulunduğu vakit •<:.1 ı,) ��I �l 
�t.·ytan onun arzusuna şüpheler karıştırır. Ümniyye (tem���i) i�e, heves ve 
hayal i le isabetsizlikten kurtulamaz. Demek ki peygamberlerin ismeti (masum 
olmaları) kesinlik ifade eden vahiy yönüyledir, yoksa ictihadıyla hareket ettiği 

1 

zaman hata yapması mümkündür. ��ı c.A (.. aıı ( �) Bunun üzerine Allah 
şeytanın karıştırdığı şüpheleri giderir. - �çi �ı � � Sonra da Allah 
ayetlerini tahkim eder, muhkemleştirir. Hiçbir şekilde red edilmesi söz konu
su olmayacak, hata ihtimali bulunmayacak bir tarzda kuvvetleştirir. Burada � 
zamanda değil, rütbede terahi (sonraya bırakmak) içindir. Çünkü bir gerçeğin 
güçlendirilip muhkemleştirilmesi, şüpheleri gidermekten sonra gelen daha üstün 

1 

bir mertebe, daha yukarı bir basamaktır. � ;.-!' aıG Allah her şeyi bilir, hik-
met sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilen o olduğu gibi, şeytanın karıştırdığını da 
bil ir. Yine her yaptığını hikmetle yaptığı gibi peygamberler de bile temenniyi 
şeytanın karıştırmasıyla bağlantıh kılması, sonra o şüpheleri giderip ayetlerini 
muhkemleştirmesi de hikmetledir. Şöyleki: Bunlar ��ı � (.. � Şeytanın 
karıştırdığı şüpheleri ;..+:J.i �U)� �;. �)j � �� kalpl�rinde h�stahk bu
lunanlarla kalpleri kaskatı kesilmiş bulunanlara bir nıihnet ve bir azab 
vesilesi yapnıak içindir. Çünkü bunlar hep kuruntulara kapılır ve temenniler 
peşinde dolaşırlar � J� � �lli.Jı 0ı . Gerçekten o zalin1ler haktan uzak, de-. ,, , - , , ,,. , , 
rin bir ayrılık içindedir." Araları o kadar açıktır ki, birleşip uzlaşmayı kabul 
etmez. Her biri başka bir kuruntu ile haktan uzaklaşmış şiddetli bir dü§manlık 
ve tam bir ayrılık içindedirler. r1Jı ı)J1 �.iJı rı·<ı� Bir de kendilerine ilim veril
miş olanlar şunu iyi bilsinler-ki �� ::,... j;Jı �1 o Rabbinden gelen bir - � -
gerçektir. Kur'an veya o şeytanın karışt1rdığı şeyi giderip, ayetleri tahkim etmek 
Rab bin tarafmdan indirilm iştir. Yani Peygamber bir arzu ve temenniyi takip 
ettiği zaman şeytanın bir şeyler karıştırmasına imkan verilmeseydi veya o 
karıştırılan şey giderilip da Allah'ın ayetleri muhkemleştirilmeseydi, vahiy i le , 
temenni'nin farkı olmazdı. O vakit ilim sahipleri de Kur1an'ın ve dolayısıyla da 
peygamberliğin Allah tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilemezlerdi. Fakat 
Allah'ın hikmetiyle öyle yapıldı, Ta ki ilim sahipleri bilsinler '-! ı;...� de ona, o 
Kur'an'a veya ayetleri tahkim işine iman etsinler ;..+:J.i � :-.. � Böylece kalp-,.._ ' .. 1 

leri ona bağlanıp saygı duysun .;:· ' . .ı.ı.ı� Jı ı_,t.ı �.iJı ı;�Q J.ıı �� ve şüphesiz J ,  # , , , , , 
Allah iman edenleri doğru yola eriştirir. Bu ayetlerin inişi Garanık uydurması 
ile ilgili olduğuna dair bir söz vardır. (Onun için Necm, 53/19-24: ayetlerin tef
sirine bkz.) . . .  � -C� ı,) ı/)r �.iJı Jı;. "J� 11İ11kfır edenler, kendilerine ansızın , - , , , 
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kıyt1111et geli11L·e.ve ı•ey11 t1ki11ı (kısır) bir günün azabı gelinceye kad11r 
Kur't211 'da11 şüphe etmekte devaın edip giderler. " 

Meal-i Şerifi 
56- Ü"gQn hükümranlık yalnız Allah'ındır, O aralarında hükmünü ve

rir. Artık iman edip yararlı iş işleyenler nimet cennetlerindedirler. 
57- inkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise, işte bunlar için hakir 

düşüren bir azab vardır. 
58- Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya öhnüş olanlara 

gelince, elbette Allah, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracakhr. Çünkü Al· 
lalı rızık. verenlerin en hayırlısıdır. 
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59- Allah onları hoşnud olacakları bir yere (cennete) elbette koya

l:nkhr. Şüphesiz Allah Alimdir (herşeyi bilir) Halimdir, (Kullarına 
yuınuşak davranır.). 

60- Bu böyledir, kim kendisine yapılan cezaya aynı ile karşılık verir de, 
sonra yine kendisine zulüm yapılırsa, muhakkak ki, Allah ona yardım eder. 
Allah şüphesiz çok af edicidir, çok bağışlayıcıdır. 

61- Çünkü Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin 
içine sokar. Şüphesiz Allah, Semidir (herşeyi işitir) Basirdir (herşeyi gö
rür). 

62- (Bu sonsuz güç şundandır) Çünkü Allah, varlığı kendinden olan 
Hak'tır. Müşriklerin O'nu bırakıp da tapındıkları putlar ise hep batıldır. 
Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür. 

Meal-i Şerifi: 

63- Görmedin mi Allah 'ın gökten indirdiği su ile yeryüzü (nasıl) yem
yeşil oluyor? Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. 

64- Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Doğrusu Allah müs-
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tuğnidir, övühneğe layıktır. 

�Ol 

65· Görmedin mi ki, Allah bütün yerdekileri ve emriyle denizlerde 
akıp giden gemileri hep sizin buyruğunuz altına verdi. Göğü de izni ol· 
nıaksızın yere düşnıekten o (koruyup havada) tutuyor. Şüphesiz Allah in· 
sanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. 

66· Size (ilk defa) hayat veren, sonra öldürecek olan, sonra da yeniden 
diriltecek olan O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. 
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Meal-i Şerifi 
67- Biz her ün1met için bir şeriat tayin ettik ki, onlar onunla anıel 

ederler. Bunun için (ey Muhammed!) bu konuda seninle hiçbir zaman 
çekişmesinler. (İnsanları) Rabbine (ibadet etmeye) çağır. Şüphesiz sen 
gerçekten hidayete götüren doğru bir yol üzerindesin. 

68- Eğer seninle tartışırlarsa, de ki: "Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir. " 
69- Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında kıyamet günü Allah aranızda 

hükmünü verecektir. 
70- Bilnıez misin ki, Allah, gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. 

Şüphesiz bunlar bir kitabtadır. Hiç şüphe yok ki bunlar Allah'a pek ko
laydır. 

7 1 - Onlar Allah'ı bırakıp da O'nun, haklarında hiçbir delil indirmediği 
ve kendilerinde de bir bilgi bulunmayan şeylere taparlar. Zalimler için 
hiçbir yardımcı yoktur. 

72- Ayetlerimiz kendilerine apaçık olarak okunduğu zaman, o 
kafirlerin yüzlerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse, kendilerine ayetle
rin1izi okuyanlara saldaracaklar. De ki: "Şin1di size ondan daha kötü 
olanını haber vereyim mi? O, ateştir. Allah bunu kafir olanlara vaad bu
yurdu. O ne kötü bir dönüş yeridir. " 

� � � /�ıJı j, (J'ı�:;sc� �ı� - ' . t:f /Lt/ Lt / , Lt 

® .t,  �·,, ,,·Y_ �ıı ,,, -':<i-=-t:,, • • \�·--çc·� �r CJ� �'.J � ����- \----
Meaı-i Şerifi 

73- Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, şimdi ona iyi kulak verin: Si
�in Allah' ı  bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yarata-
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mcaym .. ·:.aklarchr. Sinrk onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. İsfryl'U 
dt•, istenen de acizdir. 

74- Allah'ın büyüklüğünü gereği gibi değerlendirip bileınt>dih·r. 
�iiı>hesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür. 

75- Allah hem meleklerden, hem de insan.Iardan elçiler seçer. �üplll'srı 
Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. 

· 

76- O geç�işlerini ve geleceklerini bilir. Bütün i.şler Allah'a döndtirii
lür. 

Meal-i Şerifi 

77- Ey iman edenler! rüku edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk edin. 

iyilik yapın ki kurtulabilesiniz. 
78- Allah uğrunda gerektiği gibi c.ihad edin. Sizi o seçmiş, bahuıuı 

İbrahim 'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmanuştır. Daha önl'C Vl' 
Kur'an'da, Peygaınberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olnuuuı 
için, size müslüman adını veren O'dur. Artık namaz kılın, zekat vt•rln, 
Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne ı.=iizcl yur· 
dımcıdır! 
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ıJ�(, I�) ı_,t.I �.llı �l Ç "Ey iman edenler! Rüku edin, secdeye varın. " , 
Yani rüku edip, secde!ere vararak namaz kıl ınız. Rivayet edildiğine göre 
tsl<im'ın başlangıcında, bu ayet in inceye kadar, namazda hazan rükua vanrlar, 
hazan da secde ederlerdi. Bu ayetle her ikisinin de bir arada, aynı namazda ya
pılmaları emredilmiştir. Şu halde buradaki secde tilavet secdesi değil, namazın 
rükunlerinden olan secdedir. Fakat İmam Şafii hazretleri bu ayette de tilavet 
secdesinin gerekli olduğunu söylemiştir. �_:ı ı_,�G Rabbinize ibadet ediniz, 
yani rüku ve secdelerinizi Rabbinize ibadet maksat ve niyetiyle yapınız. Bir de 
yalnız namaz kılmakla vazifenizin bittiğini sanmayınız. Aksine emrolunan diğer 
ibadetleri de yapınız. Yaptığınız ibadetleri başkası için değil, sırf Rabbiniz olan 
Allah için yapınız. ;.;Jı ı...tJG Ve hayır işleyiniz; namaz ve diğer ibadetlerden 
başka bir de her işinizde hayır ve sevap getiren şeyleri araştınp, nafile ibadetler, 
yakın akrabayı gözetmek, güzel ahlak insanlara yararlı olmak ve Allah'ın ya
ratıklarına şefkat gibi gücünüzün yetebildiği iyiliği yapınız �� ;J:tJ ki kur
tuluş ümit edebilesiniz. Yani bunları yapmakla amellerinize güvenerek kurtu
luşunuzun kesin olduğuna hükmetmeksizin ümit besleyebilirsiniz. Çünkü 
kurtuluş aslında Allah'ın bir lütfudur. Fakat Jj�� Jı y� �I J� � ''Kul, 
yaptl.ğı nafile ibadetlerle sürekli bana yaklaşır: '� (lJ k�dsi hadisinin ifade ettiği 
anlamı gereğince Allah'a yaklaşmak yalnız farz olan ibadetlerle değil, onlara ek
lenen nafile ibadetlerle olur. ;;Jı ı...tJG "Hayır işleyin" emri de özellikle bu 
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manayı bildirmektedir. Ve özellikle �}� j;. �I � !_,��� Allah uğrunda gerek-
tiği gibi hakkıyla cihad ediniz. 

Cihad: Düşmana karşı savunmada bütün gücünü harcamaktır ki, üç kısım
dır: Birincisi, açıkça kendini belli etmiş düşman ile yapı lan cihad. İkincisi, 
şeytan ile yapılan cihad. Üçüncüsü de nefis ile yapılan cihaddır. Bazıları burada
ki cihaddan maksat ilk şıktakidir demişler, bazıları da heva ve nefisle yapılan ci
had olduğunu söylemişlerdir. Fakat en doğru olan üç kısmın üçünü de içine 
almış olmasıdır. Bu kapsam, hakikat ile mecazın bir araya getirilmesi kabilinden 
değil, cihad kavramının kendi kapsamının bir gereğidir. Şüphesiz mücahede ta
biri mukatele (savaşmak) tabirinden daha geneldir. Nitekim rivayet olunur ki, 
Hz. Hasan bu ayeti okumuş ve demiştir ki: Adam, Allah uğrunda cihad eder, 
oysa düşmana bir tek kılıç bile vurmamıştır. Sonra Allah uğrunda cihad etmenin 
hakkı da onun hak ve ihlasa uygun olması, haksızlıktan, kötü gaye ve maksatlar
dan uzak olması, mümkün olduğu kadar gevşeklik ve tembellikten arınmış ol
masıdır. 

( 1) Buhari, Rical, 38; Ahmed b. Han bel, VI, 256. 
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� :.:� ı; O sizi seçti, yani ey Muhammed ümmeti, dü§manlarına kar�ı dhad 
i�in sizi Allah kentlisi seçti. ;.."..:> � �:;ıı � � � (.� Din işinde üzerinize 
hiçbir güçlük yüklemedi. Size emrettiği dindeki mükellefiyetlerinizi rahmeti
nin genişliğine uygun düşecek şekilde kıldı. (Bakara, 2/286. ayetin tefsirine 
hkz.) Diğer dinler gibi ağır, çekilmez yükümlülükleri yüklemedi. Herkesin sı- . 
kıntısma, ihtiyacına, mazeretine göre ruhsatlar verdi. Mesela ayakta namaz kıla
mayanın oturmasına, oturamayanın ima ile kılmasına müsaade etti, kolaylıklar 
gösterdi. Cihadı da yeterli bir gücün varlığı ile orantılı olarak farz kıldı. �1 tl.. 
�r;.ı Babanız İbrahim 'in dininde olduğu gibi (� ı.)) � ::,.. �ı � �·:·. j. , , , , , ,  
bundan önce ve bunda size nıüslümanlar ismini o taktı. Yani gerek bu 
Kur'an'da ve gerek Hz. İbrahim ve İsmail'in � !:.1 G::_:,� ::,..j "Soyumuzdan bir 

, , / , 

topluluğu da sana boyun eğen bir ümmet yap. " (Bakara, 2/1 28) duasında olduğu 
gibi geçmişte size müslüman ismini Allah taktı � (� J_,.:_:_;ı �� ki Pcya 
ganıber size karşı şahid olsun ��ı J&. : (4,\ ı)j.:;� si� de bütün 'insanlnrn 
karşı şahidler olasınız. Yani hakkıyla cihad yapmanın, dine uymanın v� 
müslümanlığı yaşamanın nasıl olacağını Peygamber size bizzat yaparak güstcrip 

öğretsin; hakkın şahidi, peşinden gidilecek bir örnek olsun. S iz <le ona uymak 
suretiyle bütün insanlar için, hakkın örnek tutulacak birer �ahidlcri olasın ız. 
i.,5',.;.11 ı)(, ;µı ı.,,:.;u Artık gereği üzere namazı kılın, zekatı verin Js� ı�(, 
ve Allah'ın dinine sarılın �:;. ;  ki Mevlanız O'dur. İşinizi gö�cdck �mir 
sahibiniz, sizi kurtaracak efendiniz, yardımcınız ancak Allah'tır. �� J,,Jı �·i 
�ı O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. 

- , 
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Mü'minfin Süresi 
Mekke Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 1 1 8  

Bu Müm inler (Mü'minun) Suresi ihti lafstz Mekki'dir. Ancak 'S�1 r�ı � �...:f . . .  ;.:f-!;: ayeti kerimesi istisna edilm iştir. 
Ayetleri : Klıfelilere göre yüz on sekiz, diğerlerine göre yüz on yedidir. 
· Kelimeleri: Bin sekiz yüz kırk't1r. 
Harfleri : Dört bin sekiz yüz seksen'dir. 
Fasılası : t , ı:> harfleridir. 
Tirmizi, Nesal ve diğerlerinin rivayet ettiğine göre Ömer b. Hattab (r.a) 

demiştir ki :  "ResulalJah (s.a.v) hazretlerine vahiy indiği zaman biz yanında arı 
vızıltısı gibi bir şey i�itirdik; bir gün üzerine vahiy indi, bir saat beklc<lik, der-
ken açıldı ve hemen kıbleye dönüp ellerini kaldırdı: 'JJ C}f, ı�· .ar� 'J� ı:,,j �l 

1 ; ; . . .  G..4:;� � ��G (f, ';) 'JJ ıS)IJ G:.� 'J� �-� � "Ya Rahhi! Artır, eksiltme.: ik-, , , , , , 
ram et, hizi küçük düşürme; bize ver, mahrum etme; bizi tercih et, hizim 
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iizerimize başkalanm tercih etme; bizden razı ol ve bizi razı kıl" diye dua etti, 
sonra da 'Bana on ayet indirildi bunlan yerine getiren cennete girecektir.' dedi 
diye on ayet okudu.11( 1) 

Bu surenin başı ile önceki surenin sonundaki ilgi açıktır. Zira orada l4!ı � 
' ' 0� � �I ı);Jı� �� l.J�� ı_,�ı� ı;..f;ı ı_,t.ı �,.ılı "Ey iman edenler! R11ktl1 

edin., secde edin, Rabhinize ibadet edin, hayır işleyin ki) kurtuluşa eresiniı" 
(Hac, 22/77) hitabıyla verilen kurtuluş ümidi, burada gerçekleştirilmiştir. Ona 
yedi emir ile son verilmiş, buna yedi vasıf ile başlanmıştır. Şöyle ki: 

Meal�i Şerifi 
1- Gerçekten müminler kurtuluşa ern1iştir, 
2- Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler, 

( 1 )  Tirmizi; Tefsiru Sureti 23/ 1 ;  Ahmed h. Han bel, I, ::\4. 
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3- Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler, 
4- Onlar ki, zekat (vazifelerini) yerine getirirler, 
5- Ve onlar ki, iffetlerini korurlar, 
6- Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla 

ili�kilerinden dolayı) kınanmış değillerdir. 
7- Şu halde, kim bunun ötesine gitmeyi isterse, işte bunlar , haddi aşan 

kimselerdir. 
8- Yine onlar ki� emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler, 
9- Ve onlar ki, namazlarını muhafaza ederler, 
10- İşte asıl onlar varislerdir. 
11- Ki, Firdevs 'e varis olan bu kimseler orada ebedi kalırlar. 

��:;:Jı C:Ul � Ger.�ekten felah buldu o müminler. 

FELAH: Murada ulaşmaktır. Hayırda sonsuzluk diye de tarif edilmiştir. 

İFLAH: Kurtulwp erişmek manasına geldiği gibi felaha girmek, yani bizi 
ifademizle selamete ermek, huzur bulmak manasına da gelir ki, Kur'an'da genel
likle bu manada gelmiştir. Burada Allah Teala, yedi özelliği kendinde toplayan 
kimseler için kurtuluşun muhakkak olacağını müjdelemektedir ki, bu yedi 
özellikten birincisi imandır. (İmanın tarif ve tefsiri hakkında Bakara, 2/3. ayetin 
tefsirinde açıklama geçmişti, oraya bkz.). 

İkincisi şudur: ��l.i. �� � ;; ��1 Ki onlar namazlarında huşu 
içindedirler. Huşuu, bazıları korku, çekingenlik gibi kalp fiillerinden olmak 
üzere tarif etmiş; bazıları da sükunet içinde olmak ve sallanmayı terk etmek gibi 
organlara ait fiillerden göstermiştir. Doğrusu huşu, aslı .kalp'te, tezahürü beden 
de olmak üzere ikisini de içinde bulundurur. Kalbe ait tarafı, Rabbin azamet ve 
celali karşısında kendi küçüklüğünü göstererek nefsi, Hakk'ın emrine baş eğ
dirip söz dinlettirecek �e edeb ve tazimden başka bir şeye yönelmeyecek şekilde 
kalbin son derece bir saygı hissi duymasıd1r. Dış görünüşle ilgili yönü de, vücut 
organlarında bu duygunun belirlenmesiyle bir sakinlik ve sükunet meydana gel
mesi, ,gözlerinin önüne, secde yerine bakıp, sağa sola, şuna buna iltifat etme
mesidir. Bundan dolayı, "huşu"un ash namazın şartlarından olan niyetin sa
mimiliği ile; tezahürleri de namazm adab ve diğer tamamlayıcıları ile ilgilidir. 
Hasen'den ve İbnü Sirin'den rivayet olunduğuna göre Resulullah ve ashabı na
mazda gözlerini gökyüzüne kaldırırlardı, bu ayetin inmesi üzerine önlerine 
eğdiler ve ihtisar'ı terk ettiler.<1) Buhari ve  Müslim'de Hz. Aişe (r.anha) den de 

( 1) İhtisar: Elleri böğürlere koymaktır. (M ücll it) 
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rivayet olunur ki: "Rcsulullah'a namazda iltifat (yüzünü çevirip hukıua) hakkın· 

da sordum, buyurdu ki: "O bir çalmadı ki, şeytan onu kulun nıımnzımlnn �ıılıır. 
kaçar. 11< 1 )  

Hakim Tirmizi'nin, Kasım b. Muhammed yoluyla Esma binti l füi Bckia''dcıı 

llz. Aişe'nin annesi Ümmü Ruman'dan rivayet ettiği bir hadiste, nnıhkl't'll\ 

Ümmü Ruman (r.anha) demi§tir ki: "Namazımda sallanıyordum. Ebu Bekir (r.n) 

gördü, beni öyle bir azarladı ki, az daha namazdan çıkacaktım. Sonra da dedi ki :  
'Resulullah'ı dinledim, şöyle buyuruyordu: Herhangi biriniz namaza durduğunda 
her tarafı sakin olsun, yahudiler gibi sallanmasın. Zira namazda azaların sükü
neti namazın tamamından dır. "(2) 

��;:.. ?lı' � ;_;. �_..ılG Ve onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirir
ler. Boş yere söylenilen sözden ve i§lerden sakınırlar. 

��u !.İ� � �_..ılG Onlar ki, zekat (vazifelerin)ı yerine �etirirlcr. Bundan 
ilk akla gelen mana mallarının zekatını verirler, demektir. F&tkat hazılurı da lrn 
i fadcye göre zekattan maksadın, temizlik ve tem izleme manası olduğunu süylc
mişlerdir. bununla birlikte zekata yaparlar Jcmck nefsi, hcdcni. ınc11i, zdwtın 

hepsine de şamil olabilir. 

�_,h;� �J:,11 � �ı1G Ve onl.ar ki iffetlerini korurlar. ::.s:.L L.�1 �rJjl Js. �ı 
;..4J�1 A�cak �şl�ri v� ellerinin sahip olduklan (cariyeler) haı-iç �). ';;;:. ;.+:_u · 
zira bunlar kınannuş değillerdir. Şu halde, kim bunun ilerisine gitnıek is
terse �J·�(Jı � �)J i�te onlar haddi aşan kiınselerdir. Bu ayetin görünen 
manası müt'a nikahının da haram oluşunu ifade eder. 

�;ı� ��� ��(.� .. � ��G Yine onlar ki, emanetlerine ve ahitlerine 
riiiyet ederler. Emanet yalnız mala has değildir. Bütün şer'i teklifler, Allah'a ait 
haklar ve kullara ait haklar, vekaletler, velayetler, memuriyetler de emanclll!r
dendir. Ahid de, gerek Allah'a ve Peygambere ve gerekse insanlara kar�ı olan 
anlaşnrnları ve taahhütleri içine almaktadır. 

��� �(,.L, ):&. � �_J.lG Ve onlar ki, nanu:1zlarını muhafaza ederler. 
İlfıhl emanetlerden olan farz namazlarını geçirmek veya eksik bırakmamak i�in 
daima gözetirler de vakti vaktine şart ve adabı ile kılmaya devam ederler v� na
mazlarını muhafaza etmek için mücahede ederler, gayret gösterirler. ;; �11 
�))�I İşte onlar, bu vasıfları kendilerinde bulunduran ınüminleı·dir unc:uk ' 

···---·--·---·-·-----

( 1 )  Iluhari, Ezan, 93; Ehu Davud, Salat, 161;  Tirmizl, Cumu;ı. 59; Nı..:s:ıi, Schv, 10. 
(2) AICısi, a.g.c., XVIII, 3.  
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o varisler. ��IS' :;.  \.h� � �.J �I �I � "Kullarımızdwı, takva sahihi kim
sdere verdiğfmiz cenn�t; işte budu;. "  (Meryem, 19/63), ��Gali �P� 41; �� 'J1 �1 , , , , 
"Yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır" (Enbiya, 2 1/105) ayetleriyle açıklanan 
mirasa sahipler, o hakka layıklar. �.J-,):,Jı �); �.dl Ki Firdcvs'e varis olacak· 
lar. �J�� 1-4-.! � Onlar orada ebedi �lara·k k�lacakJardır. Bazıları Firdevs, 
Habeş dilinde ve Rumcada, cennet demek olduğunu söylemişlerdir. Resul-i Ek
rem (s.a.v) den Ebu Musa el-R1'ari (r.a) rivayet etmiştir ki :  "Firdevs, Rahman'ın 
maksuresi (mahfili) dir. İçinde nehirler ve ağaçlar vardır." Ebu Ümame (r.a) de 
şunu rivayet etmiştir: "Al lah'tan Firdevs'i isteyin, çünkü o cennetlerin en 
yücesidir. Firdevs'de bulunanlar Arş'ın gıcırtısını işitirler. "(1) 

Bu şekilde mutlu insanların vasıflarını açıkladıktan sonra yüce yaratıcının, 
yaratışını ve kudretini düşündürmek ve ahiretin hak ve gerçek olduğunu anlat
mak için, genel olarak insan cinsinin yaratılışının başlangıcını ve halden hale 
yaratılışı esnasmda geçirmekte olduğu değişiklikleri, dokuz derece üzere göste
rerek buyuruluyor ki: 

Meal-i Şerifi 
12- And olsun biz insanı, çamurdan, bir sülaleden (süzülüp çıkarıhnış 

( 1) Kurtubi, cl-Camiu li Ahkami'l-Kur'an, XII, 108. 
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çmnurdan) yarattık.. 
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13- Sonra onu eınin ve sağlam bir karargahta (rnhlmch• ) nut l't� 
(sperma) haline getirdik. 

14- Sonra nutfeyi bir alaka (embrio) yarattık, derken o nlnkayı hlr 
mudga (bir çiğnem et parçası halinde) yarattık, derken o nuulı,cnyı hlr 
takım kemik yarattık, derken o kemiklere bir et giydirdik, sonra onu dlAtr 
bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olun 
Allah, pek yücedir. 

15- Sonra siz bunun ardından, muhakkak ki öleceksiniz. 
16- Sonra da siz, şüphesiz, kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. 

1- � ::_.. � � Çamurdan bir sülaleden. , , , ,, , 
SÜLALE kelimesi seli masdarından alınmadır. Seli, bir şeyi bir şeyden in

celik ve yumuşaklıkla sıyırıp çıkarmak demektir. Nitekim dilimizde de bilindiği 
üzere, kılıcı kınından sıyırıp çekmeye "Sell-i Seyf" denilir. Böyle "fuale" vez
nindeki isimler, alındıkları fiile göre hazan gaye olurlar, "hülasa" gibi ki, sülale 
de buna benzer; hazan da olmazlar, "kulame, künase" gibi Keşşarm açıklama
sına göre bu vezin, bir kıllet (azlık) manasıyla da ilgilidir.(1) Dilimizde bu veznin 
karşıl ığı .�, ( . . .  inti) ekiyle yapılan kelimelerdir ki, süzüntü, kuruntu, kırpıntı, 
süprüntü gibi. Fakat sell fiilini bir kelime ile ifade edemediğimizden sülale ke
limesini bu şekilde terceme edememişizdir. Şu halde bir şeyin sülalesi o şeyden 
sıyrılıp çıkarılan bir netice demek olur. Çoluk çocuğa da sülale denilmesi bu 
manaya göredir. Bundan dolayı, sülale tabirinden bir silsile manası düşünürüz. 
Çünkü sülale aslın değil, ondan süzülüp çıkarı lan hülasanın ismidir. 

İşte insan, yaratılış evrelerinde önce, böyle çamurdan sıyrılıp çıkarılmış bir 
sülaleden yaratılmıştır ki, bu mertebe ilk insan olan Adem'in yaratıldığı ve do
layısıyla insan cinsinin, insan organlarının ilk başladığı evre olmakla, hiçbir in
san tohumu ile meydana gelmiş değildir. Bazıları burada "tiyn" Adem (a.s)in bir 
ismidir, demiş bazıları sülaleden maksat .Adem'dir demiş ise de ikisi de doğru 
değildir. Zira Adem, insandır. �Wl'0I (;J;.. :ili "Biz muhakkak insanı yaratıık" 
(Tin, 95/4) ayetindeki ifadeye dahildir. Ayetin açık manası, bu sülfüe1nin 
Adem'den önce olmasıdır. Hatta bir kısım tefsircilerin İbnü Abbas, İkrimc, 
Katade ve Mukatil'den nakledildiğine göre, burada .�Ll�h kel�mesini Aucm 

diye tefsir etmişler.C2) "Iam"ı ahid lamı olarak kabul etmi§Ierdir. Gerçi tahkikçi 
alimlerin görüşü cins için olmasıdır. Sözün gelişi de buna uygundur. Nitekim 

(1) cz·Zcmah�crl, a.g.c., III, 27. 
(2) Alusi, Ruhu'l·Mcani, ıx, 13. 
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l ·'.hussuud, demiştir ki: "el-insann ile kastedilen cinstir ve anlam şudur: Billahi 
insan cinsini Adem'in yaratılmasıyla "tıyn "den, yani çamurdan bir sülaleden 
toplayıp yaratmakla halk ettik . . .  110) Bununla beraber ahd olduğu takdirde de 
zımnen bu mana gerekir. 

Demek ki, yüce yaratıcı, önce çamurdan seçerek bir sülale çıkarmış ve in
sanı ilk defa o sülaleden yaratmışhr. Hıcr Suresi'nde ;;;...:.. t.;. � 11Yoluna gir-

• . , 
miş, şekillendirilmiş balçık"(Hıcr, 1 5/26) denilmiş olan bu çamur sülalesinin, 
Fahreddin Razi'nin de kaydettiği üzere, bir kısım tefsircilerin açıklamasına göre 
insanlara gıda olarak insanlığın organlarına i lk dönüşen maddeler olarak 
dli)ünülmesi mümkündür ki, bu maddeler çamurdan sıyrılmış çıkmış madensel 
veya bitkisel veya hayvansal maddelerdir (elementlerdir).C2) Nitekim sülale, nut
fcnin meydana geldiği gı<la maddeleri ile de tefsir edilmiştir ki, bu mana ile bu 
ayet, yalnız .Adem'e veya Adem manasında cinse ait olmakla kalmayıp her ferde 
de doğrudan doğruya uygun olur. Çünkü gıda maddelerinden her insanda insan 
uzuv lan yaratıldığı ve bu şekilde insanın yaratılışına bu maddelerin seçilerek bir 
başlangıç oluşturduğu bil inmektedir. Bu ise seçilip ayıklanınca ilk insanın ya
ratılış maddesini idrak için bir delil olur. Ancak sonraki insanlarda bu maddeler, 
bir insan menisi i le geçmiş olan bir vücut içinde hazım ve temsil olunduğundan 
bunu, insan bedenine daha önce verilmiş olan hayat gücünün bir eseri olarak 
düşünmek ve bundan dolayı baba menisinin kuvvetine aitmiş gibi görmek uy
gun olmaz. Halbuki ilk insanın yaratılışında böyle bir düşünceye imkan yoktur. 
Çünkü bu maddeleri insan şekline sokmak için henüz bir insan varlığı yoktur. 

Bundan dolayı, o yüce yarahcının ilk evvel yaratmış olduğu açıktır. Ayetin 
hatırlattığı esas nokta da budur. Bu açıklamadan anlaşıldığına göre demek olur 
ki, insan cinsinin ilk yaratıldığı çamur sülalesi, ilk insanın ve ilk insan hücrecik
lerinin yaratıldığı zamana kadar, çamurdan seçilip çıkarılmış olan ve sonra in
sanın erzakı, hizmetini<3) yerine getirdiği üç mevcut şey'in özüdür. Allah Teala, 
çamurdan madenleri, bitkileri ve hayvanları sıyırıp çıkrrrdıktan sonra, bunların 
hülalasasmdan da insanı hiç yokken yaratmış ve insan bunların sonucu olmuş
tur. 

Bize ulaşan eserlere göre insanın yaratılışı, yukardaki üç maddenin ya-

( 1 )  Ehu's-Suud, a.g.c., VI, 126. 
(2) Fahrü'r-Razl, a.g.c., XXIII, 85. 
(J) 1�1 �1 � Ql)1 � �jj� � :ıJ�C:, "Orada bereketler yanılll ve orada diirl !{iinde . . .  !{tdalarım 

takdir etti. " (Fussilct, 4 1/10.  ayetin tefsirine bkz.) (Müellif) 
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ratılmasın<lan sonra olduğunda bir ihtilaf görülmüyor. Şu halde toprııktım immım 
ka<lar üç şeyin bütün cins ve nevileriyle gerçek bir tasnifi tam mfanflsıyln h i l in�r. 
kuru toprağın ilk insan hücresi haline gelinceye kadar geçirmiş oldu)lu yurnlllı� 
ve seçilme evreleri anlaşılabilecekti. Bundan dolayı madenlerin, hiıkikl'İn vr 
hayvanların tasniflerine çok önem verilmiş ve zaman zaman <lcği� ik hnkı� 
açılarından değişik tasnifler yapllmış ve türlü düşünceler ileri sürülmüıjHir. Ne
tice olarak İbnü Türkete'l-İsfahanl, Füsfıs Şerhinde demiştir ki : "Yeryüzünde i lk 
meydana gelen madenler, sonra bitkiler, sonra hayvanlardır. Ve Allah Teala hu 
mevcut şeylerin cinslerinden her smıfınm sonunu, takip edenin başlangıcı kıldı 
da madenlerin sonunu ve bitkilerin evvelini mantar, bitkilerin sonunu ve hay
vanların evvelini hurma, hayvanların sonunu ve insanın evvel in i maymun kıldı 
ki, birbirine ulanma birliği bozulmadan, değişmeden, aralanmadan, kesilmeden 
korunsun ve birbirine bağlansın." 

2- .� .)) � �ilai �� � Sonra onu emin ve sağlam bir karargahta 
(rahimde) nutfe haline getirdik, yani o insan cinsini veya neslini sağlam bir 
karargah olan rahimde yerleşen bir nutfe yaptık: Önce bir çamurdan, bir sülale
den yaratılmış olan insan bundan sonra .� •• C. � }� � � � � 11Sonra onun 
zürriyetini nutfeden, hakir bir sudan üretmiştir" (Secde, 32/R) ayet-i kerimesine 
göre, hakir bir su sülalesi olan nutfeden çoğalma yoluyla yaratılarak diğer bir 
sülale oldu. Hem her nutfe'den değil, rahimde yerleşen nutfeden; her rahimde 
değil, rahimde yerle§en nutfeden; her rahimde değil, sağlam, aldığını tutan, güç
lü ve sağlam bir rahimde. Buradan anlaşılıyor ki, Kur'an'da nutfe yalnız rrenlnin 
ismi değil, daha çok meni içindeki tohumun ismidir. Zira rahimde karar kıl ıp 
yerleşen odur. Bir de zamirinin, çekilmiş, sıyrılmış manası ile sülaleye ait kılın
ması da caiz görülmüştür ki, o çamur sülalesini nutfc yaptık, demek olur. 

İşte nutfe yapıldıktan sonra insan yaratılışı, doğal ve kanuni denilen malum 
şeklini almış oldu. Yoksa ille başta çamurdan sülfılenin, sülaleden insan veya 
nutfesinin yaratılışı doğa üstüdür. Çünkü henüz bir insan ve tabiatı yoktu. De
mek ki insanı yaratan yaratıcı kudret insan tabiatından başkadır. Herhangi hir 
şeyin tabiatı ise o şeyin kendisinin dışında olamaz. Onun için bir şey, kendisinin 
gayrısı olamayacağı gibi, tabiatının gayrısı da olamaz. Bu yüzden tabiat ancMk 
devamlı ve değişmez bir şey olmak üzere düşünülebi lir. Ve bir şey kenc.llıi 
değişmedikçe tabiatının değişmesine imkan yoktur. Bundan dolayı herhangi hlr 
şeyin tabiatında bir değişme görüldüğü zaman, o şeyin kendisinde bir dc=Ai�mc 
meydan geldiği anlaşılır ve ona dıştan bir etki aranır. Tabii ilimler adı verilen 
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ilimlerin hiçbiri yoktur ki, tetkik ettiği bir değişmenin ayn bir sebebini aramasın 
da kendi kendine tabiatıyla oluvermiş diyebilsin. 

Hatta bu noktada, iyice düşünülünce "Tabii ilimler" denilen ilimler, tabiat
ların kendi kendine değişmesini kabul etmeyip, değişmenin dış etkenlerini 
arayan ve bu şekilde hiçbir olayın tabii olmadığınt ispat eden ilimlerdir, den
mekte tereddüt edilmez. Çünkü bir tabiatın, kendisinin dışında bir eşinden etki 
almasıyla izah edilen olaylara tabiat demek çe1işki olur. ·Evet tabiatta değişme, 
seçilme, gelişme yok değildir. Fakat o seçimi ve gelişmeyi yapan tabiat değil, 
tabiatlar üzerinde hakim olan yaratıcıdır. Eğer tabiat hakim olsaydı, çamur nor
mal olarak kalır, ondan bir sülale çıkamaz, insan ve nutfe gelişmesi ve seçilip 
çıkarılması olamazdı. Hatta nutfe yaratıldıktan sonra nutfe tabiatından ileri 
geçemezdi. Bu takdirde bilinmesi lazım gelir ki insanın, tabii sayılan nutfeden 
meydana gelmesi evrelerinde de insanı yaratan nutfe tabiatı değil, nutfeye ve ra
hime o yaratılış değişimini veren yüce yaratıcıdır. Onun için buyuruluyor ki: 

3- �il� ;ilı�ıı (el;. �  Sonra nutfeyi aleka olarak yarattık. Rahime iliştirip 
aşılama yaptırarak tutturup pıhtı kan gibi bir tutuk haline değiştirdik. 

ALEKA: Esasen uluk ve tealluk gibi ilişmek ve yapışıp tutmak manasından 
alınmış olarak ilişken, yapışkan şey demektir. Donuk pıhtı kana da, denilir. ( 1 )  
Tefsirciler, genellikle "dem-i camid" (donmuş kan) diye tefsir etmişlerse de asıl 
maksat, rahimde aşılanmanın meydana gelmesiyle oluşan alGktur. (Hac, 22/5. 

ayetin tefsirine bkz.) 
4- �i.'t.ı'• ::ı:)ı ı:·;;ı;J Arkasından alekayı mudğa yarattık, bir çiğnem et 

parçası haline değiştirdik. 
5- (..� �;"a'lı (;l;J Arkasından mudğayı ken1ikler yarattık. Yani bir , 

çiğnem et parçasından birtakım kemikler yarattık ki, bunlar hikmetin gereği 
üzere vücudun çatısını meydana getiren direkleridir. Ne hoş ve güzel hikmettir 
ki, yumurtanın kabuğu tavuğun karnında iken yumuşak olup dışarı çıkınca 

• 

sertleştiği gibi, kemikler de rahimde iken yumuşak ve çocuk doğduktan sonra 
sertleşecek bir yaratılışta yaratılmışlardır. 

6- � r�I Lf.,:..sJ Arkasından o kemiklere bir et giydirdik, bütün o ke
mikler, her birine uygun birer et ile donatılarak tamamı zarif bir et kisvesiyle 
giydirilip, kuşatıldı. 

7- ).i \.ili. �ltC,:.;1 � Sonra onu bambaşka bir yaratık olarak inşa eyledik. 
Yani organlarıyla, ruhuyla, kuvvetiyle, boyu posu ile onda öyle güzel bir ya-

( 1 )  Asım El'l:ntli, Kamus Tere. 11 1 ,  957. 
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ratılış meydana geldi ki, hiçbir mahluka benzemez, bamha�ka h i r  halk, " " " ' 
güzel surette" dilber bir insan oldu. ��I �1 �ı ��Q;J Şiındi ynrnlunluruı l1n ''  
güzeli Allah, çok büyük, çok yüksektir. Yani bütün feyz ve hl'tTkl' l i ıı l'sası 
O'nda, her şeyin yaratıcısı o, O'nun yaratmasından sonra vüculla gt�lcn lı ik ıııt·ı 
ve sebeblerin herbiri bir yaratıcı sayılsa ve bu şekilde birçok yarat1<:1lar l'ar1.N 
lunsa Allah, bütün o yaratıcıların en  güzeli, en güzel yaratanıdır. 1 kr hi i ka ı  i n  
her seçilmişliğin, her tekamülün, her güzelliğin i lk icadı, i lk numunesi aıu:ak 
O'nun yaratması ve diğerlerindeki yaratıcılığın bütün aslı O'nundur. Mevcut ol
mayan tabiatları vücuda getiren, vücuda gelen tabiatları dilediği gibi değiştire
rek en güzel oluşlar için kıvamına koyan, cansız bir çamurdan çoğalan bir sülale 
çıkaran, bayağı bir sülaleden yukarda geçtiği üzere gönülleri alıp götüren bir in
san yaratan o Allah, öyle büyük, öyle yüksek ki, ne kadar yaratıcı kabul edilse 
öyle güzel, öyle güzel yaratan düşünülemez. 

Zeh1 zatın nihan ü ol nihandan masiva peyda 
Bihar-ı sun'ına emvac peyda ka'r napeyda 

Bülend ü pest-i alem şahid-i feyz-i vucudundur 
Değil blhude olmak yoğ iken arz u sema peyda. 

MeaI-i hikmetin ızhar-ı kudret kılmağa etmiş 
Gubar-ı tireden ayine-i kiti nüma peyda. 

Demadem aks alır mir'at-ı alem kahr u Lütfundan 
Anınçün geh kudfıret zahir eyler geh safa peyda 

Gehi toprağa eyler hikmetin bin mehlika pinhan 
Gehi sun'un kılar topraktan bin mehlika peyda 

Cihan ehline ta esrar-ı ilmin kalmayan mahfi, 
Kılıptır hikmetin küffar içinde enbiya peyda. 

"Gizlidir zlıtm ve o gizlilikten hütün alem gôrünür, 
Yaratış denizinde dalgalar g<)rünür, derinlik görünmez. 

Yüksek ve alçak, hütün alem ebedi varlığının şahididir. 
Yok iken yeryüzü ve gök, ortaya çıkması hoşa değildir. 
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11 ikmetinin manası kudret ortaya' koymak, dilemiş, 
Küçücük zerreden dünyayı gösteren bir ayna yaratmıştır. 

Alemin aynası her an kahrından ve lutfundan akis alır. 
Onun için bazen bulanık görünür, bazen berrak görünür. 

Hikmetin bazen toprağı bin ay yüzlü gizler, 
Yaratman bazen, topraktan bir ay yüzlü çıkq.rır. 

Dünya ehline ilminin esrarı, gizli kalmasın diye, 
Hikmetin, kafirler içinde, peygamberler çıkarır. " 

İnsanlar, böyle bambaşka bir oluşumda, en güzel bir kıvam ile yarattlmış 
olduklarından dolayı kendilerini her murada ermiş, kurtuluş ihtiyacından uzak 
olmuş zannetmemelidir. Ey insanlar: 

1 

8- �;·_-.J �lH � �ı � Sonra şüphesiz bundan sonra muhakkak 
; . . 

öleceksiniz. 

9- �;::; :� �_tlı r:;,_ ;.s:.;} � Sonra da muhakkak kıyamet gününde tekrar di
riltileceksiniz. Bundan dolayı yukarda açıklanan vasıfları kazanarak, kurtuluşa 
çalışmak gerekir. 

İnsanların başlangıç ve sonucuyla yaratılış evreleri hatırlatıldıktan sonra, 
hayat ve bekaları ve uyanmaları ve sorumlulukları ile ilgili olan bazı sebebler ve 
ilahi nimetlerin de yaratılışına işaretle buyuruluyor ki: 
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Meal-i Şerifi 
17- Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz, yaratmaktan 

habersiz değiliz. 
18- Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu yerde durgunlaştır

dık. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter. 
19- Böylece onun (yağmurun) sayesinde sizin yararınıza hurma 

bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik ki, bunlarda sizin için bir çok 
meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. 

20- Tôr-ı Sina'da (dahi) yetişen bir ağaç da meydana getirdik ki, bu 
ağaç, hem yağ, hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri (zeytin) verir. 

21- Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Onlaran karınla
rındakilerden size içiririz. Onlarda sizin için birtakım faydalar daha 
vardır; ayrıca etlerini yersiniz. 

22- Henı onlara ve hem gen1iye yüklenirsiniz. 

J.!C1 � Yedi tarika; TARAİK, tarika ııllı.)'ı. nın çoğuludur. Bunun tefsi
rinde birkaç değişik görüş söylenmiştir: 

1 - Tarika kat manasına gelir. Nitekim «y:,!JI :.:_;�lJ,,. denilir ki, "bir biri 
üzerine kat kat elbise giydim" demektir. Bu şekilde "seb'a teraik" yedi kat de
mek olur. Ve ll�.�.{, ... : .. � ''Yedi kat gök. . . " (Mülk, 67/3) manasını ifade eder. 

2- Tarik gibi yol demektir. O halde "seb'a taraık" yedi yol demektir. Bazı
ları yı ldızların yolları olmasından dolayı göklere taraak denildiğini söylemiştir. 
Fakat bu şekilde maksat �;.: � � J JS' "Her biri belli bir yörüngede yüzmeye 

, ' 

(akıp gitmeye) devam ederler. " (Yasin, 36/40) ayetine göre ytldızların 
yüzdükleri gökler ve yörüngeler olmuş olur ki, bu ise sadece yedi değil, çoktur. 
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Bııııdcın dolayı uygun olan, diğer birçoklarının tercih ettiği gibi meleklerin yu
k:ı ı  ı yükselme yolları olması itibariyle göklere, tarfök, denilmi� olmasıdır ki, 
gi)rüncn gök bunların' ancak birisidir. 

3- Tarikat, diğer bir deyişle sistem manasındadır ki, son zamanlarda dili
mizde manzume veya meslek diye de tercüme edilmiştir. Nitekim güneş sistemi 
demek olan "sistem soler" güneş manzumesi, güneş mesleki diye bilinmektedir. 
Buna göre "seb'a tarfük" yedi sistem demek olur ki, güneş sistemi bunların birin
cisidir. 

Görülüyor ki, bu üç mananın üçünde de "seba tarfük" yedi gök demek olu
yor. Bizce bu görüşlerin en güzeli, meleklerin çıkış yolları demek olan yedi yol 
manasına olmasıdır. Ayetin sonu da bu yedi yolun ilim ile alakasını anlatmak
tadır. Bu delil ile biz, yedi gök denilen bu yedi yoldan insanları yukarıdan kap
sayan yedi anlama yolunu anltyoruz ki, bunlar beş duyu ile akıl ve vahiy yol
larıdır. Zira buyuruluyor ki; �l1 �ı ı;;. U' L.� ve biz, yaratnıaktan habersiz , , , 
değiliz. Yani yüce yaratıcı, ne yaptığını bilmez ve yaptığından haberi olmaz bir 
doğa değildir. Ne yarattığını, ne yaratacağını bilir ve yarattığı yaratıkların du
rumlarından ve ihtiyaçlarından haberdardır. Hiçbirini ihmal etmez, hepsini 
gözetir, hepsinin işlerini görür. Tevbe edenlerin tevbesini, yalvaranların duasını 
duyar; yerin, göğün, dirinin, ölünün her hal ve vaziyette içiyle dışıyla bütün 
özelliklerini bilir. Bundan dolayı, ölenleri nasıl yeniden dirilteceğini de bilir. 
Fahreddin Razl'nin de hatırlattığı üzere bu ayetin birçok konuya deJaleti vardır. 
Şöyle ki: 

1 - Yaratıcının var! ığına ve iradesine delalet eder. Çünkü yarat ıl ışın değiş
mesi ve cisimlerin bir özellikten zıddı bir özelliğe dönüvermesi, bir değiştirici
nin varlığına ve eserdeki çeşitlilik, eseri yaratanın irade ve ihtiyarına delildir. 

2- Tabiat meselesinin yokluğuna delalet eder. Çünkü tabiat, yapıcı veya 
yaratıcı olsaydı, aynı şekil ve vaziyette kalması gerekir ve bu değişme ve başka
laşma meydana gelmezdi. Buna karşılık bu değişiklik, tabiatın kendisinde mey
dana gelen değişiklikten oluyor denemez, çünkü böyle demek tabiatın bir ya
ratıcıya ve mucide ihtiyacını kabul etmek demektir. 

3- Bilerek yaratanın i lmini ve kudretini gösterir. Gerçekte acizin bir şey 
yapması mümkün olmadığı gibi, ilimli , şuurlu yaratıkların, cahilden meydana 
gelmesine imkan olmadığı gibi, bu kadar hayret verici işler ve beğenilip takdir 
edilen eserler de, cehalet eseri olamaz. 
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4- Yüce yarat ıc ının kudretinin, bütün olabilir şeylere �amil, i lminin hiltnn 
bilinen şeyleri kapsamı�, toplu halde veya ayn ayrı her �l'yin , korumnsı vt• 
gözetimi altında bulunduğuna delalet eder. 

5- Kudret ve ilmin genişliği de yeniden dirilmenin, haşr ve nc�rin mUıukUn 
olduğunu haber verir. 

6- Yaratıcının yarattığından habersiz olmaması, yaratıklar arasında suyalan 
insanların maddi hayatlarına ait yiyecek, içecek vesair ihtiyaçların çaresi ve 
elde edilmesinden başka peygamberler gönderilmesi ve kitapların indirilmesi 
gibi doğru yola sevk ve irşadlarına ve manevi hay.atlarına ait olan ihtiyaçların da 
çaresini ve elde edilmesini ifade eder. Ve böylece peygamberlik ve elçilik mese
lesinin de esaşmı bir ispat vardır.( 1 ) Ve gerçekte bunun arkasından su ve sudan 
meydana gelen bitkiler ve hayvanlar gibi yaratılmış olan maddi nimet ve faydalı 
şeylerin başlıcalarına işaret ve bunun ucunda insanların çalışması ve elde etme
siyle yaratılmış olan gemi nimeti hatırlatıldıktan sonra, peygamberliğe ait 
kıssalar genişce anlatılacaktır. Buna göre sözün neticesi şöyle olur: Yaratıcıların 
en güzeli olan ve ir .ı yoktan var eden şanı yüce olan biz; yarattığımız ya-
rattklardan haben ımadığımızdan üstünüzde yedi yol yarattık • �1 ıı ::,.. GJ)t, � , , 

J� : G ve gökter :..ygun bir ölçüde su indirdik. Yani takdir ettiğimiz belirli bir 
. , 

miktar ve ölçüde yüksekten yağmur yağdırdık. İnsanların ta çamurundan beri 
hayati gerekleri�in en önemlisi olan suyun kendisi bir nimet olduğu gibi, birçok 
nimetlerin meydana gelmesine sebep olduğu da bilinmektedir. Fakat böyle ol
ması her ihtiyaca göre bir ölçü ile sınırlıdır. Fazlası tufan gibi yıkıcı ve yok edi
ci olur. Onun için faydalı yağmurlar da zaman zaman değişik ihtiyaca göre 
değişik miktarda yağarlar. Öyle ki bunların yağışı ve miktarları normal bir 
şekilde bir düzeyde ve bir ölçüde değil, Allah'ın dilemesi ve ilmine göre bir ta
sarrufa.delalet eder bir şekilde az çok birbirine benzer bir nizam içindedir. 

Ve ilahi yardımı ifade eden bu noktayı özellikle ifade için "bi kaderin" (öl
çü ile) kaydı konulmuştur. Bir de suyun basit bir madde olmayıp iki ana madde, 
oksijen ve hidrojen'den meydana gelen birleşik bir madde olduğu kimya ilminde 
daha sonra bil inmiştir. Demek ki, suyun meydana gelişi bile tabii bir şey ol· 
mayıp dışardan tesir eden bir yarat ıcının sanatıdır. Bu bakımdan da su, scmftvi 
bir tesirin neticesi ve meyvesidir. Tabiat Bilgisi'nde yağmurlar, güneş sıcakhAı 
ile denizlerden ve yerden buharlaıjıp yukarıya çıkan su buharlarının toplanmmn, 
yoğunlaşması ve suya dönüşmesi i le meydana geldiğinden bahsedilirken 

(1) Fahrü'r-Razi, tı.g.c., XXIII, 88-89. 
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yağmurların doğal olarak kendiliğinden meydana geldiğini zannctmcmeli<lir. Uu 
taraf, yağmurların meydana geliş nedenlerinden bir parça olsa da tamamı 
değildir. Fizik de ilmin tamamı değildir. Gerçi ısınmakla suyun buharlaşması, 
soğumakla buhaqn su haline gelmesi bir adettir. Fakat gerek ısı ve gerek 
soğukluk suyun ve buharın bir tabiatı olmayıp dışardan bir etkinin tesiri i le 
olduğu gibi, çevredeki (temperatüre yani hava sıcaklığı)nin her an aynı seviyede 
durmayan değişmesi de yüce yaratıcının emir ve tedbiri ve her seferinde oluşan 
yağmur miktarının belirlenmesi ve tesbit edilmesi de ilahi takdirin hükmünün 
ortaya çıkmasıdır. Vermek istediği hayat nimetine göre özel bir miktar ile bazen 
normal şekilde, bazen normalin üzerinde olarak o suyu gökyüzünden indiren 
O' dur. 

Bir eczahanede (labaratuarda) damıtılan, damıltılmış suyu doğal sayan kim
se görülmüyor. Çünkü bir iradenin tesiri vardır. Halbuki onda tabii l ik, 
yağmurun tabiiliğinden daha açık, yağmurda sanat ve iradenin ortaya çıkı§ı daha 
yüksektir. Bundan dolayı, yaratıcıyı, yarattıklarından habersiz zannedenler gibi 
yağmur duasını inkara kalkışmamalı ve tecrübe edilmiş olduğu üzere dua ile 
yağmur yağdığı zaman şaşmamalıdır. Buyuruluyor ki, yarattığımızdan habersiz 
olmadık ve gökten bir ölçüde su indirdik ı/"� 'ı1 � �8:.:..U de onu yeryüzünde 
durdurduk. Irmaklarda, göllerde kaynaklarda, kuyularda, havuzlarda, mahzen
lerde, toprak içlerinde vesairede duruyor. �_,�:ıW � y�-,; ):.. u(, Halbuki biziın, 

.. , , - , 

onu giderivermeye de elbette gücümüz yeter. O indiriş ve durduruş zaruri ve 
mecburi değil, yalnız bir nimet olarak yaratıkların hayatına ve iyiliğine bir ilahi 
yardımdır. Yoksa kurak zamanlarda görüldüğü gibi o sular kuruyabilir, ısı 
çoğaltıhverilse yeryüzünde sudan eser kalmazdı. Düşünmeli ki o zaman hal ne 
olurdu? Fakat ne büyük bir nimet ve cömertliktir ki v� � � Lil:!.;U böyle iken 

. , , 

indirdik ve durdurduk da onunla sizin için bahçeler inşa ettik. En güzel, en 
faydalı bitkilere ve ağaçlara yetişip büyüme verecek. Türlü bitkilere ve bahçeler 
yetiştirdik ki y�-(, � ::,.. hurmalıklar ve üzüntlükler cinsinden :Si) t+.; � 

- - ; , .. , i� sizin için onlarda bir çok meyveler var; hurma ve üzümden başka daha 
bi� çok yemişler var ki, faydalar temin edersiniz �)fü C.:...� ve onlardan yersi

niz. Yani o bağlardan bahçelerden geçin irsiniz. Bunlardan yemek iki türlüdür: 
Birisi doğrudan doğruya meyveleri yemektir .. İkincisi o yüzden geçinmektir. Bu
rada bağ ve bahçelerin hem hayati faydaları, hem ekonomik faydaları hatırlatıl
mış oluyor. Bir de bunların mahsulleri, insanların gıdasından mühim bir kısmını 
teşkil ettiğinden insan yaratılışının ilk maddesi olan süzülüp çıkarılmış çamur 
özünün bir kısmını açıklamış olması düşünülebilir. 
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l lurma ve üzüm gibi zeytinin de hayat ve ekonomideki üzcl önemi ncde-
niyle buyuruluyor ki: :ı:·_-" .,_,1, � [� i�j Bir de Tur-ı Sina'dan çıkan hir 
ağaç meydana getirdik � �j ��� :-.:�7 ki hem yağ bitirir, hem de yiye
ceklere bir katık. Burada zeytin ağacının Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç tabiri ile 
ifade edilmesi şüphe yok ki dikkat çekicidir. Deniliyor ki zeytin başlangı<.;ta 
Tur-i S ina'dan çıkmış ve yayılmış veya önemli kısmı orada yetiştiğinden hüylc 
denilmiştir. Bununla beraber bunda Hz. Musa'nın Cenab-ı Hak ile konuşma yeri 
olduğu m übarek TGr-ı Sina'nm zikredilmesiyle zeytinin bereketine bir işaret bu
lunduğu gibi Nur ayetindeki 4-,�j �ç. ö� � "mübarek bir zeytin ağacından. .. " 

- - - .. 

(Nur, 24/35) temsiline bir ima da yok değildir. Zira açıklamanın hedefi, bu te-
cel l i lerden ilahi feyze yönlendirme ve ulaştırmadır. Çünkü aynı hava, aynı 
güneş ve aynı toprakta bu çeşitli nimetlerin yaratılması, yüce yaratıcının gafil 
bir tabiat olmadığını haykıran birer ibret delil leridir. (Ra'd, 1 3/3. ayetin tefsirine 
bkz.) i� r�·-iı � � �� Sizin için hayvanlarda da muhakkak hir ihret 
vardır. O ağaçta ve bahçeler de hep birer ibret olduğu gihi hayvanlarda Vl� 
özellikle en çok faydalanılan en'am, yani koyun, keçi, sığır ve deve dnsindc de 
bir ibret vardır ki, bundan habersiz olanlar o hayvanlar gibi ve belki dahu 
şaşkındırlar. �� � L.:- �--;· ; Size onlar1n karınlarındal<lndcn i�irlrlı. Kan 
i le gübre arasından bembeyaz ve tertemiz süt çıkar, içilir; bir kür ıahia ı la  hu 
nasıl seçilir. i� �C 4--! �� Sizin için onlarda bir çok faydalar da vardır 
ki, bakıp gözetmek şartıyla faydalanırsınız 0JS'0 �� ve onlardan yersiniz. 

, 

Meyvelerinden ve mahsullerinden faydalandığınız gibi, kendilerinden <le fayda
lanır ve etlerinden yersiniz �µ �ı ):..� �j ve onların üzerine ve genıi 
üzerine yüklenir taşınırsınız. Yine en'am içinde sığır ve· mandaya da yük 
çektirilir. Fakat gemi gibi üzerine yük vurulan develerdir. Onun için Arap 
şairleri develere "kara gemileri" demişlerdir ki, bizim trenlere kara vapuru <lc

memiz gibidir. Görülüyor ki, yaratılıştaki bu faydalı şeyler hatırlatıl ırken insan 
1 

yapısı olarak imal edilen gemi hemen aşagıda getirilivermiş ve bu şekilde :.l.ıG 
�µ (.� � "Sizi ve yapmakta olduklarınızı A llah yarattı. " (Saffat, 37/96) 

ayetine göre insanm yaptığı şeylerin bile Allah'ın yaratığı olduğuna <.Ji kku·t 
çekildiği gibi, bununla kazanç bereketini yükselten ve insan toplumunun tcrbiy" 
ve kurtuluşuna kaynak olan peygamberlik nimetine karşı küfredenlerin ileriJc 
gelecek olan kıssalarına bir giriş yapılmıştır. 
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Meal-i Şerifi 

23- And olsun biz, Nfıh'u kavmine gönderdik. "Ey kavmin1 dedi, Al
lah'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yoktur. llala sakınn1az nusınız? " 
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24- Bunun üzerine, kavnıinin içinden kafir kodaman topluluğu " Uu, 
dediler, hpkı sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey değildir. Size üstün 
ve hakim olmak istiyor. Eğer Allah (peygamber göndermek) isteseydi, mu
hakkak ki bir melek gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey 
duymadık. 11 

25- "Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir · 
süreye kadar ona katlanıp (durumu) gözetleyin bakalım. 11 

26- Nuh: 11 Rabbim! dedi, beni yalana çıkarmalarına karşı bana yardın1 
et!" 

27- Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: Bizim nezaretimiz altında ve 
vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynayınca, her cins
ten eşler halinde iki tane ve bir de içlerinden, daha önce kendisi aleyhinde 
hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetıniş olanlar 
konusunda bana hiç yalvarma! Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır! 

28- Sen, yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde: "Bizi zalimler 
topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun 11 de. 

29- Ve de ki: "Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen, konuklatan
ların en hayırlısısın." 

30- Şüphesiz bunda sizin için birtakım ibretler vardır. Çünkü biz, kul
lanmızı böyle denemişizdir. 

�-;; Jı '-) d.:...�1 :ili� And olsun ki biz Nuh'u kavmine peygamberlikle . . . 
gönderdik. A'raf Suresi'nde (7/59-64) Hud SGresi'nde ( 1 1 136-49) ve Nuh Su-
resi'nde Hz. Nuh'un peygamberliği ve nasıl hakka davet ettiği hakkrnda daha 
bazı geniş açtklama vardır. Bazı surelerde de daha kısa ve özlü bir şekilde hatır
latma ve işaretler yapılmıştır ki, bunlar aynı kıssanın sadece bir tekrarı değil, 
aynı konu üzerinde başka başka birer yönün açıklanmasıyla, ayrı ayrı faydalar 
içeren çeşit) i açıklamalardır. Mesela burada gemi nimetinin kaynağı ve faydası 
hususunda peygamberlik meselesinin önemli bir noktasını açıklığa kavuşturma 
vardır. 

Gerçekte yarattığından habersiz olmayan Allah, Nuh'u kav�ine peygamher 
gönderdi J� de Nuh o peygamberl ikle dedi ki: :� . .J} � ;J:J L. alı ı_,��ı r°) Ç Ey 

kavmin1! Allah'a kulluk edin. Size O 'ndan başka hiç ilah yoktur �� c;Jl 
artık korunmaz mısınız? Yani Allah'ı tanımadığınız ve vahdaniyetle ibadet �t· 
mediğinizden dolayı başınıza gelecek olan büyük bir günün azabından kendinizi 
korumaz mısınız? Zira diğer surelerde geçtiği üzere � 1-;_ �r.J.S. � :;ll.ı �! 
"Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük hir gi· ·iin azabından korkuyorum" (Arnf, 
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7/59) <.J iyc bildirmişti . ._.') ::,.. ı.J)S �.1'ı j.tJı Jw Bunun üzerine kavminden , ; " , 
küfreden topluluk, yani göz dolduran kodamanlar güruhu peygamberliği inkar 
ederek halka karşı dedi ki : � � tiı � �ı Bu ancak sizin gibi bir insan, J.,j. 
µ.. J'4�:� �1 üzerinize üstün �e hakim �lmak istiyor. Yani insanlık özelli�i 
yönünden sizden hiçbir farkı, ·fazla bir özelliği ve üstünlüğü olmadığı halde, 
peygamberlik davası ile sizin üzerinize çıkmak, başmıza geçmek istiyor. Bu 
sözde iki mana gözetilebilir: 

Birincisi: Adı geçen peygamberde normal insanlardan fazla bir meziyyyet 
ve fazilet bulunmadığı iddiasıyla onu adi bir şahıs ve ehliyetsiz bir ihtiras sahibi 
gibi göstermeye çalışmak ve bu şekilde onu sıkmtılandırmaktır ki, dünyah� 
mevki peşinde koşan hırsh ve hasetçi kimsel�rin çoğunlukla ehliyet ve hak sa
hipleri kişilere karşı adetleridir. 

İkincisi: Peygamberlik davasını bütün insanlığın üzerine çıkmak gibi fazla 
bir iddia zannetmek. Peygamberliği beşer cinsinde bulunması mümkün olmayan 
bir fazilet davası şeklinde göstermektir ki, Allah Teata'yı yaratıklardan habersiz 
bir tabiat gibi zanneden Muattıla'nın veya Allah'ın mücerred ruhaniJerden 
başkasına tebliğatta bulunamayacağını zanneden Sahillerin zanlarıdır. Onun için 
peygamber denildiği zaman böyleleri onda insan üstü bir özel l ik bulunması, 
yani insan cinsinin en yüksek bir ferdinde bile bulunmayan sırf ilahi bir cevher 
ve kimlik bulunması gereğini iddia ederler. Hıristiyanların Hz. İsa'da ilahi bir 
cevher bulunduğunu iddiaya kalkışmaları ve hatta Nasturilerin, biri ilahlık biri 
insanlık diye ik i  cevher kabul etmelerine bile razı olmamaları o iddiaya 
mağlubiyetlerinin bir neticesidir. Zamanamızda birtakım Avrupalı yazarların 
Hz. Muhammed'in peygamberliğini inkar yönünde "Şüphe yok ki Hz. Mu
hammed, olağanüstü bir beşer, pek büyük bir zat, fakat insanlık üstü bir vücut 
değil, bunun kendisi de söylüyor � � �1 l:.;ı 'Ben de sizin gihi ancak hir 
beşerim' ( l )  (Kehf, 18/1 l O) diyor." d�meleri, yani i lahlık davasında bulun
madığından dolayı Allah'ın peygamberinin peygamberliğini kabul etmek iste
memeleri de o zanna uyularak söylenmiş bir safsatadanl başka bir şey değildir. 
Bu zanda bulunanlar veya bu şekilde safsata yapmak isteyenler bir insanm pey
gamberliği söz konusu olduğu zaman onu bütün insan cinsinin üstünde yüksek 
bir kimlik iddia ediyormuş gibi anlatırlar da onun bir ilah veya bir melek(2) 

( 1 )  Buhari, Hiyel, 10, Salat, 3 1 ,  Mezalim, 16, Ahkam, 20, 29, 3 1 ;  Müslim, Ak<liyye, 5, Fczfül, 
1 40, Birr, 88, 89, 95; Ebfı Davud, Taharet, 93, Ak<liyye, 7; Tirmizi, Salat, 1 10 ,  Ahkfim, 1 1 ;  
Ncsal, Kunfü, 13, _33, Schv, 25, 26; İhn Macc, Rükun, 15, İkame, 1 29, 1 33, 192, Ahkaiım, 5; 
Muvalla, Ak<liyye, 1 ;  Darimi, Fczfülü'l-Kur'an, 1 ;  Ahmed h. Hanhel, ili, 33, V, 41 ,  454. 

( 1 )  Ki hu �ık <la melek cinsinin insan cinsinden mutlak surette daha üstün okluğunu kabul edenle
rin zanları ile ili�kilidir. (Müell if) 
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olduğu kabul c<lilmcdik�c Resul olduğu tasdik olunamazmış gibi gösterirler. 

İsra Suresi'nde geçliği gibi Resulullah'a karşı Kureyş müşriklerinin hir 
kısmı da bu safsatayı ileri sürmüşlerdi. Buna karşı burada bunun yanlış kay
nağının yüce yaratıcıyı, yarattıklarından habersiz zannetmek küfrü olduğu "'.C 
Nuh'tan İsa'ya kadar gelen büyük peygamberlere karşı kafirlerin de hep hunu 
söyleyegeldikleri ve i lmen ikna olmak istemeyen bütün o kafirlerin sonunda 
peygamberliğin doğruluğu karşısmda fiilen yok oldukları anlatılmıştır. Yani 
Nfıh'un peygamberliğine karşı kavminin kodaman kafirleri demişti ki: "Bu ne 
olursa olsun sizin gibi bir beşerden başka bir şey değil, böyle iken insanlığın 
üzerine çıkmak insanlıktan daha yüksek olmak istiyor. Allah'tan peygamberlik 
dava ediyor, insandan Resul mü olur?" Gerçi ayetten i lk bakışta önceki mana 
hemen akla gelir Fakat daha sonra gelen bölümüne dikkat edilince de ikinci 
mana; yani insanın peygamberl iğinin inkara manası daha açık görünür. Çünkü o 
kafirler bunun arkasından şöyle delil getirmeye çalışıyorlar: 

� J)'i :iıı : � :,J� Ve eğer Allah dileseydi elbette melaike indirirdi. Yani 
Allah insanlara elçi göndermek isteseydi yerdeki insandan değil, elbette 
gökyüzünden melekleri elçi yapar indirirdi de herkes ondan Allah'ın tebliğatmı 
kendi alırdı. Buna "elbette" demeleri iki görüş aÇısmdandır. Bir kere batıl zan
larında Allah'ın beşerden birine tebliğat yapıp peygamberlik nimeti vermesini 
mümkün görmüyorlar. Allah, doğrudan doğruya cisim sahibi olanlara tesir ede
mez, zannediyorlar. Halbuki bu şekildeki istidlalde bir "miisadere ale'l-matlub" 
fesadı (bir şeyi yine kendisiyle delil göstermeye kalkışma yanılgısı) vardır. Yani 
delil davanın aynıdır. Bir de tabiat ve vücup bakış noktasına tutunarak demiş 
oluyorlar ki, eğer bazı kimselere melekleri indirmiş ise her ferde indirmesi gere
kirdi, çünkü tabiat küllidir. Bu yanlış zan da Allah'm mutlak yaratıcı olduğunu 
inkardır. 

İbrahim Sfiresi'nde geçtiği üzere bu gibilere karşı peygamberler: \ıı � �I !.�� � : � � Js. � Jıı �� ;Jt.,,_. � ''Evet biz sizin gibi bir beşerden başka.\'; 

değiliz. Fakat Allah nimetini kullarından dilediğine lutfeder" (İbrahim, 1 4/ 1 1 )  
diye cevap vermişlerdi ki, burada da: :r.,u1.1 J;Jı ;r. � C.� "Biz yaratmaktan 111J/1/ 

,, ., , 

değiliz" (Müminun, 23/17) ayetiyle o yanlış zanları kökünden reddedilmi• ve 
' 

nitekim En'am Suresi'nde ��! � :· :� �1 JJ1 "Allah elçiliği kime vertc'tRl11I 
daha iyi bilir" (En'am, 6/124) buyurulmuştur. Fakat Allah'm il im ve iradcıini 
bilmeyen ve kafaları tabiat, adet ve taklitlerle devamlı dolmuş olan kifirlcr de
diler ki 'ı.,)�'11 �İ;) (� G:...:.. C. biz önceki atalarımızdan bunu işitmedik. Ynni 

, , "' ,,, ,,, 
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Nüh'un dediğini, Allah'tan başka ilah yoktur, kelamını i�itmem i�ler, yahut 
hazılarının sözüne göre Nuh gibi peygamberlik iddia edeni işitmemişler, ceha
letleri o kadar uzamış ki, peygamber cinsini duymamışlar. Bununla beraber biz
ce bunun melaike indirilmesine işaret olması ihtimali de vardır ki, melaike indi
rildiğini hiç işitmedik demiş olurlar. Ve bu mana, gösterdikleri bahanelerin 
çürüklüğünü anlatmış olması sebebiyle ayetin ahengine daha uygun gelir. 

İşte o kafirler, insanın peygamberliğini, böyle inkar ederek büyük peygam
berlerden bir peygamber olan Nuh'u hiçbir fazilete sahip olmayan basit bir hırslı 
iddiacı gibi göstermekle kalmayıp daha ileri gittiler de halka karşı dediler ki, �I 
� '-! J::.� \ıı ;  Bu yalnız kendisinde delilik bulunan bir kiınsedir. Yani acaib 
bir-deli v�ya cin tutmuş, � J:> '-! ı� öyle ise onu, bir süreye kadar göze-

- "' , , 

tiniz bakalım, belki açılır. Nihayet bunlara karşı Nuh, ne dedi bakınız: y� �u �;:;r C-; 4':,-_;;;ı Rabbim, dedi, beni yalancı saymalarına karşı bana yardı� et. 

O nasihat dinlemeyen, bil imsel ve sözlü cevaplarla yola gelmek ihtimali olma
yan kafirlere karşı fiilen başarı ile doğruluğunun ortaya çıkarılmasını Rabbından 
dua etti ki, bu dua, Allah Teala'yı, yarattıklarından gafil sanan o kafirlerin yok 
olması demekti. Anlamalı ki, bir peygamberin kavmi aleyhindeki duası ne kor
kunç şeydir. Yüce Allah ise çok yakın ve duaları kabul edicidir. ı:,1 41 Ç�U Bu

nun üzerine ona şöyle vahyettik: 0.j>jj ,���·/� �ı �ı "Gözleri,;,ii.in- önünde ve 
bildirdiğimiz şekilde o gemiyi yap . . .  " 
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Meal-i Şerifi 

31- Sonra onların ardından bir başka nesil getirdik. 
32- Bunun üzerine, onlar arasından kendilerine, "Allah'a kulluk edin; 

çünkü sizin O'ndan başka bir tanrınız yoktur. Hala Allah'tan korkmaz 
mısınız? (mesajını ileten) bir resul gönderdik. 

33- Onun kavminden, kafir olup ahirete ulaşmayı yalanlayan ve dünya 
hayatında kendilerine refah verdiğimiz kodaman güruh dedi ki: " Bu dedi
ler, sadece sizin gibi bir insandır; sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden 
içer." 

34- "Gerçekten, tıpkı kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz herhalde 
ziyan edersiniz." 

35- " Size, öldüğünüz, toprak ve kemik yığını haline geldiğinizde, mut· 
lak surette sizin (tekrar) meydana çıkanlacağınızı mı vaad ediyor? " 

36- " lleyhat o size vaad edilen şey ne kadar uzak! 11 

37- "Dünya hayatından başka gerçek yoktur. (Kinıimiz) tilürlkı, 
(kimiıniz) yaşarız; bir daha diriltilecek değiliz. 11 

38- "Bu adam, sadece Allah hakkında yalan uyduran bir kimH�dlr; hlı 
ona inanmıyoruz. " 

39- O Peygamber: " Rabbim, dedi, beni yalanlamalarına kua,ı hMna 
yardımcı ol! " 

40- Allah şöyle buyurdu: "Pek yakında onlar pişnıan olacnklnr.! " 
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41 • Nitekim, llak tarafından korkuç bir ses yakalayıverdi onları! Ken
clilt•rini hemen çepeçevre kuşattık. Zalimler topluluğunun canı cehenneme! 

�_;.j u) �� � Li't!.;1 � Sonra onların ardından bir başka nesil getirdik. 
Burad� bu 'ne;Ü belirtilmemiştir. Fakat Nuh Kavminden .sonra çoğunlukla Ad ve 
Semud kavimleri anıldığına göre bu nesilden maksadın, Ad, peygamberin de 
Hud olması uygun olur. Semud ve Salih de denilmiştir. b).r �.llı ... -; � �ı Ju� 
Q�ı •�I � �L::(,;t, (;.�1 .. � "Onun kavminden, kafir olup ti1ı;;�te �laşnıayı , , , , , ,,,. 
yalan sayan ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kodaman güruh 
dedi ki: " Nuh kavminin yalnız küfürlerin i  zikri i le  yetinilmişti, bunların 
hakkında ise küfürleriyle beraber ahirete gitmeyi yalanlama ve dünya hayatında 
nimet ile şımarıklık özellikleri de bilhassa zikredilmiştir. Bu özellikler, asnmız 
kafirlerinin de en belirgin özelliklerini ortaya koyduğu gibi, söyledikleri sözler 
de tamamıyla şimdiki kafirlerin dillerine doladıkları sözlerdir. Bunlarda insanın 
peygamberliğini kabul etmemekle, beraber, peygamberi normal bir insan seviye
sinde göstermek için beşeriyeti yiyip içtiği şeylerle mukayese ediyor ve insanlık 
toplumun� kökünden yıkacak olan şu propogandayı ileri sürüyorlar. � ;.5-0.11 � �t°&: Gerçekten, tıpkı kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz �.J�� (�! �! 
o takdirde siz, hiç şüphesiz ziyandasınızdır. Hatulatmaya gerek yoktur ki, in
sanın insana itaatini kayıtsız şartsız inkar eden bu söz, haricilik ve anarşistlik 
davasıdır. Ve bir başkanın, başkanlığı altında toplanmayan bir insan topluluğu 
yoktur. Cumhuriyetler bile bir başkanın başkanlığı altında birleşmek zorundadır. 
Fakat kendi dünya hayatlarından ilerisini hiç hesaba almak istemeyen ihtilalci 
kafirler, kendi garaz ve menfaatlerini elde etmek için hürriyet davası altında 

' . itaat esaslarını yıkarak milletlerin toplum düzenlerini yok etmekten zevk alırlar. 
Bunun gibi dünya hayatının refahı i le  şımarmış ve ahirete ulaşmanın yalan 
olduğunu diline dolamış olan o kafirler de Allah'm emriyle, peygambere itaat 
duygusunu kırmak için insanm insana meşru' olan ita(\t esasını bir esirlik ve 
ziyan şeklinde göstererek kökünden baltalamaya çalışıyorlardı. Bir milletin a
yakta kalmasına en büyük darbe olan bu büyük cinayetin ahirete ait sorumlu
luğu söz konusu edildiğinde diyorlardı ki :  

�;.:_;:. �1 (.�� 41) ;.��� � r�_ı �1 ;J'�1 Size, öldüğünüz; toprak ve kemik 
yığını haline geldiğinizde, mutlak surette sizin (tekrar) meydana çıkarılaca
ğınızı mı vaad ediyor? �J'i&.) LJ ��--" �ı4:a. Heyhat, heyhat! Size vaad edilen 
şey ne kadar uzak! Q�ı Gjç_ � ı  � �ı llayat, ancak bizint dünya hayabnuz· 
dır. � �;..; Ölür ve yaşariz: Y�ni  kimimiz bir taraftan ölür, kimimiz de 
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yeni doğar, hayata geliriz, böyle gider �� � (.� ve biz bir daha diriltil6!· 
cek değiliz. Öldü

.
kten sonra dirilmeyec�ğiz,' o halde bu alçak hayata san lal ım 

keyfimize bakalım. �� � ı ;  �ı O peygamber ancak öyle bir adam ki ��ı �.i.S" .lJı ._p. Allah'a karşı blr ya'
lan uydurdu �� � � ı.::.� biz ise ona inana-

, ,, ,,, ,, 
cak değiliz. İşte görülüyor ki, zamanımız kafirlerinin ve özellikle aydın olduğ�-
nu iddia eden zamanımız zındıklarının dine karşı söyledikleri sözler de eski 
kafirlerin bu sözlerine benzer sözlerden başkası değildir. 

Bunlar böyle söylediler de ne oldular? O peygamber, yani Hud (a.s) �� Jl) iJy,� � ��ı Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. 
Yaratt;kl�rından habersiz olmayan Allah Teala da ne dedi bilir misiniz? � Jli 
��lj �:.;ı � Pek yakında onlar pişman olacaklar. �lı t..•_'.a.tı �:ii.U 
D�rken , H�k t�rafından korkunç bir ses yakalayıverdi onlari : lil �ıT.� 
da, biz onları bir gusa haline getiriverdik. Yani kendilerini bir sel köpüğü gibi 
savuruverdik. �lli.ıı r� (ı°-) Artık defolsun öyle zalimler! 
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Meal-i Şerifi 
42- Sonra onların ardından bir başka nesil getirdik. 
43- Hiçbir ümmet, ecelini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir. 
44- Sonra biz peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Herhangi bir 

ümmete peygamberlerinin geldiği her defasında, onlar bu peygantberi ya
lanladılar; biz de onları birbiri ardından (yokluğa) yuvarladık ve onları 
efsane yaptık. Artık iman etmeyen kavmin canı cehenneme! 

45- Sonra birtakım ayetlerimiz ve açık bir ferman ile Musa'yı ve 
kardeşi Ilarun' u gönderdik. 

46- Firavun'a ve ileri gelenlerine de (gönderdik). Bunun üzedne onlar 
kibire kapıldılar ve ululuk taslayan zorba bir kavim oldular. 

47- Onun için: Biz, dediler, " kavimleri bize kölelik ederken bizim 
benze-rimiz olan bu iki adama inanacak mıyız? " 

48- Böylece onları yalanladılar, bu yüzden de helak edilenlerden oldu
lar. 

49- Andolsun biz Musa 'ya belki onlar yola gelirler diye, o kitabı da 
verdik. 

50- Meryemoğlunu ve annesin] de (kudretimize) bir alanıet kildık; on
ları, yerleşmeye elverişli, sulu bir tepeye yerleştirdik. 

Meal-i Şerifi 
51- Ey peygamberler! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin; güzel amel 

ve hareketlerde bulunun. Çünkü ben sizin yaptıklannızı bilirim. 
52- "Ve işte bu sizin ümmetiniz bir tek ümmet ve ben de sizin Rabhini

zim. Öyle ise benden sakının." (denildi). 
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J,:..)ı 4!ı Ç Ey peygmnhcrler! �Çlıı ::,.... ı_,fr Teıniz ve helal olan �eyknll'll 
yiyiniz WG. ıµı� ve iyi amel iileyiniz: � �p c..ı Jı Çünkü hen si1.in ... ,,. ,, 1 ... 

yaptıklarınızı bilirim. Yani karşılığını veririm. Her peygambere zamanıııdcı 
böyle hitap edilmiş ve en sonra hepsinin ulaştığı nimetleri ifade etmek üzere hu 
hitap özellikle peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'e yöneltilmiştir. B,u · 
rada peygamberlere karşı "yediğinizden yiyor ve içtiğinizden içiyor diyenlerin 
sözlerine bir cevap vardır. Yani peygamberler de yemeğe içmeğe izinlidirkr. 
Fakat onlara itiraz eden kodaman kafirler gibi haram ve helalini ayırmadan, pi
sini, temizini seçmeden yemezler, insan !arın haklarına tecavüz etmezler. İnsan
ların iliklerini emmezler, helal ve pak olarak hoş ve temiz olan şeylerden yerler. 
Sonra yedikleri de onlar gibi yalnız keyf ve zevk için değil, güzel çalışıp iyi 
ameller yaparak Allah'a ibadet edip şükürlerini yerine getirmek h ikmetiyledir. 
Onun için maksatları, her ne olursa olsun dünya hayatının refahını yaşamaktan 
ibaret olan kafirlere, firavunlara, zalimlere itaat etmek ve onlara bağlanmak, 
esirlik ve ziyan olduğu halde, peygamberlere ve onların yolundan giden Allah 
adamlarına boyun eğmek ve uymak, dünya ve ahirette güzel ve temiz bir hayat 
yaşatan bir nimet ve mutluluktur. 

.� 0(, Ve i�te bu, yani iyi ve temiz olan şeylerden yiyip iyi amelleri 
işlcm

-�k ü�ere İslam ve tevhid esasında toplanmak i:�G �1 �'ı bir tek ümmet 

olarak sizin ümn1etinizdir. Yani bütün peygamberlerin din ve şeriatinin esası 
budur. �:, 131� Ve ben de sizin Rabbinizinı ı:,);ll öyle ise henden korku

nuz, benden başkasından korkmayınız. 

Böyle iken: 
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Meal-i Şerifi 
53- Derken insanlar kendi aralanndaki işlerini parça parça böldüler. 

Her grup, kendinde bulunan ile sevinip böbürlendi. 
54 .. Sen şimdi onlan bir zamana kadar gaflet ve sapıklıkları ile haşhaşa 

bırak! 
55- Sanıyorlar mı ki, onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile, 
56- Kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz. Hayır, onlar işin 

farlana varamıyorlar. 
57- Rablerine olan saygıdan dolayı titreyenler, 
58- Rablerinin ayetlerine inananlar, 
59- Rablerine ortak tanımayanlar, 
60- Ve, Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri 

titreyerek yapanlar; 
61- İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yanşırlar. 
62- Biz hiç kimseyi, gücünün yettiğinden başkası ile yükümlü kılmayıı. 

Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar ha�ızlığa uAratılmaı· 
lar. 

63- Hayır, onların kalpleri bu hususta cehalet içindedir. Aynca onlınn 
bundan öte birtakım kötü işleri vardır ki, onlar bu işleri yapar dururlar. 

64- Nihayet, refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya uirattılımııda, 
bakarsın ki onlar feryadı basarlar. 
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65- Boşuna feryad etmeyin bugün! Zira bizden yardım görenıeyecek
siniz. 

66- Çünkü ayetlerimiz size okunurdu da, buna karşı siz arkanızı 
dönerdiniz. 

67- Kafa tutardınız ve geceleyin hezeyanlar savururdunuz. 
68- Onlar bu sözü (Kur'an'ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, 

daha önce geçnıişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? 
69- Yoksa peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar 

ediyorlar? 
70- Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Aksine o, kendi

lerine hakkı getirnıiştir. Halbuki onlar haktan hoşlann1an1aktadırlar. 
71- Eğer hak, onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler 

ve yer ile bunlarda bulunan kimseler bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şan 
ve şereflerini getirdik; fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirirler. 

72- (Resulünü) Yoksa sen onlardan bir haraç nu istiyorsun? Rahbinin 
vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenled� en hayırlısıdır. 

73- Gerçek şu ki sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. 
74- Fakat ahirete inann1ayanlar ise, ısrarla yoldan çıkınaktadırlar. 
75- Eğer onlara acıyıp da için de bulundukları sıkıntıyı giderseydik, 

iyice körleşerek azgınlıklarında büsbütün diı-enirlerdi. 
76- Andolsun, biz onları saluntıya düşürdük de yine Rablerine boyun 

eğınediler, tazarru' ve niyazda da bulunn1adılar. 
77- Nihayet Üzerlerine, azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaıuan, bir 

de bakarsın ki onlar orada şaşkın ve ünıitsiz kalıuışlardır! 

/ {/ "�r\/,.6�\\ ' �  ; \1� � \�(\ "'' ,,  _)� ) '.J (F _;>: ==tı;P l> f �J 
� .. .. --

;Hij»%:f ·�;� s;��5t{��i; 
3�\'�_; 0;i:��� � 5;;0� ;},,� 
__j�\;�ı) ,,�@J J���\;J\;�ı 
Cı�C\1.;;C(f�GGı�J� ® JJS�·ı 
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Meal-i Şerifi 

78- Halbuki sizin için o kulağı, o gözleri ''e o gönülleri yaratan ()'dur. 
Ne de az şükrediyorsunuz! 

79- Ve sizi yeryüzünde yaratıp türeden O'dur. Sırf O'nun huzurunu to· 
planacaksınız. 

80- Ve O, yaşatan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün d�iUşnu�HI 
O'nun eseridir. Ilala aklınızı kullanmaz mısınız? 

81- Hayır, öncekilerin söylediklerinin benzerini söylediler. 
82- Dediler ki: "Sahi biz, ölüp de bir toprak ve kemik yı�ını hulint act•l

mişken, mutlaka yeniden diriltileceğiz öyle mi?" 
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83- "Yemin ederiz ki, gerek bize, gerekse daha önce atalarımıza böyle 
bir vaadde bulunuldu; (fakat) bu geçmiştekilerin masallarından başka bir 
�ey değildir! " 

84- (Resulüm!) de ki: "Eğer biliyorsanız (söyleyin bakalım), bu dünya 
ve onda bulunanlar kime aittir? 11 

85- "Allah'a aittir" diyecekler. "Öyle ise siz hiç düşünüp taşınmaz mı
sınız? " de. 

86- "Yedi kat. göklerin Rabbi, azametli Arş'ın Rabbi kimdir? " diye 
sor. 

87- " (Onlar da) Allah 'ındır. " diyecekler. "Şu halde siz Allah 'tan kork
maz mısınız? " de. 

88- "Eğer biliyorsanız (söyleyin), her şeyin melekfıtu (mülkiyeti ve 
yönetimi) kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan; fakat 
kendisi korunmayan (buna muhtaç olmayan) kimdir? 11 diye sor. 

89- " (Bunlar da) Allah 'ındır." diyecekler. "Öyle ise nasıl olur da 
büyülenirsiniz? " de. 

90- Doğrusu biz onlara hakkı getirdik; onlar ise cidden yalancıdırlar. 
91- Allah evlat edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir ilah da yoktur. 

Aksi takdirde her ilah kendi yarattığını sevk ve idare eder ve bir gün mut
laka onlardan biri diğerine galip gelirdi. Allah, onların yakıştırdıktan 
şeylerden münezzehtir. 

92- Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları 
şeylerden çok yüce ve münezzehtir. 

���1 �l.:..1 �I Tu �ı "Bu, öncekilerin esiıtirinden başka bir şey değildir. ,,. , , , 
(dediler) " 

"Esatir" kelimesi hakkında En'am, 6/25. ayetin tefsirine bkz. Bugünkü 
kafirlerin de din ve ahiret inançlarına karşı yeğane sözleri esatir (masal) ve hu
rafe demekten başka bir şey değildir. Hatta esatir ve hurafe karışmış, bunlara 
düzeltmeli diyerek dindarlık kisvesi altında dinsizlik ilan eden nice kafirler ve 
şeytanlar görüyoruz; halbuki İslam, esatir yani aslı esası olmayan geçmişlerin 
hikayeleri olmaktan ne kadar uzaktır. Bakm bütün bunlara karşı Kur'an gözün, 
kulağm, kalbin yaratılışını hatırlatarak ne güzel bir manzara gösterip bildiriyor. , · •  "'.. ' ' ! "V k . · v 

.. .. ki . d" ? " . . .  """.) u ı:,:J J.i e ı. ı eryuzu. .. mın ır . . . .  , , 

.� � ;.�, "'·.; �j � � .J! JS' �ll r�! "Eğer öyle olsaydı, her ilah kendi ya
ra(tığını sevk ve idare eder ve bir gün mutlaka onlardan biri diğerine galebe 
çalardı. " Burada Allah Teala'nın birliğini isbat için "temanü'" delilinin açık bir 
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anlatımı vardır. (Enbiya Suresi'ndeki . . . �I � �lS' � "Eğer, Allalt't,uı lwşkt1 
- - -

tanrılar bulunsaydı . . .  " (ayetinin tefsirine bkz. 2 1/22) 
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Meal-i Şerifi 

93- (Resulüm!) De ki: Rabbim! Eğer onlara yöneltilen tehdidi (dünyevi 
sıkıntıyı ve uhrevi azabı) mutlaka gösterecek<;en, 

94- Bu durun1da beni, o zalimler topluluğunda bulundurma, Rabbian ! 
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95- Biz, onlara yönelttiğimiz tehdidi sana göstermeye elbette ki kadiriı.. 
96- Sen, kötülüğü en güzel bir tutumla sav, çünkü biz onlar1n 

yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. 
97- Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! 
98- Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. 
99- Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında, 

"Rabbim, der, lütfen beni (dünyaya) geri gönder," 
100- "Ta ki, boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayını." 

llayır! Onun söylediği bu söz (boş) laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, 
yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır. 

101- Sfır'a üflendiği zaman aralarında artık ne soysop (çekişmesi) 
vardır, ne de birbirlerini soruşturacaklardır. 

102- Böylece kinılerin tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa 
erenlerdir. 

103- Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine 
yazık ehni§lerdir; (çünkü onlar) ebedi cehennemdedirler. 

104- Orada dişleri sırıtır halde iken ateş yüzlerini yalar. 
105- (Allah Teala,) Size ayetlerim okunurdu da, siz onları yalan

lardınız değil mi'! . . .  der. 
106- Derler ki: Rabbinıiz! Azgınhğımız bizi altetti; biz, bir sapıklar 

topluluğu idik. 
107- Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha (ettiklerimize) 

dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. 
108- (Allah) buyurur ki: Alçaldıkça alçahn orada! Bana konuşmayın 

artık. 
109- Çünkü kullarımdan bir zümre '' Rabbinıiz! Biz iman ettik; öyle ise 

bizi bağışla, bize merhamet et, sen, merhametlilerin en iyisisin.'' diyorlardı. 
1 10- İşte siz onları alaya aldınız; sonunda bu davranışınız size beni yad 

etıneyi unutturdu; çünkü siz onlara gülüyordunuz. 
111- Bugün ben onlara, sabrettik.Jerinin karşılığını verdim; onlar, haki· 

katen muradlarına erenlerdir. 
112- (Allah inkarcılara) "Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? " diye sorar. 
1 13- " Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte bilenlere sor. " 

derler. 
114- (Allah) buyurur ki: Sadece az bir süre kaldınız; keşke siı (hunu) 

hilnıiş olsaydınız! 
1 15- Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huıurunuıın 

geri.,getirilnıeyeceğinizi mi sandınız? 
1 16- Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. O'ndun hu�kn ila1h 

yoktur. O, bereketli Arş'ın sahibidir. 
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117- Her kim Allah ile birlik�e diğer bir tanrıya taparsa -ki bu hususla 
ilgili hiçbir delili yoktur- o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. 
Şurası muhakkak ki, kafirler kurtuh�şa eremezler. 

1 18- Resulüm! De ki: " Rabbim, bağışla ve merhamet et! Sen merha
metlilerin en iyisisin." 
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Nur SU.resi 
Medine Döneminde İndi 

Ayet Sayısı: 64 

54 1  

Nur Suresi'nin hepsi Medine döneminde inmiştir. Nur ayeti denilen �) j,1 
Jo� �rJ -.:ı(,'..:..Jı "Allah göklerin ve yerin nurudur. " (24/35) ayetinden dolayı bu 
. . 

ismi almıştır. 
Ayetleri : Altmış iki veya altmış dörttür. 
Kelimeleri: Bin üç yüz on altıdır. 
Harfleri : Beş bin üç yüz otuzdur. 
Fasılası y • J , J . r ,  _:,, harfleridir. 
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Meal-i Şerifi 

ı- (işte bu ayetler) bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz 
kıldığımız bir suredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık açık 
ayetler indirdik. 

��)� Ve farz kıldık Yani bu sure, kesin olarak farz kılınan birtakım 
hük ümleri ve bunların delillerini içinde bulunduran bir kısım açık ve bell i  
fıyetleri ihtiva eder. Öyle ki bu surenin de İslam medeniyetinin hukukunu ve asıl 
vazifelerini gösteren temel çizgilere delil olması açık bir şekilde düşünülebilir. 
İlk önce namus, ırz ve aile hukuku meselelerinden başlanarak buyuruluyor k i :  
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Meal-i Şerifi 

2- Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; 
Allah' a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi 
sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygu
lanan cezaya şahit olsun. 

3- Zina eden erkek, zina e�en veya müşrik olan bir kadından başkası 
ile evlenemez; zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan 
erkek evlenebilir. Bu, münıinlere haram kılınmıştır. 

4- Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) 
dört şahit getiren1eyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini ·· 

hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar. 
5- Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar nıüstesnadır. Çünkü 

Allah çok bağışlayıcı ve nıerhametlidir. 
6- Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri ol· 

mayanlara gelince, onların her birinin şahitliği kendisinin doAru 
söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik 
etmesidir. 

7- Beşinci defa da, eğer yalan söyleyenlerden ise, Allah' ın lanetinin 
kendi üzerine olınasını dilenıesidir. 

8- Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dUrt d�f11 
Allah adına yen1in ve şahitlik etmesi, 
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9- Beşinci defa da, eğer (kocası) doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın ga
zalunın kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır. 

10- Ya Allah'ın size bol lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tevbele
ri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı (haliniz nice olurdu.)? 

�(.;JG �(;J1 Zaniye ve zani; ZANİYE, zina eden kadın ZANi zina eden er-
, , 

kek demek olduğu belli, fakat zaniye ile mezniyeyi ayırmak gerekir. Her zaniye 
mezniyedir; ama her mezniye, zaniye değildir. Çünkü mezniye, zina edilen 
kadın demektir ki, şiddetle ve zorla da olabilir. Zorla zina edilen kadına ise mez
niye denilirse de zaniye denilemez. O zira ancak kendi istek ve arzusu i le zina 
işlemiş kadına denilir. Karşılıklı rıza ile işlenilmesi sebebiyle, zina fiilinde bu 
fiili işleyenler ortak olur. Zorla zina edilen kadın ise hiçbir yönden fail değil 
mcnf'ul dür. İşte burada, zorlanana had cezası gerekmeyeceğini anlatmak için 
zaniye denilmi§, mezniye denilmemiştir� Şunu da unutmamahdır ki maksat, zi
nalarının sabit olduğuna şer'i yönden hüküm verilmiş olan zani ve zaniyedir. Zi
nanın tesbiti ise � �1 �_ı:, ı.J''/":· .lj "Onlara içinizden d6rt şalıit getirin. " 
(Nisa, 5/15) ayetinin ifadesi ve delaletine göre dört şahide veya dört kere ikrar 
etmeye bağlıdır. Netice olarak zina ettiği bu şekilde sabit olan ve sabit olduğuna 
hüküm verilen kadın ve erkek, i� �L. � .l>lj JS' ı;4u Şimdi bunlardan her-
birine yüz celde vurunuz. 

- , ,, . ,  , 

CELDE: Deriye vurmaktır ki, her vuruşa celde denir. Keşşafta der ki, 
"celd" sözünde şuna işaret vardır ki acı, ete geçirilmemelidir. Çünkü celd, cilde 
vurmaktır. 

Nitekim "zaherehG" :  sırtına vurdu, "batanehu": karnına vurdu, 11reesehG11: 
başına vurdu demek olduğu gibi derisine vurdu manasına da "celedehCı'' deni
lir . .  _ ( 1 ) Demek ki, deri hissedecek kadar kaba elbisenin üzerinden vurmaya da 
celd denilmez. Aynı zamanda meselenin fıkhi yönü düşünüldüğü zaman mak
sadın, bir eğlence olmadığı gibi, bir işkence veya yok edip öldürme de değil, 

' 

yalnız zorlama ve terbiye etme olduğu açıktır. Şu halde maksat, şiddetli bir ccld 
değil, eti çürütmeyecek ve tehlikeye sebeb olmayacak şekilde hafife yakın orta 
bir şekilde vurmaktır ki, nasıl olacağı Fıkıh kitaplarında açıklanmıştır: 

BİRİNCİSİ: Değnek iri olmayacak, çöp gibi çok basit de olmayacak, par
mak kadar düz ve budaksız olacak. 

İKİNCİSİ: Vuran kimse vururken en son omuzu hizasına kadar kaldıracak 

( 1 )  cz-Zcmah�cri, a.g.c., 111, 47. 
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ve omuzundan arkasına aşırtmayacak, 

ÜÇÜNCÜSÜ: Çıplak vücuda vurulmayacak, fakat kürk gibi kalın elhisc 
varsa çıkarılacak. Rivayet edilir ki, Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a)'a had cezası için 
bir adam getirildi, adam gömleğini çıkarmya başladı ve "Benim şu günahk&r 
vücudum dövülürken üzerinde gömlek bulunması uygun değildir" dedi, Ebu 
Ubeyde gömleğini çıkarmasına izin vermeyin, dedi ve o şekilde dövüldü. 

DÖRDÜNCÜSÜ: Yüz, karm ve ot yeri gibi nazik ve tehlikeli organlara vu
rulmaz. 

BEŞİNCİSİ: Hepsi bir yere de vurulmayıp diğer organlara gereği şekilde 
yaygmlaştarıJır . . .  

Ayetin açık ifadesine göre zani ve zaniye, zina isnad edilen evlenmiş veya 
evlenmemiş olandan daha genel ve bundan dolayı celd, ikisini de içine 
alıyormuş gibi görünür. Fakat Maiz ve Gamidiyye hakkında Peygamber efen
dimizin bilinen uygulaması, yani bilinen sünneti ile bu ayetin hükmü, muhsan 
olmayan, yani evlenmemiş olanlar hakkında olmak üzere yürürl üktedir.(1) 

' JJı IJo!.> � �i� 4. f.i.t.� � Allah'ın cezasında onlara acıyacağınız tutmasın �ı - ;:'�f r°jG ��-��� ;.��k Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız öyl� 
yapınız. Allah'ın muhterem tuttuğu iffet ve namusu yırtan zani ve zaniye'ye 
acima duygusuna mağlup olup da onlara iltimas göstererek Allah'm emrettiği 
cezayı ihmai etmezsiniz, Allah'tan ve ahiret sorumluluğundan korkarsınız. 
Çünkü onlara acımak, zinalarına göz yummakta değil, tevbelerine sebeb olmak 
için cezalarını yerine getirmek ve bu şekilde iffet ve namusu koruma ve zinanın 
genelleşmesini önleyerek nikahın çoğalmasına çalışmaktadır. Çünkü zina; �lS' �ı 

- . 

� : C..� ı·:,-.� r· ... G "Çünkü, bu bir hayasızlıktır, iğrenç bir şeydir ve kôtii hir 
yoldur" (Nisa, 4/22) ayeti kerimesine göre büyük bir fuhuştur, kin ve hiddcttir 
ve yolu pek kötüdür. 

Gerek sıhhi, gerek tabii, gerek ahlaki, gerek hukuki, gerek ictimai hangi 
yönden düşünülürse düşünülsün zina çok zararlı, harab edici bir günahtır. Er· 
kekle kadının yaratıllş ihtiyaçlarından olan cinsi münasebetlerinin, meşru ve 
güzel yolu zinada değil, nikahtadır. Nikahta hayatm bir bereketi, zina ve hoyı· 
sızlıkta ise onun yok olması ve sonuçsuz kalması vardır. Nikahın kolaylılı, 
doğruluk ve emniyeti, çoğalması bir toplum bünyesinin sıhhatinden olduAu allıl, 
tersi olan zinanın yayılması da aksine toplum bünyesini kemiren, <;Urülcn, her 
(1) Buhari, Ahkam, 21; Müslim, Hudlıd, 22, 2J; Ehu Davud, Hudfıd, 2J; Tirmizi. l hıuôd, �. 
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ti.irlü ahlaki kötülüklere sürükleyen tahrib edici şeylerin başıdtr. Tıbbi ifade ile 
i fade edecek olursak zina, toplum bünyesinin firengisidir. Bir hadis-i şerifte 
Peygamber efendimizden rivayet edilmiştir ki: "Ey insanlar topluluğu! Zinadan 
kaçınınız, çünkü onda altı özellik vardır. Üçü dünyada, üçü ahirettedir. Dünya
dakiler değerleri giderir, fakirlik getirir, ömrü kısaltır. Ahirette de Allah'ın ga
zabına, hesabın kötülüğüne, cehennemde ebedi kalmaya neden olur."(l ) Bu se
bepten insanlara yardım ve acıma ona teşvikte değil, ondan menetme ve zorla
ma ile kurtarmaktadır. 

Bu ayette emrolunan yüz sopa vurma ise sakındırma ve yasaklamanın, ga
yet basit ve sade ve her türlü sıkıntı ve korkudan uzak en sağlam yoldur. Bu 

,... > 

ayetin nuzfılünden önce İslam'da zinanın cezası 1J'1i"'-" ü �L...; ::,.. �Ulı �'4 �G 
' ·C;\,: ': (j]� � '. '.1 j,ıı ·ı-a:..� · 1 �· - , ı '. ' ' �.- :- �: 4.'.:.ı "'ı . •. ' � ·-u l ' '·· � \j� ._, ,; 1 ' . . :r:. l+i . . ıJ J • •  ı.J+' � J '_,.ı �>"t � � ..,. � .,-- J� ıJ � � 
dJ�\j � "Kadınlarınızdan fulıuş yapanl�ra ka;şı içi�izden

, 
dö;t şahit geti�in. 

Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye, yahut Allah onlara 
bir yol açıncaya kadar evlere hapsedin. İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa 
ceza verin . . . " (Nisa, 4/1 5-16) ayeti uyarınca kadınlar için vefat edinceye veya 
Allah bir yol açıncaya kadar evlerde hapis, erkekler için de hakimin görüş ve 
takdirine uygun bir eza ile lazirdi; takdir edilmiş belli bir cezası yoktu. Bu aye
tin indirilmesi ile bekarlar arasında her ikisine de yüz sopa vurma ile sınırlan
dınldı ve böylece vaad edilen yol gösterilmiş oldu ki, bunda iki taraf için zina 
zevkine karşılık yeterli eziyet ifade edecek adil bir tesir mevcut olduğu gibi, za
rardan uzak ve masrafsız olmak itibariyle de birçok yönden faydalar vardır. Ha
pis cezasının ahlaki bir şekilde tatbikatındaki zoriuklarla beraber, bir taraftan 
her türlü iş ve gücü durdurma, diğer taraftan devlet hazinesine birçok masraflar 
yüklediği hesap edilirse, bu hususta tayin edilen yüz sopa vurulmasının, gerek 
ahlaki ve gerek iktisadi ve gerek kolay tatbiki ile adalet nokta-i nazarından fay
dalı ve netice verici bir terbiye olduğunu kabul etmemek mümkün değildir. Şu 
kadar var ki, kötü bir şekilde tatbik etmemek şarttır. Onun için buyur.uluyor ki: 
�:;:Jı � �Ü, 4;� "ı'i • J.J Ve müminlerden bir grup da onlara uygulanan ce-,, 
zaya şahit olsun. Yani gizli döğülmesinler de müminlerden bir taifenin 
(grubun) huzurunda onların şahi�liği ve gözcülüğü altında döğülsünler. 

Keşşat'ın açıkl�masına göre taife; bir halka olması mümkün olan gruptur 
ki, bir şeyin etrafını çeviren topluluk demek gibidir. (2) En azı üç dört kİ§İ olması 

( 1) KurLuhi, cl-Camiu li Ahkami'l-Kur'an, Xll, 167. 

(2) cı-Zcmah�cri, a.g.e., 1 1 1 ,  48. 
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gerekir. İbnü Abbas'tan bunun tefsirinde dörtten kuka kadar d•ye nakledilmi�tir. 
Aslında çoğulun en azı üç ise de zinada şahit adedinin istenen haddi "Wrı 
olduğuna göre, bunun da en azından dört olması gerekir. Çünkü \'i•Jj "şahit 
olsun" buyurulmuştur. Bu sebepten iki kafi gelmez, Hatta Hasen'den rivayete 
göre en azı on kişi olmalıdır.(!) Netice olarak gizli dövme suçlamasına meydan 
vermeyecek kadar bir gr.up insanın hazır bulunması gerekir. Bu ise bir iki kişi 
ile olamaz. Sonra yainız adet..<;ieğil, nitelik de şarttır. Onun için "müminlerden 
bir grup" buyurulmuştur ki, şahitliğe ehil halis müminlerdir. Zira şehadete ehil 
olmayan aşağılık kimselerin şahitliği, yapılmamış gibidir. İbnü Abbas Hazretleri 
de "Allah'ı tasdik edenlerden kırk kişi kadar" demekle bunu kasdetmiştir. 

Bu emirde başlıca iki hikmet vardır: 

BİRİNCİSİ: İntikam şeklinde bir kötüye kullanmaya meydan vermemek 
için bir teminattır. Çünkü gizli dövmelerin, hiddetin sevkiyle işkence halini al
ması veya bir iltimasa uğraması mümkündür. Nitekim tarihin şikayet edegeldiği 
zalimane işkenceler hep gizlenerek yapılmıştır. Bundan dolayı Avrupalı ceza 
hukukçularının \tövme gibi bedeni cezalandırmaları hoş görmemeleri de hiç se
bebsiz değİldir. Fakat hapis gibi genellikle uygun görülebilen cezalann çoğu 
cismani olmaktan kurtulamayacağı gibi, gizli dôvme kadar kötüye kullanmaya 
müsait bulunduğu da inkar olunamaz. Bir mahpusa, heie yalntz olan bir mahpu
sa karşı ne yapılmaz. Halbuki, herkesin gözetimi önündeki bir dövme tesirli ol
makla beraber, haddi aşmaya müsait değildir. İşte darb, ancak bu şahitlik ve 
kontrol altında açıkça olmak şartıyla meşru kılınmıştır. 

İKİNCİSİ: Bunda i ffet ve namusun kıymetini, ibret ve terbiyenin geM 
nelleştirilm�sini ifade eden bir ilan ve sergileme vardır. Gerçi bu sergileme bu 
suçu işleyen kimsenin sadece aleyhine değildir. Açıklandığı üzere lehinde bir 
teminatı da içinde bulunduran bir ilandır. Mahkemenin i lanının ve hükmün, 
aleni olması gibidir. Hükmün aleniyeti (açıklığı) ise bir sergilemeyi içerse lıile, 
genellikle bir ceza niteliğinde kabul edilmez. İcranın yani yürütmenin açıklığa- . 
nın da öyle olması gerekir. Özellikle cezalarda uygulama, hükmü yerine getir
mede tamamlayıcı unsurlardandır. 

.. Bununla beraber, aklı olanların vicdanında, en küçük bir sergilemenin bile 
bir ruhi azap meydana getireceğinde şüphe yoktur. Bundan dolayı bu şahitlik, 
yalnız bedeni olan "celd ceza"sının ruhi bir tamamlayıcısı olur. Bu cümlede 

(1) AJUsl, Ruhu'J-Mcani, IX, 83. 
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�f.l&. "onlar,,. her ikisine uygulanan cezaya " buyurulması da buna işarettir. 
Bir <le bu şahitliğin 'Q}me hukuku ile ilgisi vardır. Şöyle ki: �1 �lj �I � � e,;(;Jl !.S';.:.:. Zina eden erkek,.zi� eden veya müşrik olan bir kadında.; b�şkası

' 
ile 

nikahlanamaz. Zina eden bh herif evlenecek olursa, alacağı karı ya bir zina 
etmiş kadın vey cı  btı rn�ik kadındır. Çünkü imanı ve namusu olan temiz saliha 
kadınlar ondan nefret eder, ona te1ıt.-.c......:�1 P-tmez ve t--.._"'melidirler; öyle heriflere 
olsa olsa ya kendisi gibi zina işlemiş veya AlJah'a şirk ku�ıııah .. ,. ohn bir karı 
rağbet eder ki, Allah'a şirk koşan kadınların da iffet ve namusu şüphelidir. Ve 
işte zina şirke, şirk zinaya böyle yakındır. 

Bir de nefsinde zina etmeye yatkınlık olan erkek, namus ve iffetten yoksun 
kadınlarla ilgi kurar, onlardan tiksinmez; aksine şehvetini tahrik edip heva ve 
hevesine uyduklarından dolayı onlara kapılır ve bu duygu onun evlenmek konu
sundaki fikrini ve düşüncesini bozar da nikaha ve evlenmeye rağbet etmez ve 
şayet evlenecek olursa, alacağı da öyle birisi olur. Zira iffet ve namusun kıyme
tini bilmez, iffetli olanları takdir etmez, kendi dengini arar. Bu şekilde, erkeğin 
iffetsizliği, iffetsiz kadına düşmesine sebeb olduğu gibi, netice olarak nikahlaya
cağı kadının iffetsiz olmasına da sebeb olur. Bu nükte ve incelik ile, bu ayette 
erkek, dişiden önce zikredilmiştir. Halbuki, önceki ayette di§i önce zikredil
mişti. Çünkü dişinin görünmesi, açgözlülüğe düşürmesi, kendi isteği ve kabulü 
olmadıkça adı geçen zina fiili başlayamayacağından, orada suçun başı, zinanın 
maddesi, karı olduğuna işaret edilmişti. Fakat nikah konusuna gelince, bunda 
erkeğin rağbet ve isteği asıl ve öncül olduğuna ve erkeğin ahiakınm iffet bakı
mından kadın üzerindeki nüfuz ve tesirine işaret inceliği ve nüktesi gösteril
miştir. 

-� ·� • · 1 · r· "ıı ı-.� c-�- 'J t.;(.ır Zina eden kadın·, bununla da zina eden erkek ..,.- .J  ı..) '.) � � 'J'.J 
.,,. - ,, , ,, 

veya müşrik bir erkekten başkası nikah edemez. Yani iffet ve namusu olan-
lar, zina eden kadından nefret eder, nikahına tenezzül etmez de onu nikah etse 
etse, bir zina suçu işlemiş veya zinadan sakınmamak adetleri olduğundan dolayı 
ancak bir müşrik nikah eder. Çünkü �� �) . . ;..,)� �· . .  7JJ �ı• _)J1 "kötü kadın
lar, kötü erkeklere, kötü erkekler kötü

,
ka<imiara yaraşı� ,; (Nur, 24/26) � cl!� �'i� 

��·. ı ve c yani o nikah, müminlere haram kılındı. Bakara Suresinde �� 
1 • •  -; ,, '. (' • .,.. , ,  1 �('�! v ·�· � n  • ı . r �'İ!' . , • � · :  t.- • , t.-,; ,  ' • • , ,  l'İ!'  ·� ''ı ıı � ('�� .,:... J.! � � _,!-ı � .IJ -� .Y.J � � V" .r.> ...:.. _;.. 4" .ı J V" Jt � �'-1 _,!-ı � 

J , ,,  , # , "' , "' "' , "" 

ı.:J):,. ::,.. ;.;. �:;:. �ı�:t, "iman edinceye kadar müşrik kadınlarla evlenmeyin. iman 
. , , , 
etmiş bir cariye, beğenseniz bile müşrik bir kadından kesinlikle daha iyidir. 
iman edinceye kadar müşrik erkeklere de mümin kadınları nikahlamayın. 
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iıwıunış bir ki>le mü�rik bir kimseden daha hayırlıdır" (Bakara, 2/221 )  aycl-1 
kerimesine göre, müşrik kadm ve müşrik erkekle nikahlanmanm yasak olduğu 
bilinmektedir. Zina eden kadını nikahlamaya gelince; bu ayetin zahirinden, hu
nun da müminlere haram ve müşrikle nikahlanmaya yakın olduğu anla�ıhyor. 
Bununla beraber ihtilaf yönü de yok değildir. 

1 - Bazıları "bu ayette maksad, nikahın hükmünü açıklamak değil, zinanın 
kötülüğünü açıklamadır. Burada nikah çiftleşme manasındadır ve bu sebchtcn 
haramlık da zinanın haramlığıdır11 demişlerse de anlamsızdır. Çünkü Kur'an'<la 
nikah, hep akit "nikahlanma" manasına geldiğinden çiftleşme manası verilmesi 
doğru değildir. Bir de bu manaca ayetin hiçbir fayda ifade etmemiş olacağı 
gösterilmiştir. 

2- Hz. Aişe (r.anha) dan rivayet edilmiştir ki: "Bir erkek bir kadınla zina 
etse onu nikahlayamaz, bu ayette haramdır. O işe başladığında zina etmiş 
olur. . .  " Ebu Hayyan tefsirinde: Ashab-ı kiramdan İbnü Mes'ud ve Bera b. Azib 
(r.anhüma)'nin de görüşle�inin böyle olduğu bildirilmiştir.(1 ) Fakat buna karşılık 
Hz. Peygamber (s.a.v) den bu konu sorulmuş "Evveli akılsızlık, ahiri nikahtır, 
haram, helali haramlaştırmaz"(Z) buyurduğu nakledilmi§tir. Ebu Bekr'i Sıddik, 
İbnü Ömer, İbnü Abbas ve Cabir'den ve Tavus, Said b. Müseyyeb, Cabir b. 
Zeyd, Ata, Hasen'den ve dört imam'dan naklolunan görüş de caiz oluşudur. (3) 
Ancak Fahrü'r-Razi tefsirinde zikredildiği üzere zina eden erkek ve zina eden 
kadının iffetli erkek ve iffetli kadın ile ve iffetli erkek ve iffetli kadının, zina 
eden erkek ve zina eden kadın ile evlenmesinin haram olması, Hz. Aişe ve İbnü 
Mes'ud gibi Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali'nin de mezhepleridir, denili
yor.<4) 

3- Hasen'in görüşüne göre bu haramlık, belirli zina eden erkek ve zina 
eden kadın haklarındadır. Had vurulmuş zina eden erkek ancak zina etmiş bir 
kadınla evlenebilir, Hz. Ali böylesinin nikahını reddetti diye, rivayet edilmiştir. 

4- Bazıları bu hükmün Medine'de İslam'm başlangıcında gelmiş olup d1ahı . 
sonra neshedildiğini söylemişlerdir, Said b. Müseyyeb bu suredeki ;.ç'11 l�lj 

• � ''Aranızdaki bekarları evlendirin. " (Nur, 24/32) ve Nisa Suresi'ndeki ı�U 
� �ı � � yll. (. "Size helal olan kadınlardan nikah/ayın. " (Nisa, 4/3) lyetlorl· 
(1) Ehu Hayyan, a.g.e., VI, 430. 
(2) Alfısi, a.g.c., XVIII, 88. 

(3) Kurtuhi, el-umiu li Ahkami'l-Kur'an, Xll, 1 69; Slıyfıli, ed-DGrrG'l- Mansur, VI, 126· I ;\O. 
(4) Fahrü'r-Razi, a.g.e., XXIII, 1 5 1 .  
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nin umumlarıyla birlikte neshedildiği rivayet edilmiş ve bu görüş yaygınllk ka
zanmıştır. (1 ) Mütezile'den Cübbai de icma ile nesholunmuştur, demiş. Fakat 
Fahrür-Razi tefsirinde açtklandığı üzere araştırmacı alimler bu iki görüşün ikisi
nin de zayıf olduğunu anlatmışlardır.<2) Çünkü neshedenin icma olduğunu 
söylemek ise, icmanın nasih olamayacağı Fıkıh usfılü ilminde sabittir. Bir de 
Ebu Bekir, Ömer, Al i  gibi zatların muhalefetleri bulunan bir konuda icma sahih 
olamaz. Bu sebepten icma i le  ıtesholunmuştur, demek doğru olamayacağı gibi 
mensuh olduğuna icma edilmiş demek de doğru değildir. Çünkü açıklandığı 
üzere aksi sabittir. Gerçi ·� ;.4�1 ı�ı:,, ve .rs:ı yU, C. ı�u. emirleri ge
neldir. Fakat bunların da dinen bir engel bulunmayanlara ait olduğunda şüphe 
yoktur. Bundan dolayı diğer haramlar gibi buradaki haram kılınmanın da engel
lerden biri olması düşünülebilir. Böyle bir ihtimal karşısında ise neshe hükmet
mek doğru olmaz. Özellikle surenin başındaki U.�J� "Onu farz kıldık" kelamı 
bu surede mensuh bir hüküm bulunmadığını anlatmak için yeterlidir.(3) 

5- Abdullah b. Ömer'den, İbnü Abbas'tan (r.anhüm) Mücahid'den, Said b. 
Cübeyr'den ve yine Said b. Müseyyeb'den gelen rivayetlere göre bu ayetin iniş 
sebebi şudur: Cahiliye devrinde fahişeleri işleten kirahaneler (Kerhaneler) ker
haneciler vardı. İslam geldiği vakit Medine'de bunlardan Ümmü Mehzfıl gibi 
meşhur karılarla, kapıları bayraklı, aHimetli dokuz kadar kerhane bulunuyordu. 
Bu karılar, bu kerhaneciler hep müşriklerden idi. İçlerinde servet edinmiş olan
lan vardı. İslam'da zina haram olduğundan bu fahişelerden bazılara, yeni 
müslüman olmuş olan bazısına nikah teklif etmiş ve kabul ederlerse nafakalarını 
taahhüt etmek istemiş, onlar da fakirlikleri ve ihtiyaç içinde bulunduklarından 
dolayı Resulullah'tan izin istemişler, bunun üzerine bu ayet indirilmiş, o nikahın 
müminlere haram olduğu anlatılmıştır. Bundan dolayı bazı tefsirciler bu haram
lığın nüzul sebebi olanlara mahsus olduğunu zannetmişlerdir ki, "elif Iamlar" 
ahd için demek olur. Gerçi karine tamam olduğu zaman hüküm, nüzul sebebine 
tahsis olunabilir. Fakat burada hüküm, umumi sıfat üzerine gelmiş ve bu suretle 
haramhğa sebep olanların şahıslarmda değil; ötede z inakarlık, beri de iman 
vasıfları arasındaki zıthk da gösterilmiştir. Bu ise tamim, yani umumilik kari
nesidir. Öyle ki "lam" ahde yorumlansa bile, hükmün kıyas ile genelleştirilmesi 
zorunlu olacaktır. Bundan dolayı, nüzul sebebine mahsustur, diyenlerin muradı 
da bu haram kılmanın öze1likle kerhane fahişeleri hakkında olduğunu söylemek-

( l )  Alfısi, Ruhu'l-Meani, lX, 87. 
(2) Fahrü'r-Razi, a.g.e., XXllI, 152. 

(1) Slıyfıli, cd-Durru'l-Mansur, VI, 1 28, 1 30. 
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tir. Ve bu fahişelerin belirgin özelliği ise zinayı helal kabul etme veya hnfifo 
alma demektir ki, küfürdür. İslamiyetin hakimiyeti ile o cahiliyet kalıntısı olan 
kerhaneler kalkmış ve had cezalarının konulması ve uygulanması İslam toprak-

' 

larında artık öylelerinin ortaya çıkmasına meydan bırakmamış olduğu müddet-
çe, bunların nev'i şahıslarına münhasır kalmış olmasından dolayı bu, onlann 
şahıslarına mahsus kaldı, diyenler de olmuştur. Bununla beraber: 

6- Tefsircilerin çoğunun açıklamasına göre; bu haram kılma, zina edenleri 
nikahlamaktan müminleri sakındırıp korkutmak için mübalağa içindir. Çünkü 
diyorlar; zina damgası basılmış fasıkların peşine takılmak caiz değil, mahzurlu
dur. Fasıklara benzemesine, töhmet mevkiinde bulunmasına, hakkında kötü la
k1rdılar edilmesine ve daha birçok bozgunculuklara sebebtir. Günahkarlar toplu
luğunda oturmakta bile günahlar işlemeye maruz kalmak tehlikesi ne  kadar 
çoktur! Arhk zina eden kadınlar, kahpelerle evlenmek nasıl olur? ;.ç\'1 ı�rJ �C:.G ;J' .>� ::.,... �Ga.JG � ''Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyel�ri-

, "" " , "' , .,, , 

nizden iyi olanları evlendirin" (Nur, 24/32) emrindeki "Salfih" " iyi  olanlar" 
kaydında da bu manaya dikkat çekilmiştir. Ancak bir mümin, kaçınılması gere
ken böyle haram bir nikahı -faraza- yapmış olsa o nikah , nikah olur mu? Yoksa 
o da bir zina mı olur? 

7- Şimdi bunu özetlemekle ayetin manasını teshil edelim: Burada üç kısım 
vardır: Müşrikler, zinayı helal kabul edip hafife alanlar, bir de böyle olmayan
lar. 

BİRİNCİSİ: Herhangi bir mümin erkeğin veya mümin kadının, şirk koşan 
bir kadın veya şirk koşan bir erkekle nikahı sahih olamaz, kesinlikle haramdır, 
O bir zina olur. 

İKİNCİSİ: Zina eden erkek ve zina eden kadın, ayetin nüzul sebebi olan 
kerhaneciler ve serm�ye olarak kullandıkları kadınlar gibi zinayı helal gören 
veya zinayı hafife alan takımdan ise, haramlığı nass ile belirlenmiş olanı helul 
kabul etme veya hafife alma küfür olduğu için, bunlar müşrik hükmünde okluk-1 
larmdan, n ikahları nikah olmaz, kesinl ikle haramdır, müşrik nikahı gibidir. 
Onun için ayette zina eden erkek ve kadın, müşrik erkek ve kadına denk tutul· 
muş �:;:Jı Js. �l r;� "Bu müminlere haram kılınmıştır" buyurulmuştur. Ayol 
bu iki kısmın nikah�nm haram oluşuna delildir. Ancak gerçekten tcvbc ctmlı 
olanlar başka. 

ÜÇÜNCÜSÜ: Helal sayma veya hafife alma gibi küfür delili olmayarnk ıl-
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nası tcsbit olunmuş, önceden de başından hiç nikah geçmemiş ise, i ffet sahibi 
müminlerin bunları nikahlamalan tahrimen mekruh, fakat nikahları sahih olur. 
Ayetin tahriminin bu kısmı içine aldığı hususunda bir çeşit şüphe vardır. Onun 
için ictihada yol açılmıştır. İşte zikredilen ihtilaf, ancak bu kısım hakkındadır. 
Yalmz Hz. Aişe ve İbnü Mesud ve Bera b. Azib hiçbirisinde nikahlanmayı uy
gun bulmamış, bu kısmın  haramlığını da diğer ik i  kısım derecesinde tut
muşlardır. 

İşte zinanın sonucu öyle azab, böyle mahrum bırakmaktır. Mümin olanların 
zinadan sakmmaları ve cezasını uygulamaları farz olduğu gibi zani ve zaniyeyi 
nikahlamaktan kaçınmaları ve birbirlerini böyle töhmetlerden korumaları da 
gerekir. Yoksa sakınma bahanesiyle ona buna zina isnat ederek, iffet sahihleri
nin namusuna dokunmak da büyük bir cinayettir, suçtur ki, buna remiy veya 
kazif c;lenilir. Bu deyim; namuslu olanlara delilsiz böyle bir isnatta bulunmak, 
nasıl rastgelirse gaybı taşlamak gibi olmakla beraber, öldürmek için şiddetli ok 
atmak gibi yaşama hakkına bir hücum olduğuna işarettir. Bu yönüyle zina ce
zasının açıklanmasının arkasından kazif cezası açıklanarak buyuruluyor ki : 

uı�-0�.:Jı �;.".;. �.ıl� Ve muhsanelere zina isnad eden, MUHSANE: Evlen-, . 
miş iffetli kadına, bir de evlenmiş olsun olmasın mutlaka iffetli ve ırzı sağlam 
olana denilir ki, kazf ayetindeki "ihsanda" bu mana kastolunduğunda görüş bir
liği vardır. Yani burada evlenmiş olmak şart değil, zinadan temiz olmak şarttır. 
Bundan dolayı yetişkin kızları da içine alır. Fakihler, bu ihsanda, İslam, akıl, 
bullığ, hür olmak ve iffetli olmak üzere beş şart saymışlardır. Erkeklere zina is
nad etmek aynı hükümde delalet yönüyle dahildir. Fakat kadınlara söz atmak 
daha yaygın olduğundan cemi müennes sigası i le  onlar özellikle belirlenmiş 
veya genellikle öyle olduğu hükmü ortaya konulmuştur. 

Netice olarak namusu sağlam olanlara atan, zina isnat eden �� ı)� � ;.,;  
: Cı..4-:� sonra da dört şahit getirmeyen kimseler, demek ki ikrar b�lu�madıkça 
bir zinayı ispat için şahitliğin ölçüsü en az dörttür. Halbuki iki adil şahit ile 
kısas bile sabit olur. Demek ki, namuslu bir kimseyi, özellikle ırz ve namus sa
hibi bir kadını zina ile itham etmek canını almaktan ağırdır. Bu sebepten onlara 
iftira atıp da ispat edemeyenler yok mu? i� �W �J�u Bunlara da 

attıklarından dolayı seksen sopa vurunuz<1 )  r�ı t)� � ı)�·;� �� henı de bun· 
ların ebedi olarak şahitliklerini kabul etmeyiniz. O zina iftirası suçunu 

( 1 )  İffetli olmayanlara kazif, hadd cezasını gerektirmez. Fakat ta'zir cezasını gerektirir. Meğer ki 

kazif olunan kazf olunduğu �ey ile ma'n1f olsun (Fahrür-Razi'dcn naklen müdlil) 
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fırlatan dilin ebedi olarak, yani ölünceye kadar bu suretle hükmünü dü�ürmck 
bu da bu cezanın tamamlayıcı unsurudur. Celdin acısı cisme ait, bunun acısı ise 
ruha aittir. Zinada cisme ait olan yön, kazifte ruha ait olan yön galip olduğundan 
kazfin celdi, zina cezasında� aşağı ve fakat bu manevi ceza ondan daha fazladır, 
çünkü ebedidir. �.,Lillı � cl!J.;t, Bunlar fasıklar güruhundan ibarettir. Fısk il,c 
mahkum kimselerdir. ı�r., ;!Ui � ::,.. l�G �.iJı �I Ancak ondan sonra tevhe 

, , , 

edip kendilerini ıslah edenler müstesna. Yani o kazif suçunu işledikten sonra 
nedamet getirerek sözünü geri alan ve onu telafi etmek için cezasına teslim ol
mak ve kazfettiği kimse ile helallaşmaktan başlayarak hal ve amelini düzelten 
kimseler, fasıklık hükmünden müstesna olurlar. Tevbe ile had cezasının düşme
diğinde icma vardır. Ancak Şafii mezhebinde bu istisnanın yukarıdaki cümleden 
ikisine ait olduğu ve bu sebepten böyle tevbe ettikleri takdirde had cezası düş
mezse de fasıklıkları gittiği gibi şehadet lerinin de kabul olunabileceği söylenil
miştir. 

Fakat Hanefi mezhebinde bu, yalnız sonundaki "fasikfın" cümlesinden istis
nadır. Kazif haddi ile cezalı olanlar tevbe ile hadden kurtulamayacakları glbi, 
şehadetlerinin kabul olunmaması da ebedilik kaydı ile kayıtlıdır. Ebedileştirme 
ise istisnaya aykırıdır. Bundan dolayı bu hükümden istisnanın faydası kul hakkı 

' 

ile ilgisi olmayan ve yalnız Allah hakkı olan yönde olur. �� :,..,il aJı �-ij Çünkü 

Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Mağfireti çok, rahmeti çoktur. Bun
dan dolayı tevbe ve ıslah halinde sorumlu tutmaz; fakat kazifte had ve şehadet 
yalnız Allah hakkı değil, aynı zamanda kul hakkıdır. Kazfolunanın davası 
üzerine cerayan eder. Bu sebepten kul hakkını ilgilendirir ve şahitliğin reddi 
hükmü, tevbe ile düşmezse de yalnız Allah hakkı olan günah bağışlanabilir. Ve 
bu yönüyle bu suçlarda suçu gizleyip açığa çıkarmamak daha uygundur. 

Zinayı ispatta dört şahit şartı da bununla ilgilidir. Bununla birlikte burada 
pek önemli bir nokta vardır. Bir kişi bir zinayı görecek olursa, o bir yabancının 
zinası olduğu takdirde kendisine bir ar gerektirmeyeceğinden gizlemesi daha 
uygun olur. Fakat zevcesi olduğu takdirde ar gelir, nesebi bozulur, sabredemez, 
o halde başka şahit bulmak da mümkün değil gibidir. Bundan dolayı buruJ• 
şöyle bir soru vardır: Rivayet edildiğine göre kazif ayeti indirilip okun<luğu ıı· 
man Ensar'dan Sa'd b. Ubade ve Asım b. Adiy, birisi ayağa kalkıp " Bir adım 
karısı ile birisini görse ne olacak.Dava etse seksen değnek vurulacak ve ,chaul"ll 
reddedilecek, fasıklığına hükmolunacak; vurup öldürürse kat1olunacak; dörl ı•· 
hit bulup getirinceye kadar ise işini bitirecek, bir açıklık getir Allah' ımf"( I ) dedi. 
(1) Ahmed b. HAnbcl, I , 238. 
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<,.�ıkar çıkmaz damadı Hilal b. Ümeyye veya Uveymir kendini kar�ı ladı, ne var 
dedi.< I )  "Şer var, karımı Şüreyk b. Semha ile buldum" dedi ki, amcası oğlu idi. 
"Vallahi dedi bu benim sualim, ne çabuk mübtela oldum." Bunun üzerine ikisi 
hir Resulullah'a vardılar, hal?er verdiler. Resulullah kadını getirtip sorguya çekti, 
kadın inkar etti, ashab toplanmıştı. Koca, önceki ayet gereğince kazif cezasına 
mahkum olacaktı. "Gözlerimle gördüm, kulaklarımla dinledim, Allah biliyor ki 
ben doğruyum, ancak hakkı söyledim, herhalde Allah'm buna açıklık geti
receğini ümid ederim." diyordu. 

Derken Resulullah'a vahy gelmeye başladı, ashab bunu işaretlerden tantyor
lardı, hepsi sustular, beklediler, o zaman şu Lian(2) ayetleri indirilmişti ki kazf 
ayetinin genelinden bir istisna niteliğinde ve özellikle kocaların kendi zevcele-..,_ -
rine kazfi hakkındadır: ;. f> ı';1 �! : (,�\ ;.4J � ;J� �(,j1 �;..";. �_.iJG Kendi zevcele-
rine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince 
�-.,ı.;.1 i.,14'• 1 onların herbirinin şahitliği ,yani o eşlerden herhangi birinin kazif 
cezasından kurtulması için şer'an dikkate değer bulunacak meşru ve uygun 

f 

şehadeti �_,,L.aJı � �! �� .ur,,� �1 kendisinin doğru söyleyenlerden 
olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik et�esidir. Yani 
şehadet ederim, billahi hiç şüphesiz ona attığım sözde kesinlikle doğruyum, 

1 

diye tekrar tekrar dört kere yemin etmesidir. ��l.S'.Jı C... �l.S"�ı � J.ıı �- :·.1 Sı L�G - , , ,,. 
Beşincisi de, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine 
olmasını dilemesidir. Yani beşinci defa da böyle şehadet edecek: Eğer o zina 
isnadın�a bulunmada ve şehadette yalan söyledi ise Allah'ın laneti muhakkak 
üzerine olsun, diyecek ki bu, bir yemin-i münakidedir. Bu ayette ilahi ketamın 
üslubu dikkat olunursa, kocanın yalanı takdirinde Allah tarafından lanete 
uğratılmasını ifade eder bir şekildedir. Nitekim Resulullah da bu beşinci "mucib 
yani gerekçedir" buyurmuştur. 

Koca böyle beş kere şehadetle lian yapınca kazif cezasından kurtulur, it
hamı karısına yönelir. ',-,· .. ; �1 y(.;;Jı 14�C:. ((,·�� Zevceden de azabı, yani o dünyada 
verilecek azabı -ki sonu evliler hakkında zina cezasının neticesi olan recimdir- o 

t 

zevcenin kendisinin şöyle şehadet etmesi üzerinden kaldırır: �� .�r,,� �1 ���ı � �ı Kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah 
adına y�min ile şahitlik etmesi, L�G beşincisi de C... �l.S" �ı � J.Jı �. 'a� S1 
�,,G.Jı eğer (kocası) doğru söyley�nlerden ise AUah'in ga�abınin kendi , ,  

( 1 )  Buhari, Tcfsiru Sureti 24/3. 
(2) Lian veya mülane, lanetleşme demektir. (Müellit) 
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üzerine olmasını dilemesi, yani koca, sözünde doğru ise Allah'ın gazabını 1.cv
ce kendi üzerine alacak; erkek tarafında lanet, kadın tarafında gazab üzerine on 
yemin verilmesi kadınlar üzerine gazabın lanetten daha tesirli olmasındandır. 
Böylece zevce de bu beş yemin ile şehadet ederse zina cezasını kendi üzerim.len 
kaldırmış olur ve artık karı koca arasında ayrılık meydana gelir. 

Fakat zevce, bu beş şehadeti yapmaz da lian yapmaktan kaçınırsa azabı <lcf
edemez. O halde ne yapılır? Burası ayetin mefhfım-i muhalifine aittir. Şafii he
men had cezasının yapılmasına hüküm vermiş, fakat Hanefiler kesinlik gerekli 
olan böyle yerlerde yalnız meflıüm-ı muhalif ile amel etmeyi caiz görmedikle
rinden dört şahit yok iken ikrar da bulunmayınca zinanın sabit olmasıyla hadd 
cezasın ın  yerine getirilmesine hüküm verilemeyeceğini ve bundan dolayı ya 
lianı kabul veya hadd yerine getirilmek üzere ikrar edinceye kadar hapse 
hükmetmişlerdir .Netice olarak kazif, zina gibi çok çirkin, karı kocalık namusu 
da çok önemli olduğundan, bir taraf açısından kazif cezası, diğer taraf açısından 
da zina cezası yerine geçecek olacak lian da böyle önemli bir kurtuluş çaresidir 

• 

ki, bunları Allah Teala emir ve hüküm buyurdu ��:;..�� �Jr J.Jı j"oi "ı"h Allah'ın 
size bol lütfu ve merhameti olmasaydı da kendi kendini�e kal_saydınız JJı �r, � �(,3 ve Allah tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı 
da tevbelerinizi kabul etmeseydi, hikmetsiz hükümlere, nizamsız idarelere 
bırakıverseydi, neler olmazdı neler . . .  
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11- Haberiniz olsun ki (Muhammed'in eşine) bu ağır ifl<l (iftirayı) uy
duranlar sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük say
mayın; aksine o, sizin için· bir iyiliktir. Onlardan herbir kişiye, günah ola
rak ne işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. (Elebaşhlık yapan, bu yüzden 
de) bu günahın büyüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap 
vardır. 

12- Erkek ve kadın müminlerin, bu iftirayı işittiklerinde kendi vicdan
ları ile hüsnü zanda bulunup da, " bu apaçık bir iftiradır" demeleri gerek-
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mez miydi? 
13- (Bu iddiayı ortaya atanların) da bu konuda dört şahit getirmeleri 

gerekmez miydi? Madem ki şahitler getirip ispat edemediler, öyle ise onlar 
Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 

14- Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde. 
olmasaydı, size mutlaka büyük bir azab isabet ederdi. 

15- Çünkü siz bu iftirayı, gelişi güzel birbirinizin ağzından ahyor ve 
hakkında bilgi sahibi olmadığınız (bu uydurma haberi) ağızlarınızda geve
Jeylp duruyorsunuz;. Bunun önemsiz olduiunu sanıyorsunuz. Halhuld hu. 
Allah katında çok büyük bir suçtur. 

16- Onu <1u1duğınıuzda "Bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. 
llaşa! Bu, çok büyük bir iftiı-adır . • •  " demeli değil miydiniz? 

17- Eğer inanmış insanlarsanız, Allah, bir daha bµna benzer tutumu 
tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyanyor. 

18-Ve Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bi
lir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. 

19- İnananlar arasında kötü söz ve davranışın yayılmasını arzulayan 
kimseler için dünyada da, ahirette de acı veren bir azab vardır. (Her şeyi) 
Allah bilir; siz bilmezsiniz. 

20- Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı; Allah 
çok şefkatli ve merhametli olmasaydı (haliniz nice olurdu)? 

�"i\ 6� �.ı1ı �ı Şunlar ki ifk ile geldiler, İFK: Asıl ve esasmdan çevrilmiş, 
, , 

gerçeği değiştirilmiş söz, yani yalan, iftira, bühtan demektir, 

BÜHTAN da ansızın atılıp insanı hayrette bırakan iftira demektir. Genel
likle tefsir ve hadis kitaplarında rivayet edildiği üzere bu ayetlerin nüzul sebebi 
şöyledir: 

Hz. Aişe (r.anha) dedi ki, Resulullah (s.a.v) sefere çıkmak istediği zaman, 
kadınları arasında kura çeker, hangisinin ismi çıkarsa onunla giderdi.< 1) Beni 
Mustalik gazasından önce yaptığı gazada da aramızda kura çekti, benim ismim 
çıktı, bundan dolayı Resulullah ile beraber çıktım ve bu, hicab (örtünme) 
ayetinin indirilmesinden sonra idi. Onun için bir hevdece (deve üzerine konulan 
kapalı taşıyıcıya) konuldum, dönüşte Resulullah Medine'ye yakla�ınca bir 
yerde konakladı, sonra da yola çıkmaya nida ettirdi. Yola çıkmaya seslendikleri 
sırada ben kalktım ve yürüyüp ordugahı geçtim, tuvalete gittim, yerime 
dönerken göğsümü yokladım, ne göreyim Zafar boncuklarından bir dizim vardı. 

(1) Buhari, Tcfsiru Sureti 24/6; Ebu Davud, Nikah, 38; Darimi, Cihad, 30, Nikah, 26. 
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kopmu� düşmüş, bunun üzerine döndüm, kaybolan dizimi aradım, bunu aramak 
heni alıkoydu. 

Benim yol nakliy·emi yapmakta olan grup varmışlar, hevdeci yüklenmi§ler 
ve beni içinde zannetmişler. Çünkü hafif idim, henüz küçük yaşta bir taze idim; 
beni hevdecte sanmışlar, deveyi çekmişler gitmişler. Döndüğüm zaman orada 
kimseyi bulamadım, bundan dolayı belki beni aramak için dönerler dedim, otur
dum. Derken uyumuşum, Safvan b. Muattal ordunun arkasına kalır, insanlann 
eşyalarını araştırır, bir şey kalmiŞ ise kaybolmaması için diğer konak yerine 
götürürdü, beni görünce tanımış<1) ��G �ı aG JJ �ı "A llah'tan geldik ve yine , " , , " " , 
O'na döneceğiz" (Bakara, 2/156) demesiyle uyandım, hemen feracemle 
yüzümü örttüm, devesinden indi, ben bininceye kadar çekildi, bindim. Sonra de
veyi çekti, yürüdQ, öğle sıcağında orduya yetiştik; inmişler, bağrışıyorlardı. 
İndikleri zaman beni bulamadıklarından insanlar çalkalanmış, o sırada imiş ben 
Üzerlerine varıverdim, artık herke§ beni konuşmuş. Beni lakırdıya almış, helak 
olan helak olmuş. 

Resulullah Medine'ye ayak bastı ve bana bir ağrı, sızı meydana geldi. Fakat 
rahatsız olduğum zamanlar Peygamber (s.a.v) den tanıyageldiğim alaka ve lütfu 
bu defa görmedim, ancak yanıma giriyor, "nasıl o?" diyordu. Bu beni işkillen
dirdi, henüz söylenen sözlerden haberim yoktu, nihayet nekahet dönemine gel
dim. Bir gece Mıstah'ın annesi ile hacetimiz için dışarı çıktım, işimiz biter bit
mez yine Mıstah'ın annesi i le  odama doğru döndük. Derken Mıstah'm annesi 
mırtı, yani yün çarşafı içinde sürçtü «� �11 dedi(2). Ben b�na itiraz ettim. 
"Bedir'de bulunmuş bir zata sövüyor musun?" dedim, "Haberin yok mu" dedi, 
"ne var" dedim. "Ben dedi, şehadet ederim ki, sen hakikaten �'j.jll ::.,c:..:;:. , , 
"Habersiz mümin hanımlar" dansın . Sonra ifk'çilerin dediklerini anlattı. Derhal 
hastalık üstüne hastalığım arttı, hemen ağlayarak döndüm. 

Sonra Resulullah girdi ve "nasıl o?" dedi. 11Bana izin ver ,ana babamın 
yanına gideyim" dedim. İzin verdi, ben de anama babama gittim. Anneme: "Ey 
anne, dedim, insanlar neler söylüyorlar?" "Kızcağızım! dedi, kendini üzme, val
lahi bir erkeğin yanında sevgi l i  parlak bir kadın olsun ve ortakları bulunsun da 
aleyhinde çok laf etmesinler, pek azdır. Daha dedi, bu ana kadar söylenilen sana 
malum olmadı mı?" Ben ağlamaya başladım ve· bütün gece sabahı ettim, yine 
ağlıyordum. Ağlarken babam yanıma geldi, anneme, "bu niye ağlıyor" dedi. "Bu 

( 1) Buhari, Tcfsiru Sureti 64/6. 
(1) Ki Mıstah helak oldu veya olsun manasına geliyor. (Mücllil) 
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ana kadar söylcnil�ndcn bilgisi yokmuş" dedi. Babam da ağladı. "sus kızım" 
dedi. O gün durdum, göz yaşım dinmiyordu, ana babama ağlamak ciğerimi 
parçalayacak gibi geliyordu. İkisi de yanımda oturmuş, ben ağlıyorken Resulul� 
lalı (s.a.v) üzerimize geliverdi, selam verdi, sonra oturdu. Hakkımda söylenilen 
söylenileliden beri yanımda oturmamıştı ve bir ay olmuş Allah Teala ona benim , 
bu işimle ilgili vahiy indirmemişti. 

Sonra dedi ki: J:.; �1 "Ey Aişe! Hal önemli, senden bana şöyle şöyle söz 
yetişti, şimde sen bu durumdan temiz ve beri isen Allah, muhakkak seni aklaya
cak ve eğer bir günaha düştünse Allah'a istiğfar ile tevbe et. Çünkü kul tev�e 
edince Allah Teala tevbeyi kabul eder." Ne zaman ki Peygamber (s.a.v) 
konuşmasını bitirdi, göz yaşlarım boşandı, sonra babama "Tanıfırndan Resulul
lah'a cevap ver" dedim. "Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum." dedi. Bunun üze
rine anneme, dedim, "Tarafımdan Resuluilah'a cevap ver." O da "Vallahi ne di
yeyim, bilmiyorum, dedi. Ben henüz küçük yaşta bir taze idim, Kur'an'dan çok 
okuyamazdım. Yani çok delil geUrcbilecek halde değildim. Dedim ki: "Vallahi 
ben anladım. Siz bunu i��tınlşsiniz, hatta gönüllerin izde yer etmiş, inanmışsınız. 
Şimdi ben size beriyim desem inanmayacaksınız ve eğer benim muhakkak terte
miz oiduğumu Allah bilip dururken size kötü bir itirafta bulunsam hemen tasdik 
edeceks iniz .Vallahi benimle size başka bir mesel bulamıyorum, ancak Yusufun 

1 

babası o salih kulun -ki ismini zikretmem iştim- dediği gibi ��I aJı:, � ::,ol  
�_,L.J C. ı.fa. "Artık (bana düşen) güzel bir sabırdır. Sizin anlattığınızd göre, 
yardımına sığınılacak ancak Allalı 'tır" (Yusuf, 12/18) dedim, sonra dönüp 
yatağıma yattım. 

O halde ben vallahi biliyordum ki, Allah Teala muhakkak beni temize 
çıkarır. Fakat vallahi, hakkımda vahy-i metlüvu (Kur'an ayet) indireceğini zan
netmiyordum. Benim işim nefsime göre, Allah Teala'nın öyle okunup tilavet 
olunacak bir emir ile tekellüm buyuracağı dereceden çok hakir idi. Ve fakat 
umuyordum ki, Resulullah uykuda bir rüya görür de Allah, beni onunla temize 
çıkarır. Allah bilir ya, Resulullah yerinden kalkmamıştı, ehl-i beyit'ten kimse de 
dışarı çıkmamıştı. Allah Teala, Peygamberine vahyi indiriverdi, ona vahyedl· 
lirken olagelen hal hemen geliverdi ki, kış günüde bile vahyin ağırlığından dolu 
danesi gibi ter dökülürdü. Bunun üzerine, bir örtü örtüldü ve başının alttna bir 
yastık konuldu. Vallahi ben telaş etmedim, aldırmadım, çünkü beruutiml, 
suçsuzluğumu biliyordum. Fakat Resulullah açılıncaya kadar, insanların dedik· 
terine hak verecek bir vahiy gelivermek korkusundan, anamın babamm canları 
çıkacak zannettim. 
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Ne zaman ki Resulullah açtldı, gülüyordu, ilk söylediği kelime şu oldu: ı.i� 
j • 

JJI .ı.ı(.t ·� Jr(, (.1 t!;� 4 "Müjde ey A�e! Rahat ol, vallahi Allah, seni kat'i olarak 
, , . , . 

akladı" dedi. ��1 �J �� � JJ :.:.;J1 "Hamd, Allah'a; ne sana, ne de as-4' � <# � ... 
habına" dedim. Annem, dedi "Kalk ona!" Ben, "Vallahi ne ona kalkarım, ne de 
beraetimi indiren Allah'dan başkasına hamd ederim" dedim.< 1) Burada Allah 
Teala · � �:· a� �:� (;� �_.ilı �� » den itibaren on ayet indirmişti. Bunun üzerine 
Ebu Bekir "Vallahi bundan sonra artık M ıstah'a infak etmem" dedi. Çünkü ona 
yakınlığı ve fakirliği sebebiyle nafaka veriyordu. Bu sebeple de AJlah Teaıa şu 
ayeti indirdi. � �ı � �1 �� "-11 . . .  � µı ı).,1 �� "-1'., "İçinizden faziletli 
olanlar (yakınlara . . .  ) vermemeye yemin etmesinler. Allah'ın sizi bağışlamasını 
arzulamaz mısınız ?" (Nur, 24/22) , Bunun üzerine Ebu Bekir de "Evet, vallahi, 
Allah'm. beni mağfiret etmesini severim" dedi Mıstah'a yine nafakası verilmeye 
devam edildi. Netice olarak özrüm (2) nazil olunca Resulullah kalktı minbere 
çıktı, bunları anlattı ve Kur'an'ı okudu ve minberden indiği vakitte Abdullah b. 
Ubeyy'e, Mıstah'a, Hamne'ye ve Hassan'a had cezası vurdu. 

� ::· "� İçinizden bir usbedir, mahdud, belirli bir gruptur. 
USBE: Ondan kırka kadar bir topluluk, sayısı belli bir güruh, grup demek

tir. Ey o i:fke uğrayanlar � r� �J:, :..; 'i onu sizin için bir şey sanmayınız ; J,; 
belki o -ifk- ;J:.l:.:;. sizin için bir hayırdır. 

Büyük sevap kazanmaya sebeb, Allah indindeki kerametin ortaya çıkması
na, netice olarak kıymet ve derecenin yükselmesine sebep olur. Aslında ifk, o if
tira, yalanı büyük bfr şerdir. Fakat gerçekte onun şerri, onu uyduranlara, 
söyleyenlere aittir. � �;.ı � Onlardan, o güruhtan her birinin � ;. , :s-ı L. 

, , , ; ., , ��1 kazandığı vebali kendisinindir. Kimi susmuş, kimi gülmüş, kimi 
sÖylenmiş. ;.4�: �� J-; t.S�G İçlerinden onun, o vebalin büyüğünü yüklenen, 
o güruh içinde o iftirayı kasten atan ve yayılmasını arzu ederek vebalin büyü
mesine sebep olan ; ... � y(� :.J için de büyük bir azab vardır. Bu Abdul1ah b. 
Ubeyy hakkındadır ki, münafıkların başı idi. O iftirayı önce o atmış, ilk önce o 
ortaya koymaya çalışmış ve halk arasında propoganda yaptırmıştı. Kurnaz 
münafıklar, cinaslı lakırdılarla müminleri gizliden gizliye heyecana getirmeye 
çalışmış ve bu propagandaya aldanan şair Hassan ve fakir Mıstah gibi bir iki 
safdil de o Übeyy oğlunun açıklamalanna kapılıp kazif cezasına müstehak 
olmuşlardı. Safvan, Hassan'a hücum edip vurduğu bir kılıç darbesi ile gözünü 
söndürmüş ve demişti ki: 

( 1 )  Buhari, Tcfsirfı sureti, 24/, 1 1 .  
(2) Yani zaferim. (Mücllil) 
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;� � 4,. ;  (il "� * )ll JS. �I y4i �� 
� ,,. ,,. ., ,,. r ,,. ,,. , , 

( t )  1,c,lilt ;s;,Jı �(,Jı �t;lı � • �t �� �1 �J 
:>' �· • .:. ·�ı 'ı') Ne vaı-dı o yalanı işittiğiniz zaman müminler ve �J:,ıı ::,:; 

Ç �\-��;it mümineler kendi nefislerine hayır zannetseler, kendilerine 
ve k��dileri kadar tanımalan gereken hemcinslerine hüsn ü zan besleseler ı)u 
� �ı r� de bu açık bir ifktir, deselerdi ya! Zannın menşei, nefiste hir 

' ' 

kıyastır. Bir kimse nefsinde kendi hakkında cevaz verebildiği ölçüdedir ki, ken-
dine benzettiği kimseler hakkında nefsi bir kıyas ile bir zanda bulunur. Halbuki 
müminlerin, müminelerin, kendi nefislerinde fena şeylere cevaz vermemeleri, 
nezih olmaları gerekir. Bu sebepten kötü bir söz işittikleri zaman kendilerinden 
şüpheleri olmadığı gibi, kendileri gibi saymaları gereken mümin ve mümineler 
hakkında da iyi  zanda bulunmaları, beraet-i zimmetin asıl olduğunu bilmeleri, 
açık ve görünen halin aksine olan desteksiz ve delilsiz lakırdılara, açık bir iftira 
demeleri gerekir. 

!'J:�t Q�ı � �1 �� � "(İnsanlar arasında kôtü sözün yayılmasını arzu
layan kimseler var ya işte) onlar için dünyada da ahirette de acı veren bir aı.ab 
vardır. " Dünyadaki azab; kazif cezası ve neticeleridir. Nitekim Mıstah, Hassan, 
Hamne haklarında kazif cezası uygulandı ve Safvan bir kılıç darbesi ile Hassan'ı 
vurup bir gözünü söndürdü. 

(1) Benden, kılıç kılagısm<lan sakın; çünkü hen bir kulum hicve kalkışıl<lığım zumun lflllr cJuQIUm 

ve fakat ben korumu himaye ederim ve zevahiri heri kimseye alan hühtnncıcJıın korunurum. 
(Mücllit) (Süyfıti, c<l-Dürrü'l- Mensur, VI, 150.) 
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Meal-i Şerifi 

21- Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın 
adımlarını takip ederse, şunu bilsin ki o ,  edepsizlikleri ve kötülüğü en1re
der. Eğer üstünüzde Allah ' ın lütuf ve merhanıeti olnıasaydı, içinizden 
hiçbir kin1se temize çıkmazdı. Fakat Allah, dilediğini arındırır. Allah işitir 
ve bilir. 

! 

22- İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, 
Allah yolunda göç edenlere (nıallarından) vernıeyeceklerine yemin etmesin
ler; bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah 'ın sizi bağışlanıasını arzula
maz nusınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. 

23- Namuslu, kötülüklerden habersiz münıin kadınlara zina isnadında 
bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir 
azalı vardır. 
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24· O gün dilleri, elleri ve ayakL1rı, yapmış olduklartndan dolayı ulcyh
lcrindc şahitlik edecektir. 

25- O gün Allah onlara gerçek cezalarını tastamam verecek ve onlur 
Allah'ın gerçek olduğunu anlayacaklar. 

26- Kötü kadınlar, kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara; te
miz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır� 
İşte bu temiz olan, (iftiracıların) söylediklerinden çok uzaktırlar. Kendileri 
için bağışlanma ve güzel bir nzık vardır. 

ı.:.ıL:..:;:lı ı.:.ı)).;Ull ı.:.ıı�·�ı �'; �.llı Sı "Namuslu, kötülüklerden habersiz , , 
, , 

, , 
, 

mümin kadınlara zina isnad edenler". Burada gafilat (habersiz) vasfı, medih 
(övme) sıfatlarındandır. Yani Peygamber (s.a.v)'in temiz zevceleri gibi kötülük
ten mutlak manada habersiz, öyle bir şey asla hatırından geçmez, imanlı hanım
lara atanlar, şüphesiz •?�� Q�ı ı.) ı.,,W Dünya ve ahirette lanetlendiler � �-�" y(� ve onlara çok.büyük bi� a�ap vardır . . . . 'l4·.; 'r'.;. ''<? gün dilleri, el
leri ve ayakları yaptıklarına karşılık aleylılerinde şahitlik yapar. " (Yasin, 36/ 

1 

65. ayetin tefsirine bkz.). j;Jı ;4�1� JJI �+};. j[.".;. 0 gün Allah, onlara gerçek 
cezalarını tastamam verecek �ı J;J ı'; 'JJı �1 ��:, ve onlar, Allah'ın bir 

. gerçek olduğunu anlayıp bilecekler. Yani her hakikati ortaya koyan, ve 
varlığmda hiç şüphe caiz olmayan, Hak Teala'ır. 

Burada tevbe edenler istisna edilmemiştir. Çünkü bunda Peygamber (s.a.v) 
in temiz zevcelerinin özel haklan sebebiyle bir özellik vardır. Bununla beraber 
mana, umumidir. Bu sebepten umumi olan kazf ayetindeki istisnanın ahiretle il
gili yönden burada da geçerli olması düşünülür. Hassan b. Sabit münafık olma
makla beraber, tevbekar olduğunda, bir şüphe yoktur. Nitekim kendisine had ce� 
zası uygulandıktan sonra söylediği şu beyitlerle aklandığını ortaya koymuştu: 
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"iffetlidir, ağırbaşlıdır, bir şüphe ile suçlanamaz. 
Bir şeyden habersiz iffetli kadınların ırzları hakkında söz söylemekten 

çekinir. 

O, insanların din ve mevkii itibariyle en hayırlısının hanımıdır, 
i nsanlann en hayırlısı da hidayet, keramet ve fazilet peygamberidir. 

O, Lüey b. Galib kabilesinden bir hanım sultandır. 
O kabilenin gayreti üstün ve o hanımın şerefi devamlıdır. 

Terbiyelidir, A llah onun ahlakını asfl ve tertemiz kılmıştır. 
Kendisini de her türlü ayıp ve batıldan aklamıştır. 

Eğer sana ulaştırılan sözü ben söylemiş isem, 
Ellerim kamçımı kaldırmaz olsun, kurusun. 

Nasıl olur da söyleyebilirim, yaşadığım sürece sevgim ve yardımım, 
meclislerin güzelliği olan Resulullah'uı Aline aittir. 

Onun insanlar üzerinde nice üstün ve faziletli rütbeleri vardır. 
Yükseklere atılanlar bile o rütbelere ulaşmaktan aciz kalırlar. " (l) 

Hz. Aişe (r.anha) de "Hassan'a cenneti ümid ederim. Resulullah'm medhine 
ait şiirini işittiğim zaman, ona cenneti ümid ettim11<2) demiştir. 

Ô! � _,ıJJ �ı� _)Jl Hah iseler habisler içindir. Habisat, murdar kötü karılara, 
, 

murdar sözlere, murdar fiillere ve genellikle kötü ve pis şeylere kelimenin asıl 
manasında kullanılmış olunabilir. Fakat Habisin, Cem-i müzekker olduğunda, 
yalnız erkekler hakkında kelimenin gerçek manasında kullanılmış olur. Bununla 
birlikte, habis, kötü kişiler manasına olarak erkekler ile beraber dişileri de içine 
alacak şekilde kullanılabilir. Bunların zıddı olan tayyiba,t ve tayyiblnde de fark 
böyledir. Ayetteki karşılaştırmadan ilk bakışta gözüken dişi ile erkek karşılaş
tırmasıdır. Bununla beraber ikinci mana da uzak değildir, rivayet olunmuştur. 
Buna göre mana şu olur; murdar, yani eteği kirli, namusu temiz olmayan, hain 
karılar murdar erkeklerindir, murdarların dengidir. Bundan dolayı, murdar 
karınm kocası da murdar olur, olmasa murdar karıyı tutmaz. Yahut murdar söz
ler, murdar fiiller, murdar kişilerindir. Bundan dolayı, kazıf, ifk, bühtan, sövmek 

(1)  Kurtuhi, cl-Camiu li Ahkami'l-Kur'an, XII, 200; Ebu Hayyan, a.g.e., VI, 437. 

(2) Süylıli, e<l-Dürrü'l-Mcnsfir, VI, 158; Fahrü'r-Ra1:i, a.g.e., XXIll, 175. 
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ve edepsizce sövmek gibi laflar, zina gibi pis fiiller, murdar kişiden, murdarlur· 
dan çıkar ve ancak murdarlara ait olabilir. � Ve bilakis v�� . . i-J1 habisler 
de habiseler içindir. Murdar erkekler, murdar karılar içi�dir: �6 �ı � � ui(;Jl ���1 �lj ':iı � 1-J �(;JG tr� �l "Zina eden erkek, zina eden veya ;,,ü�·rik olan 

, • , , , , t 
bir kadından başkası ile evlenemez, zina eden ka.dınla da ancak zina eden veya 
müşrik olan erkek evlenebilir. " (Nur, 24/3) gibi. . .  Veya murdar kişiler, murdar 
işler ve sözler içindir. Pislikler pislerin özelliği, pisler de pisliklerin özel yerleri
dir. �.:.ı..ıı �ı�tıı Tayyibat da tayyibler için, hoş, pak ve temiz kadınlar, pak er
kekler içindir, temiz olanlarındır, pak olmayanlan bulaşt1ramaz. Veya ikinci 
mana ile iyi ve hoş kelimeler ve iyi ameller hoş ve temiz kimselerin şiarı, temiz· 
lerin işi, temizlerin halidir. v'-1au �,;J.JG Tayyibler de tayyibat içindir. Te-

, ,,,.. , ., 

miz, pak adamlar temiz, pak kadmlar içindir. Pak olmayanları, ne alırlar, ne  tu
tarlar veya temiz pak insanlar da temiz pak sözler, temiz pak işler, temiz pak 
şeyler içindir. Onlara yaraşan, onlardan beklenen bunlardır. Netice olarak pak . .. 

hoşluklar, pak ve hoş olanların özelliği; pak, hoş olanlar da pak, hoşlukların öz 
sahibi, öz mahalli ve yeridir. �J1 O yüksekler, o yüksek temizler, o tayyibin 
ve tayyibatm en seçilmişleri ola� Muhammed Mustafa (s.a.v) n ın ailesi l.... �j'_;; 
�� onların söylediklerinden çok uzaktırlar. O pis kimselerin, o ifk v� ifti
racıların ağızlarına aldıkları dedikodudan çok uzak ve temizdirler. JJ.» ifo ;..4J �! Onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır. O temizler iÇin hesap 
gününde bambaşka bir mağfiret, bağış ve ikramı nihayetsiz bir rızık vardır ki o, 
cennettir. 

İslam, anayasasmda iffet, ırz ve namus hukukunun ilk esaslardan olduğu 
tesbit edildikten sonra, bu temizlikle en fazla ilgili olan meskenlerin korunması, 
beşeri münasebet ahlakı ve hukuku, kadınların tesettürü gibi detaylara geçili
yor. 
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Kur'an'dan ferah duyan kitap ehli iki kısımdır ........................ ................ . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  l S5 



K ' "  b"  .. k' 1 d .. .. d " 
1 5 6  ur an utun ıtap ar an ustun ur ..................................................................................... . 

Daha önce de peygamberler gönderildi ... .... ......... ..... . . . . . . . . .... .... .... . ... . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  

Ehli kitabın Hz. Peygamber hakkındaki şüphelerinin tutarsızhğı .. . . .. ...... ................... 1 5 9  

Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılar ........... .................... ........ ..... .. ....... .................... l 6 1  

Ümmü'l-Kitab (kitabın anası) dan maksat nedir? ........... ......... ...... .. . . . .... . ...................... 162 

Yeryüzünün etrafından eksiltilmesi ...................... . ............ .................................. ................. 1 6 3  

İBRAHİM SÜRESİ . ..... ... ... ... .................. ........ . . .......... . . ............................................................ 1 6 5  

Hz. Muhammed'in peygamberliği geneldir .... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . .... . .. ............ 167 

Her peygamber kavminin dili ile gelmiştir . . . ...... . ..... ..... . . . .. . . . . . ..... ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 168 

Hidayet, delalet ve peygamber gönderilmesi .... ......... . . . .  : .................................................. 1 69 

"Allah günleri"nden maksat nedir? .. . . ....... .............. ............... ....... .................. ................ ...... 1 70 
Hz. Musa yalnız kavmine, Hz. Muhammed ise bütün insanlığa gönderilmiştir ..... l 7 l 
Y .. ·· ·· d ..,. t' ·ı ..,

. u" 1 83 eryuzunun egış ırı ecegı g n ............................................................................................ . 
Katranın mahiyeti . ... . . . . . . . . . . . .  : ..................................................................................................... 1 8 5  

HICR SÜRESİ ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 88 

Kur'an'ın Allah tarafından korunması ... ................ ............. ... ..... .... ............ . ............... .. ...... .  193 

Kur'an gibi muhafaza diğer kitaplara nasip olmamıştır . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . .  1 94 

Gökte burçların yaratılması ................................................................................................... 197 
Burç ve gök burcu nedir? ..... ...... . .... .. . . ........ ... . ................ . . .............. ............ . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . .. ... l 9 8 

Kovulmuş şeytan . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......... . . . . . . . . . ... .. . . . . .. . .............. . . . .. .... . . . . . .  198 

Şihab (alev) nedir? . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . ... ........... ... . ... . . .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ................. . . . . . . . . . .. . 200 

Şihablar, kulak hırsızı şeytanları yakar mı? .......... .............................. ........... ... ... . . . . . ..... ... 20 l 
Rüzgarların aşılayıcı olduğu ............. ..... ............ ............... .... .. ..... . ....... . ... . : ............................. 202 

İnsanın "salsal"den yaratıldığı . . . . . . . .......... ............... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  204 

İnsan yerden bir tabiat eseri olarak çıkamaz .... ............ .... .. ............................................... 206 

Hz. Adem'in vefatı . . . ... . . . . . . . . ......................... . . . ...................... . ... ...... . . . . . . . . . . .. ...... . . ... ........ . .. . . .. . . . .  2 l O 

ce·hennemin yedi kapısı ........ ............. ........ ............ : ................................................ ................ 2 1 2  

Hz. İbrahim'in misafirleri olan melekler ............ ................................................... . ... ......... 2 1 5  

Ashabu'l-Eyke ve Ashabu'l-Hıcr kimlerdir? . . . . . . . . . .......... ........... . . . . . . . . . ............................. 2 1 7  

Seb'i mesani nedir? ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ .......... . . . .. . . . . . . . . . . . . ............. .. . . . ...... ....... .... . . .. .... 2 1 9  

Müşriklere aldırma ... . .... ....... . . ........................................ . . . . . . ............... . ,. .................................... 223 

"Yakin" ne demektir? ........................ : ....................................................................................... 224 

NAHL SÜRESİ ...... .................. ............... ......... . .. . . .... . . ............ .. ....... . . . . . . . .................... . . . ............ 226 

Çeşitli nakil vasıtaları ve bu konudaki işaretler .. ............... . .... ... ......... .............. . . . . . . . . . . . . . ... 230 

Gökten yağmur indiren Allah'tır . . . . . . .............. ........ . . . ............. .............................................. 2 3 1 

Gölgeler Allah'a secde eder ...... . . . . . . .. . . .... ................ ...... ... ..... . . . . . . .................. .......... ............... 240 

Melekler mükellef ve korku ile ümit arasındadırlar .... . ... . . . .. .............. ................... . . ....... . 241 

İçki hakkında ilk nazil olan ayet ........................ ....... . . . . . . . . ............... ... . .... . . . . . . . ......... ............. 246 

Allah'ın arıya vahyedişi .. ... . . . . . .... . . ......... ........................... ........ ........................ . .................. .... 246 

Allah'tan başkasına tapanların misali ...... . ........................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249 

Allah adaleti, ihsanı, yakınlara yardımı emreder .... .... . . . . . . . . . .... . . . . . .................... . . . . . . .. . . ... . .  253 



Adi ve ihsan nedir'! . . . . . .... . . . ..... . . . . ... ..... . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . ...... . . . .. . . . . . . . . .. 253 

Nesih konusunda şüphe edenlere cevap . . . .. . ... . . ..... ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 259 

Ruhu'l-Kudüs kin1dir? . . . . . . . . . . . ..... . . . . . ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .  260 

Kur'an'ı peygambere bir insan öğretmedi . . . . . . . . ... . . . .. ... .. . . ... . . ...... . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 1 

İn1andan sonra inkftr ... .................. . . ................. ... . . . . . ........................................ . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .  264 

İbrahim (a.s.) başlı başına bir ümmetti ........ . . . . . ... . ........... . . . . . . . . . . .... . ......... ..... . ....... ... . . . . . . . . . . .  26 7 

Cumartesi gününün İsrailoğullarına haramlığı ......................... .... .......... .. . . ....... . . . . . . . . . . . . . .  26� 

Hikmet ve güzel öğütle davet ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ... . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 270 

İSRA SÜRESİ . . . . . . . . . . .......................................... . . . . . . . . . ... ...... ....... ............... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 1  

"lsra il kelimesinin manası . ............................... . . . ........... ............................ .... ... . . . . . . . .... . .. . . . . ..... 2 72 

Mescid-i Aksa ............ .......................................... . . . . . . ................... .. .... . .. ......... . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . .  275 

Mirac olayı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  276 

Miracın Burak vasıtasıyla olmasındaki hikmet ..... : .......................................................... 280 

Miracın ruh ve cesetle oluşu . . ............ .................... ................ . . .... ......... .. . . . . . . . ... . . . .. . . . . ... . . . . .. ... 281 

Miracın ruhani olduğunu söyleyenler . . ... ........... . ........... ...... . . . . . . .. . . . . . . ................................. 282 

Hz. Musa'ya kitap verildiği . . . . .. .. .......... . . . . . . . . . . ............. ......... .. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .......... . ... . . . ........ 284 

İsrailoğullarının başına gelen olaylar ........................... .. . . . . .. . . . . . . . .... . . . . . ....... . . . ... . .. . .. .. . ..... .... 286 

Yahudilerin Roma'ya karşı kıyamları .......... . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . ............ . ................ 29 1 

Kur'an en doğru yola iletir .. ........ .. ................. ............................ . . . . . . . . . . . . ............. . .... .. . ........... 292 

İnsan şerre de hayır gibi dua eder ...... .. . .. . . . . . . . . . . .. ... .......... . . . . . . .... .... .... . . . . . . . . . . . ....... .. . . . . . . . . . . . . . .  294 

Gece ayetinden maksat nedir? ..... ... ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . .. . . . . . .  295 

Allah'a kulluk� ana babaya iyilik . . . . . . ... ....... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . .. ........... . . . . . . . . . . . . . .. ..... 30 l 
Herşey Allah'ı tesbih eder .................... ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . ................. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305 

Davud (a.s.)a Zebur verildi . . ................. . . ........................ .. .............. .................... ....... ........... 306 

Kur'an'daki lanetlenmiş ağaçtan maksat nedir? ........ ........... ... . . . . . ......................... . ......... 3 1  O 
Makamı Mahmud nedir? . . . . . . . ... . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . ... . . . . .... . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 3 l 6 

Dünya bir hastahane, Hz. Peygamber bir tabib, Kur'an şifa kaynağı bir ilaçtır . . . . .  3 1 7  

Ruh Allah'ın emrindendir . ... . . . . . . .... .......... .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . .  3 19 

Size sadece az bir ilim verilmiştir ....... . . . . . . . .. . ... . . ... . . ....... . . . . . .... ..... . . . . . . . ......... ........ . . . . . . . . . . . . . . ... 323 

Beşer ilmi yok olabilir .................. . . . . . . . . . . . . . . ........................... . ........ .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ........ . .  3 2 S 

Kur'an'ın benzeri getirilemez .......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . .  : ........................................ 32S 

KEHF SÜRESİ ..... ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . .... . ... . . . ...... . ........... ..... 3 3 5 
Kehf Suresi'nin iniş sebebi . . . ... ............... ...... ... .... . . . . . . .. ....... ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 335 
Ashabı Kehf ve Rakim . ... . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ........... . ........... ........ 342 
Ashabı Kehf in kıyamı .. . ... ................... ... ................................. . . ...................... . . . . . . ... ............... 346 
Ashabı Kehf hakkında malumat ... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................. .... . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ................ . .  348 
Ashabı Kehfin mağaraları .. ............ ........ ................ .......... ............... ..... .... . . . . . . . ...................... 350 
Ashabı Kehfin kıssasından alınacak hisse . . . ......... ......... .................. .... . . . . . . . ............. .......... 35• 
Hiçbir şey için: "Yarın yapacağım" deme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... .... ... .................... 355 
Ashabı Kehf mağarada ne kadar kaldı? . . . . . . . . . . .. . . . .  , ............................................................ 356 
Hz. Musa ile Hızır'ın buluşma sebebi . . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. 367 
Hz. Musa ve Hızır kıssasındaki sahra (kaya) nerede? . . ........................ . .......................... 369 



Hızınn hayatta olup olmadığı . . .. . . . . . . . . .. . ..... . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .... ... . . . ... . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  370 
Ledün ve iln1i ledün . .. ......... ...... ... ... ....... . ... . ........ . ... . ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .......... . . ... . ........ . ..... 3 7 r 
Hızır ile Hz. Musa'nın vardıkları şehir . . . . . ... . . . ... . . . . . ...... .... .. . . . ... .. . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .  376 
Zahir ile batının, şeriat ile hakikatın birleşmesi ......... . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . .. . . . . . . . . ... ... . . . ... . . . . . .. . 378 
Hızır (a.s.)ın öldürdüğü çocuk . .... . ... . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . ....... . . . . . .. .... ..... .. .............. . ... . ... . .. . . . . . . . . . .  3 79 
Hızır (a.s.)a ait üç olay ... .. ... . . . . . ...... . .... . . . . . . . . . .......... . . ... ... . ... : ........ ............................................ 380 
Zülkarneyn v e  onu soranlar . ........ . . . . . . ....... . . . . . ... . . . . . . . . . ... ........... . ... . ..... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1  
"Zülkarneyn" deyimi ve kimliği . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . .. ...... . . . . . ... . ... .. . ... . . . . . ... .. .  382 
Yeryüzünde doğu ve batı noktalan . . . . . . . . . . . . . ........ . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 388 
Sed hakkında malumat ... . .. . ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ... . . .. .. ............ . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . ..... . ... . . ... ... ....... . .  389 
Zülkarneyn'in bulduğu kavim kimdi? . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 1 
Ye'cüc ve Me'cüc ........................... ...... . . . .......................... . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . ................... 3 9 1  
Zülkarneyn'in yaptığı sed .. . . . . . . . . ..... . . . .. ....... . . .... . . ..... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... ... .. . . . . . . . . .... . . . . . . .  393 
Çin seddi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  394 
Zülkarneyn kıssası hakkında sufıyane yorumlar . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ..... . . . . . .. .... .... . . . . . .. .. . .  394 
Allah'ın kelamı, denizler m ürekkep olsa bile yazılmakla bitmez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397 

MERY·EM SÜRESİ . . . . . . .. ...... . . . . . . . . ... ..... . . .. .. . . . .... . . . . . .. . . .. . .. . . ..... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ............... . 399 
Hz. İsa'nın beşikteki konuşması . . . . . . ............ . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . . . . . . .................... 404 
Gayya kelin1esinin n1finası . . . . . . . ............................................. . . . . . . . . ......................................... 41 1 

TAHA SÜRESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ... ..... . . ..... . . . . .. . .. . . .. . . .  4 1  7 

"Taha"nın nıan ası ............................................... .............................. ..... . ................................... 4 1 8  
Allah'ı tesbih ve namaz vakitleri . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 43 7 

ENBİYA SÜRESİ . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. .. .. . . . ... . . .. .. . ... . .... 438 
AJlah'ın birliğine delil . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .. . . . .  444 
Gökler ve yer bitişikti . ... . . . .. . . ... . . . . . . ... . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .... . . ...... . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ... .. . ... ..... . . ......... .  448 
Her canlı sudan yaratıldı . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .  449 
Ay, güneş ve yıldızlar hep yüzüJıor . . . ... .... . . ... . .. .... .. ........ . . .. .... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... .450 
Ye1cüc, Me'cüc ve yıkacakları sed . . . . . . . . . . ......... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ............. ...... . . . . . ... .. . . . ... . . 464 
Yeryüzüne salih kullar varis ol ur . . ... ... . . . . . . . . . .... . ... . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . : ................................... 465 

HACC SÜRESİ ......... . . . . ...................................... . . .. . .... . . . ..... . ............... : ... . . .... . . ........ . . ... . . .. . ....... 470 
Kıyamet saati . ... ... . . . . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. ..... ... . . . . . . ... . . . . ... . . . ... ... . . .  4 7 1  
İnsan yaratıhşındaki safhalar ve gelişme . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . .... . ..... . .. .. ... . . . . . . . . ... . .... . . . . ... . ...... . . ... 473 
Allah hakkında ilimsiz mücadele edenler . . . . . . . . ... . . . . . .. . .. . ......... ....... .... . ... . . . .. .... . . . ...... .. . . ...... 4 7 6 
Müminler, yahudiler, sabiiler, hıristiyanlar, mecusiler ve müşrikler . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . .  4 78 
Allah yolundan ve Mescid-i Haram'dan men edenler ... . ... . . . . . . . ... . . . . . .... . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . . . . .  484 
Haccın hikmetleri olan menfaatler .......... .. .... ... ...... ................ ..... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... .... . ... 4 85 
Beyt-i atik, tavaf ve şavt nedir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ... . .. . .. . . .. . ..... .486 
M• Af A A " 

490 ına nın manası ............................................ ............................................ ................................. . 
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