Meal Çalışması
Fatiha Suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1- Bütün mükemmellikler, nimet ve güzellikler, sonsuz soyut varlık sahibi olan Allah’a mahsustur. O, kâinatı yaratmış ki her biri bir âlem olan bilinç sahibi varlıkları özellikle insanları
terbiye edip bu mükemmelliklere sahip kılsın.
[Ayette geçen Rab bir şeye sahip olup onu geliştiren demektir. Âlemin de bilinç sahibi varlıklar özellikle her birisi bir âlem olan insanlar demektir.]
2- O Allah, saf rahmet olan varlığı ve varoluşu yasal ve dualiteli diyalektik süreç üzere yaratandır; Rahmandır. Aynı zamanda yasalar üstü ve zıtlar üstü yani özel olarak da işler yapandır; Rahimdir.
3- Dinî hakikatlerin net olarak gözükeceği günün sahibidir, imtihanın devam etmesi için bu
dünyada onun malikiyeti bir derece yasalar ile örtülüdür; Fakat kıyamet ve ahirette bu malikiyet net olarak gözükecektir. Yoksa her zaman her şeyin maliki O’dur.
4- Gerçek mükemmellikler ve güzellikler din günü ortaya çıkacağından; ey Rabbimiz yalnız
sana ibadet ediyoruz. Ve yalnız senden yardım diliyoruz. Gerçek kemalat, nimet ve güzellikler sadece bu yoldadır. Bu yolda kader ve irade, ibadet etmek ve yardım dilemek ile dengelenir.
5- Başta kader ve irade, yasalar ve yasalar üstü durumlar olmak üzere bütün zıtlıkların onda
dengelendiği sırat-ı müstakim (dosdoğru yol) budur. Ey Rabbimiz, sen bizi bu yola yönlendir.
Bizi bu yolda mükemmelliklerin olduğu hedefe vardır.
[Hidayet doğru yola girmek ve o yolda başarıya ulaşmak demektir. Hidayetin zıt kavramı olan dalalet ise, hadafe giden doğru yoldan sapmak veya hedefi unutmak demektir.]

6- Hidayet yolu, Allah’ın kendilerine özel nimetler verdiği zatların yoludur.
7- Geri kalmışlıkla (tefritle) gazaba uğrayanların yolu değildir. Aşırı gitmekle (ifratla) kör bir
noktaya saplananların yolu da değildir.
[Evet, tefrit denilen pasiflik ve geri kalmışlık gazaba uğratır. Aşırılık (ifrat) da yoldan saptırır. Deyim olarak
buna dalalet denilir. Demek mükemmellik, güzellik, iyilik ve nimetlerin yolu sırat-ı müstakim denilen bu orta
yoldur. İslam, kelime ve deyim manasıyla bütün zıtları dengelemek ve barıştırmak demektir; orta yolu tutturmak
manasındadır.]
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Bakara Suresi
1- Elif Lam Mim…
2- Bu Kur’an, kitaptır; (hukuk, bilgi ve yasalardır.) Onda gönlü daraltacak şekilde şüphe edilecek bir nokta yoktur. Kendi ruh ve kalbini korumak isteyen muttakiler için bir hidayet ve
rehberdir.
3- O muttakiler ki gayba (Allah’a ve ahirete) inanırlar. Namazı doğru kılarlar; onlara verdiklerimizden infak ederler.
[Bunlar Müslümanlardır. Muttakilerin birinci grubunu oluştururlar.]

4- Onların ikinci grubu hem sana inen Kur’ana inanırlar hem de senden önce inen kitaplara
inanırlar. Bunlar ahirete de tam inanırlar.
(Bunlar Kur’ana inandığı halde dinlerinde kalan ehl-i kitaptırlar. Muttakilerin ikinci grubunu teşkil ederler.
Maide, 44-51’e bakabilirsiniz.)

5- Birinci grup muttakiler, Rablerinden edindikleri bir hidayet üzeredirler. İkinci grup ise tam
hidayet üzere değillerse de kurtuluşa ererler. (Bunun ötesi kurtuluş yoktur, diye ayette hum inhisar
zamiri gelmiştir.)
[Bu iki grup manası için Cezayirli Şeyh Mustafa El- Alavî tefsiri ile İşâratü’l-İ’caz tefsirine bakabilirsiniz.]

6- Küfrün elebaşlarını ise, uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar iman etmeyeceklerdir.
7- Allah onların kalbini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde ise perde vardır. Ayrıca onlar için büyük bir azap vardır.
[Yani onlar, kafalarını ve kalplerini (iç ve dış bilinçlerini) çalıştırmadıkları ve gerçeği görmedikleri için çok
büyük bir kayıp içinde oldukları gibi; dünyada da ahirette de onlar için büyük bir azap vardır.]

8- Müslümanlar, ehl-i kitap ve kâfirler yanında1 insanlardan münafık denilen bir grup daha
var ki imanın en temel iki rüknü olan Allah’a ve ahirete inandık, derler. Fakat bunlar inanacak
yapıda değiller.
(Yani bunlar kalblerini o kadar bozmuşlar ki asla inanacak gibi değiller.)

9- Bunlar kendilerince Allah’ı ve inananları aldatıyorlar. Fakat kendi nefislerinden başka kimseyi aldatmış olmuyorlar. Onların kayıp ve aldanışı öyle büyük ki; bunun farkında olma seviyesini de kaybetmişlerdir.
10- Bunların kalbinde şüphe hastalığı vardı. Onlar o hastalığın tedavisine çalışmadığı için
Allah da onların hastalığını arttırdı. Bundan dolayı ve yalan söyledikleri için çok büyük ve
acıklı bir azap içinde kıvranıyorlar.
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Wav harf-i atfı bu ilaveyi yaptırıyor.
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11- Onlara (bu durumunuzla) yeryüzünü bozmayın, denildiğinde onlar biz sadece ıslah ediciyiz, derler.
12- İyi bilinsin ki; bunlar bozguncuların bizzat kendileridir. Fakat o kadar çok bozulmuşlar ki;
bunun farkında değiller.
13- Onlara halkın inandığı gibi inanın denildiğinde biz beyinsizlerin inandığı gibi mi inanalım, derler. İyi bilinsin ki asıl beyinsizler bunlardır. O kadar beyinsizlerdir ki *ehl-i ilim oldukları halde bu durumlarını bilmiyorlar.
14- O kadar karaktersiz olmuşlardır ki; inananlarla karşılaştıkları zaman biz inançlıyız derler.
Birer şeytan gibi olan akıl hocaları ile baş başa kaldıklarında biz sizinle beraberiz; biz inananlarla sadece alay ediyoruz derler.
15- İşin gerçeğinde ise onlar hak ettikleri için Allah onlarla alay ediyor: Yani onları azgınlıkları içinde şaşkın şaşkın bırakıyor.
16- Bunlar hidayete bedel dalaleti satın aldılar. Ticaretleri hiçbir kar etmediği gibi çıkış yolunu da bulamıyorlar.
17- Onların misali o grubun misaline benzer ki; liderleri bir ateş tutuşturmak ister. Ateş onun
etrafını aydınlatır aydınlatmaz; Allah onların aydınlığını giderir. Onları hiçbir şeyi görmezler
olarak karanlıklar içinde bırakır.
[Bu ayet Avrupa aydınlanmasının çeşitlerine bakar.]

18- Onlar sağırlar; dilsizler ve körler. Üstelik dönemiyorlar da..
19- Veya onların misali, gökten inen bir yağmur gibidir ki; o yağmurun içinde karanlıklar,
gök gürültüsü ve şimşek vardır. Ölümden sakınmak için yıldırımlarından dolayı parmaklarını
kulaklarına tıkıyorlar. Fakat hiç kurtuluş yok; çünkü Allah kâfirleri kuşatmıştır.
20- Nerede ise şimşek onların gözlerini kapıverecektir. Onlar şimşeğin aydınlığının içinde
biraz yürürler. Onları karanlıkta bırakınca dikilirler. Allah dilese onların kulaklarını ve gözlerini (işitmelerini ve görmelerini) gideriverir. Hiç şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.
21- Madem durum budur ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize sadece ibadet
edin ki; kendinizi (ruh ve kalbinizi) koruyasınız.
22- O Rabbiniz ki; size yeryüzünü bir sergi, göğü (atmosferi) bir tavan yapmıştır. Gökten
(atmosferden) size su indirmiştir; onunla beslendiğiniz ürünler yeşerttirmiştir. Artık bile bile
(ve bilimlere dayanarak) Allah’a eşler ve ortaklar kılmayın.
23- Eğer kulumuza indirdiğimizde, rahatsız edici bir şüphe içinde iseniz onun gibisi bir sûre
ortaya koyun. Eğer biz de istesek böyle şeyler söyleyebiliriz, sözünüzde doğru iseniz hadi
getirin. Ve Allah’tan başka diğer bilge ve otoritelerinizi de yardıma çağırın.
24- Eğer yapmayacaksanız –ki asla yapamayacaksınız- yakıtı insanlar ve taşlar olan ve kâfirler için hazırlanmış bulunan o ateşten sakının.
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25- Bu kâfirlere ve cehenneme mukabil; sen ey Muhammed! İman edip yararlı işler yapanları
müjdele ki onlara altlarında nehirler akan cennetler vardır. O cennetlerin meyvelerinden onlara verildikçe; ‘Bu daha önce de yediğimiz şeylerdir’ derler. (Yani, cennet meyveleri alışılmış
yiyeceklerdir. İnsan alıştığı yiyecekten daha çok lezzet alır.) Ve o rızık onlara değişik değişik
yapılarda sunulur. (Yani alışılmışın yanında yenilenmenin lezzetini de alırlar) Ve onlar için
temiz hanımlar vardır. Onlar orada ebedidirler.
[Cennetin çoğul olması ya herkese bir cennet verilmesi manasındadır. Veya cennetin katmanları ve dereceleri
vardır, manasını verdirmek içindir.]

26- Şüphesiz Allah, sivrisinekle ve ondan büyük (örümcek)le misal vermekten çekinmez. İnananlar bilirler ki; o (misal) Rablerinden gelen bir gerçektir. Kâfir olanlar ise, ‘Allah bununla
ne demek istedi?’ derler. Allah o misalle çoklarını saptırırken, çoklarını da doğru yola getirir.
Fakat saptırılanlar, fasıklar (İlâhî yasalara riayet etmeyenler)den başka kimseler değildir. (*)
(*) Yahudiler ve münafıklar, Kur’ân’ın verdiği misâlleri anlamadılar, temsillerde kullanılan şeylerin, Allah’ı
değil de kendi durumlarını izah ettiğini bilemediler. Allah’a nisbetle küçük ile büyüğün hiçbir farkı olmadığını
kavrayamadılar. (Çünkü bir sivrisineğin yaradılışı ile dünyanın yaradılışı arasında bir fark yoktur.) Bunun üzerine Kur’ân bu ayetle onlara cevap verdi. Bu mülahaza ile bu ayetin daha önceki ayetlerle ilgisi anlaşılmış olur.

27- O fasıklar ki; Allah’a söz verdikten sonra o sözü (*) bozarlar. Allah’ın iliştirilmesini emrettiği şeyi (sosyal ve evrensel bağları) keserler. Yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar
zarar etmişlerin ta kendileridir. (İlâhî mesajların nurunu göremeyip karanlıklarda kalanlardır.)
(*) Allah’a söz vermek üç şekilde olur: 1) İnsan, inanmakla Allah’ın yasalarını çiğnemeyeceğine söz verir. 2)
Peygamberler vasıtasıyla Allah’tan söz alınır ve Allah’a söz verilir. 3) İnsan doğuştan temiz bir yaratılış üzere
yaratıldığı için, fıtri bir şekilde Allah’ın kulu olduğuna söz veriyor. Münafıklar ise bu üç sözlerini de bozmuş
oluyorlar.

28- Nasıl Allah’ı inkâr edersiniz? Hâlbuki sizler ölüler (cansız elementler) iken, O size hayat
verdi. Sonra öldürecek, sonra diriltecek, sonra O’na döneceksiniz.
(İnsan önemli bir yaratıktır, başıboş kalamaz; sorumluluğu büyüktür. Gökler ve yer onun için yaratılmıştır; ölüp

yok olamaz.)
29- O Allah yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi. Onları yedi kat olarak düzenledi. O, her şeyi en iyi bilendir.
30- Bir vakit Rabbin, meleklere: ‘Ben yeryüzünde bir halife yapacağım’ dedi. Melekler:
‘Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yapacaksın? Hâlbuki biz, Senin kusursuzluğunu ve mükemmelliğini bildiriyor, kendimizi senin (hizmetin) için temiz tutuyoruz’
dediler. (*) Bunun üzerine Allah: ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim’ dedi.
(*) Buradaki konuşma ve diyalog, yalnızca soru sormadır ve öğrenmek içindir. Yoksa itiraz makamında değildir.
Nitekim yukarda denildiği gibi, melekler Allah’ın kusursuzluğunu ilan ediyorlar.
Melekler, yapıları sadece hayra çalıştığı için, yapısı hem hayra hem şerre çalışan insanın yaratılmasının hikmetini anlayamamışlardır. Sorarak hikmetini anlamak istemişlerdir. Veya meleklerin sorusu içine şeytanların itirazları da karışmış olabilir. Nitekim şeytanlar da melekler gibi ruhani yaratıklardır. Fakat şerli kısmından..
(Arapça İşarat-ül İ’caz Tefsiri)
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31- Ve Allah, Âdem’e (insanoğluna) bütün isimleri (her şeyin mahiyet ve ismini veya her
şeyin öz hakikati olan Allah’ın isimlerini) öğretti. Sonra onları meleklere arz etti: ‘Eğer doğru
iseniz, bunların isimlerini Bana söyleyin’ dedi.
32- Melekler: ‘Ey Rabbimiz! Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur.
Gerçek ilim ve hikmet sahibi yalnız Sensin!’ dediler.
33- Allah: ‘Ey Âdem! O eşyanın isimlerini onlara bildir’ dedi. Âdem bildirince Allah: ‘Demedim mi? Ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim, sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim’ dedi.
34- Yine bir vakit, meleklere: ‘Âdem için secde edin’ dedik. Şeytan hariç hepsi secde etti. O
büyüklendi ve kâfirlerden oldu.
[Bu ayet, kâinattaki bütün yararlı yaratıklarla onlara müekkel meleklerin insanoğluna hizmet ettiğini, bir çeşit
secdeye gittiğini bildirdiği gibi yılan, mikrop gibi şerli şeylerin ve onların binicileri olan şeytanların da insanoğluna ram olmadıklarını hatırlatır.]

35- Biz dedik: ‘Ey Âdem! Sen ve zevcen cennete yerleşin. Ondan, istediğiniz yerden rahatça
yiyin! Fakat bu (yasak) ağaca yaklaşmayın! Yaklaşırsanız, zalimlerden olursunuz.
[İnsan nesli bir zamanlar, yeryüzü cennetinde rahatça yaşarken, aralarında düşmanlık yokken sonra yamyamlığa başladılar, yasak ağaçtan yediler. Veya insanoğlu çocuk iken rahmet-i ilâhiye ile harika bir şekilde beslenir.
Sonra büyüdüğünde şehvet ağacından yiyince, o Cennet ortamından kovulup sorumluluk dünyasına atılmış
olur.]

36- Bunun üzerine şeytan, onların ayağını o cennetten kaydırdı. Bulundukları ortamdan onları
çıkardı. Biz de: ‘Birbirinize düşmanlar olarak buradan inin! Belli bir müddete kadar yeryüzünde sizin için bir karargâh ve faydalanma vardır’ dedik.
37- Âdem, Rabbinden bir kısım kelimeler (prensipler ve mesajlar) aldı. Allah onun tevbesini
kabul etti. Şüphesiz Allah tevbeleri çok kabul eden ve çok acıyandır.
[İnsanlık, dini prensiplerle Allah’a ve aslına yani ilk durumuna yönelerek yamyamlıktan, karışıklık ve düzensizlikten kurtulmuştur. Bu asırda da insanlık Allah’tan uzaklaştığından, sömürü ve anarşi adıyla bilinen bir yamyamlık biçimini yaşamaktadır.]
38, 39- ‘Hepiniz oradan inin!’ dedik. Benden size bir hidayet ve mesaj gelecektir. Kim o mesajıma tabi olursa, ona ne korku vardır ne de o üzülecektir. İnkâr edenler ve ayetlerimizi (mucizelerimizi) yalanlayanlar ise onlar ateşin ehlidirler. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.
[İnsanoğlu sınanmak için dünyaya gönderilmiştir. Bu sınav sonucu iyi ve kötü grupları içinde belirginleşen en
önemli grup, Yahudilerdir. Onun için Kur’an, çokça Yahudi kıssalarına yer vermiştir. İnsanlık dünyasının sorunlarını somut olarak Benî İsrail (Yahudi) kıssalarında sunmuştur.]

40- Ey İsrailoğulları! Benim size verdiğim nimeti hatırlayın! Bana verdiğiniz sözde durun..
Ben de size vaadettiklerimi (size) vereyim. Ve yalnızca Ben’den korkun.
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41- Ve beraberinizdeki vahiyleri doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur’ân’a da inanın. Onu ilk
yalanlayanlardan olmayın. Ayetlerimi ucuz bir fiyata satmayın. Ve yalnızca Benden çekinin.
42- Hak ile batılı birbirine karıştırmayın. Bile bile hakkı (Tevratta beni müjdeleyen ayetleri)
gizlemeyin.
43- Namazı kılın, zekâtı verin. Ve eğilenlerle beraber eğilin. (Namaz, ferdi hayatı; zekât, toplumsal hayatı, eğilip itaat etmek ise devlet hayatını düzenler.)
44- İnsanlara iyiliği emrederken kendinizi unutuyorsunuz. Hâlbuki siz kitap okuyanlarsınız.
Artık düşünmeyecek misiniz?
45- Sabır ve namaz (dua) ile yardım dileyin. Hiç şüphesiz namaz, huşu duyanların dışındakilere ağır gelir.
46- Öyle huşu (huzur ve sükûn) duyanlar ki; Rableriyle karşılaşacaklarına ve kendilerinin
Allah’a ait olup O’na döneceklerine inanırlar.
47- Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Yine hatırlayın ki; Ben sizi (diğer) insanlardan üstün kılmıştım.
48- Öyle bir günden sakının ki; kimse kimsenin hiçbir ihtiyacını gidermez. Onlardan şefaat
kabul olmaz, fidye alınmaz. Ve onlara yardım da edilmez.

Bir Ara İzah
İnsanlık vahşetten medeniyete, medeniyetten dindarlığa, dindarlıktan şer’i hukuk ve ilkelere göre kurulan önce
dindar devletlere, sonra dindar imparatorluklara gelinceye kadar; binlerce sene geçmiş ve çok büyük tecrübeler
edinmiştir.
Demek insanlığın en zirve hali, Bakara 47’de ifade edildiği üzere; İsrail Oğulları olmakla, diğer insanlara göre
ekstra üstünlükler ve meziyetler kazanma halidir. İsrail Oğulları (Benî İsrail) Yahudilere ve belli bir ırka has özel
bir isim değildir. Karen Armstrong’un da belirttiği gibi bu kelime, Müslümanlık ve Hıristiyanlık gibi bir sıfat
isimdir. Tam manası ise, dindar ve medeni millet demektir. Hemen hatırlatalım ki; Tevratta ve Kur’anda geçen
isimler, tarihî şahıs isimleri değildir. Bu mesele Tarih, Antropoloji, Biyoloji gibi disiplinlerden, Tevratın analizlerinden ve Jung’un arketipler hakkındaki çalışmalarından çok net olarak anlaşılıyor. İşte bu ilkeye göre:
Yakub, yarı sakat (yani biraz eksikliği olan) beyaz insanı temsil ediyor. Onun Edom isminde bir abisi var. İshakın maddi ve manevi mirası, Edomun hakkı iken; küçük bir hile ile bu miras Yakuba geçiyor. Yakub bir gece
(karanlık ve eksikleri olan bir dönemde) Allah ile güreşiyor ve onu yeniyor. Bu başarıya ödül olarak onun ismi,
artık İsrail oluyor. Yakubun Allah’ı yenmesi, muhal olduğundan ve Sami diller gramerinde isim tamlamasının
birinci kelimesi atılabildiği için o cümlenin manası şöyle çıkıyor: Normal beyaz medeni insan, Allah’ın tabiat
âlemine koyduğu bazı eksiklikleri ve sosyal hayata konulan açlık, soğukluk, hastalık gibi yasaları yenince ve bu
sayede sakatlığını giderince artık İsrail oluyor.
Dünya tarihinde din ve medeniyeti ayırmadan ilk olarak yaşayan onlar olduğu için; bu sıfat isim (Benî İsrail)
Yahudiler için kullanılmıştır. Tevrattan anlaşıldığı kadarıyla daha sonra bu ismin müsemması, Arab-Abbasi
dindar medeniyeti oluyor. Daha sonra Osmanlıların dindar medeniyeti, bu üstün manayı yaşıyor. Şimdi ise eksik
ve yarım da olsa Avrupa medeniyeti bu manayı temsil ediyor. Evet, Yakub medeni, beyaz insan demektir. Onun
12 oğlu, 12 büyük milleti temsil ediyor. Mesela; Yusuf, Müslüman Arapları ve İslamiyeti temsil ediyor. Bunun
yanında Bünyamin Müslüman Türkleri ve tasavvufu temsil ediyor. Tevrat/Tekvin, 49/27’de, Bünyaminin alameti
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kurttur; ganimetle geçinir, deniliyor. Bu ise, Türklerden başkası değildir. Türkler siyaseten Arapların kardeşi
oldukları gibi; tasavvuf ve maneviyat da İslamın kardeşidir.
Bir Hatırlatma: Bütün insanî medeniyetin ilk aşamalarını Âdem temsil eder. Yine bütün insanlığın genel olarak
ilk dindarlığını Nuh temsil eder. Fakat Yahudiler, kendilerini genel insanlıktan üstün gördükleri için; onlar medeni ve insanî birikimlerini Yakub (İsrail) ile dinî ve hukukî medeniyetlerini de Musa ve onun yardımcısı olan
Harun ile ifade ediyorlar. Âdem ve Nuh seviyesinde kalan diğer insanları aşağı görüyorlar. Diğer dindarlara
Nuhî diyorlar; onlardaki medeniyet ve dini, az gelişmiş olarak görüyorlar.
İşte gelin Bakara suresinin şu üç ayetini bu bilgi çerçevesinde okuyalım, Kur’anın bütün tarihi ilgilendiren bir
kısım mucizeliklerini görelim:
2/40. Ayet: Ey Beni İsrail (dindar medeni millet) başta din, zenginlik medeniyet ve ilim olmak üzere size verdiğim özel nimetimi hatırlayın. İlahî ahid denilen vahiy ile size gelen antlaşmamı yerine getirin. Ben de size olan
antlaşmamı (sizi Beni İsrail yani dünyaya lider yapma sözümü) yerine getireyim. Bu üstünlüğün ve liderliğin en
önemli sebebi de sizin gerçek manada Allah’ı bilip sadece ondan (onun azabından) korkmanızdır.
[Sizin tarihî mahiyetiniz ve asıl göreviniz bu yüce kutsal hakikatler iken; sizler hem Tevratı (ahdimi) yaşamıyorsunuz: Yerine getirmiyorsunuz. Hem de elinizdeki Tevratı tasdik eden ve ondaki bilgileri içeren Kur’anı inkâr
ediyorsunuz.]
2/41. Ayetin Özet Manası: (Siz Yahudiler! Dört büyük günahınız, sizi Benî İsrail (dindar-medeni millet) olmaktan çıkarıyor:)
a) Kâfir ve müşriklere karşı sizi, dininizi ve kültürünüzü koruyan, Tevratı tasdik eden Kur’ana inanmıyorsunuz.
b) Tam aksine diğer milletler içinden en evvel siz onu inkâr ediyorsunuz. Onun imhası için diğer bütün milletlerden fazla siz uğraşıyorsunuz.
c) Bütün kâinat değerinde olan, insana dünyevî ve uhrevî her nevi saadeti temin eden din hakikatini üç beş kuruşa satıyorsunuz.
d) Dünyada bela, musibet, katliam, kıtlık, hor görülme gibi musibetlerin mahiyetini en çok siz bildiğiniz halde,
bu gibi musibetlerin bir daha başınıza gelmemesi için hiç sakınmıyorsunuz. Sürekli olarak Allah’a isyan ediyorsunuz.
2/47. Ayet: Ey İsrail Oğulları, başta Tevrat ve din olmak üzere tarihte sizlere verdiğim nimetleri hatırlayın (onları yaşayın.) Sizi bu nimetler sayesinde diğer bütün insanlardan üstün kıldığımı da hatırlayın. (Bu üstünlüğün
altyapısını ve sebeplerini hazırlayın. Ben, sizi bir daha Benî İsrail yaparım.)

****
49- Hatırlayın, bir vakit sizi Firavun ordusundan kurtardık ki; onlar azabın en kötüsünü başınıza getirir; erkek çocuklarınızı boğazlar, kadınlarınızı yaşatıyorlardı. Bu konuda Allah’tan
size büyük bir sınav vardı.
50- Yine hatırlayın ki; sizin için denizi yardık, gözünüz önünde Firavun ordusunu boğduk.
51- Ve Musa’ya kırk geceyi (buluşmak için) söz verdik. Musa içinizden ayrıldıktan sonra,
nefsinize zulmederek (küfre girerek) buzağıyı tanrı edindiniz.
52- Ondan sonra şükretmeniz için sizi bağışladık.
53- Yine hatırlayın ki; doğru yolu bulmanız için Musa’ya kitap ve furkanı (yasa ve doğru yola
ileten mesajlarla dolu Tevratı) verdik.
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54- Yine hatırlayın ki; Musa kavmine: ‘Ey kavmim, siz buzağıyı tanrı edinmekle kendinize
zulmettiniz. Artık Yaratanınıza tevbe edin ve kendi nefislerinizi öldürün... Bu, yaratanınız
katında sizin için daha hayırlıdır’ dedi. Bunun üzerine Allah tevbenizi kabul etti. Hiç şüphesiz
O, tevbeleri çok kabul eden ve çok acıyandır.
55- Yine hatırlayın; Musa’ya: ‘Ey Musa! Biz Allah’ı açıkça görmeden asla inanmayınız’ dediniz. Bunun üzerine gözünüz önünde yıldırım sizi yakaladı.
[Başlarına gelen dağılma sonucu, millet ve toplum niteliklerini yitirdiler.]

56- Sonra ölümün ardından sizi dirilttik. (Yine dindar bir millet yaptık) ki şükredesiniz.
57- Ve bulutu size gölgelik yaptık. Üzerinize kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıktan ‘yiyin’ dedik. (Fakat onlar şükretmiyorlardı.) Böylece Bize değil, yalnızca kendi nefislerine zulmediyorlardı.
58- Yine bir vakit: ‘Bu şehre girin, istediğiniz yerden rahatça yiyin, kapıdan secde etmek üzere girin, günahlarınızın affı için ricada bulunun, Biz hatalarınızı affederiz. Ve iyilikte bulunanların iyiliğini arttırırız’ dedik.
59- Fakat zulmedenler, kendilerine söyleneni, tersine çevirdiler. (İstiğfar dileyeceklerine, gurura girdiler.) Biz de fasıklıklarından dolayı o zalimlerin başına gökten kötü bir azap indirdik.
60- Ve bir vakit, Musa, kendi kavmi için (Biz’den) su istedi. Biz: ‘Asanla taşa vur’ dedik.
(Taşa vurunca) ondan on iki çeşme fışkırdı. Her bir toplum kendi kaynaklarını öğrendi. Biz
‘Allah’ın rızkından yiyin, için. Fakat yeryüzünde bozgunculuk yaparak saldırmayın’ dedik.
61- Yine demiştiniz: ‘Ey Musa! Biz tek bir yemek (çölde verilen et ve helva) ile yetinmeyeceğiz. Sen Rabbinden iste ki; yerin bitirdiği bakladan, salatalıktan, sarımsaktan, mercimekten
ve soğandan bizim için çıkarsın.’ Musa dedi: ‘Düşük olanı daha hayırlı olanıyla mı değiştirmek istiyorsunuz? Madem arzunuz öyle, bir şehre inin, istediğiniz sizin için orada vardır.’
(Yahudiler, bu emir üzerine göçebeliği bırakıp yerleşik düzene geçtiler. Bu yerleşik düzenin
sonucu olarak, doğadan ve maneviyattan mahrum kaldılar.) Bunun üzerine zillet ve miskinlik
belası başlarına geldi. Allah’ın gazabına müstahak bir duruma geldiler. Çünkü onlar Allah’ın
ayetlerini inkâr ediyorlardı, haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Çünkü onlar isyankâr
ve azgın bir millet olmuşlardı.
[Bu şekilde Yahudi milleti, evrensel Îlâhî mesajdan kopup dünyacı oldular. Yine de içlerinde hakiki dindarlar
vardı.]

62- Hiç şüphesiz Müminler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler’den kim Allah’a ve ahirete
inanıp yararlı işler yaparsa, Rableri katında (ebedi âlemde) onlar için mükâfatları vardır. Ve
onlara ne (gelecek) korkusu ne de (geçmişin) üzüntüsü vardır.
63- Yine bir vakit sizden söz aldık ve Tur dağını üzerinizde yükselttik (*) ki; size verdiğimizi
(vahiy kitabını) sıkıca tutun, onun içindekileri iyice hatırlayın. Belki bu şekilde korunursunuz.
(*) Tur dağı, vahiy mesajlarına mazhar olmakla manen yükselmiş oldu. Veya dağ burada devlet demektir ki,
insanların ve milletlerin üzerinde yükseliyor.
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64- Bu sözden sonra sırt çevirdiniz. Eğer Allah’ın size olan ikram ve rahmeti olmasaydı siz
zarar etmişlerden olacaktınız.
65- Cumartesi günü konusunda azgınlık yapanları elbette bildiniz. Biz onlara ‘aşağılık maymunlar olun’ dedik. (*)
(*) Allah onları ya madden veya manen maymunlar yaptı. Buna mesh denilir.

66- Bu cezayı ondan önceki ve sonraki toplumlara bir ibret ve muttakiler için bir öğüt yaptık.
[Maddi mesh, insanlara bir öğüt olduğu gibi, manevi mesh de ruhunu ve özünü koruyanlar için bir uyarıdır.]

67- Yine bir vakit, Musa, kavmine: ‘Allah size bir inek kesmenizi emrediyor’ dedi. Onlar:
‘Bizimle alay mı ediyorsun?’ dediler.(*) Musa: ‘Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım’ dedi.
(*) Onlar o zamanki Mısırlılara bakarak ineğe tapıyorlardı. Onun için bu emre bir anlam veremiyorlardı.

68- Onlar: ‘Rabbinden iste, bu ineğin ne olduğunu bize açıklasın’ dediler. Musa: ‘Rabbim
diyor ki; o bir inektir. Ne yaşlıdır, ne genç... Ortanca bir şey.. Artık emredildiğiniz şeyi yapın’
dedi.
69- Onlar: ‘Rabbinden iste; onun renginin ne olduğunu bize açıklasın’ dediler. Musa: ‘Rabbim diyor ki; o sarı bir inektir, rengi parlak, bakanların hoşuna gider’ dedi.
70- Onlar: ‘Sen Rabbinden iste; onun ne olduğunu bize açıklasın. Bu ineğin ne olduğunu anlayamadık. Biz inşallah doğru yolda olanlardan olacağız’ dediler.
71- Musa: ‘Rabbim diyor ki; o boyunduruk altına alınıp yeri süren, ekini sulayan bir inek değildir. Sapasağlam ve rengi katıksızdır’ dedi. Onlar: ‘İşte şimdi hakkı söyledin’ dediler; o ineği kestiler. Nerdeyse yapmayacaklardı.
72- Yine bir vakit, bir insanı öldürdünüz. Kimin öldürdüğünde ihtilafa girdiniz. Allah ise sizin
gizlediğinizi ortaya çıkarıyordu.
73- Biz o ölünün (kopmuş) parçasını ona yapıştırın, dedik. (O dirildi, kendisini kimin öldürdüğünü söyledi.) Allah ölüleri böylece diriltir, ayetlerini size gösterir ki; anlayasınız.
74- Bu mucizeden sonra kalbleriniz yine katılaştı. O kalbler taş gibi, belki daha da katıdırlar.
Zira bir kısım taşlardan nehirler fışkırır, bir kısmı da parçalanır, içinden su çıkar. Bir kısmı da
Allah’ın korkusundan yuvarlanır (toprak olur.) Ve (bilin ki) Allah yaptıklarınızdan habersiz
değildir.
(Yani taşlar Hz. Musa’nın asasına dayanmadıkları halde, Yahudilerin kalbleri katılıktan kurtulamadı.)
75- (Yahudilerin kalbleri böyle olduktan sonra) siz ey Müslümanlar! Onların, size inanmalarını mı umut ediyorsunuz? Hâlbuki onlardan bir fırka Allah’ın sözünü işitir, onu anladıktan
sonra da bile bile o sözü saptırırlardı. (Onlar ikiyüzlü bir yapıdadırlar.)
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76- Sizinle karşılaştıklarında “inandık” derler. Baş başa kaldıkları zaman: “Allah’ın size açıkladığı şeyleri, Rabbimiz katında size karşı delil olarak kullansınlar diye Müslümanlara mı
anlatıyorsunuz? Aklınız yok mu?” derler.
77- Onlar anlamıyorlar mı ki: Allah gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir.
78- Onlardan bazı cahiller var ki; bir kısım temennilerden başka kitaptan bir şey bilmezler;
(din konusunda kesin bilgileri yoktur;) sadece sanıyorlar.
79- Elleriyle kitap yazıp cüzî bir menfaati satın almak için ‘Bu, Allah’ın katındandır’ diyenlere yazıklar olsun. Kendi elleriyle yazdıklarından dolayı onlara yazıklar olsun. Ve o adi kazançlarından dolayı onlara yazıklar olsun!
80- Onlar: ‘Sayılı günler dışında bize ateş dokunmayacaktır’ dediler. Sen söyle: ‘Sözünü asla
bozmayan Allah ile bir anlaşma mı yaptınız? Yoksa bilmediğiniz şeyleri Allah adına mı uyduruyorsunuz?’
81- Hayır! Günah işleyen ve hatalar içinde boğulanlar, ateş ehlinden başka bir şey değiller.
Onlar orada ebedi kalacaklardır.
82- İman edip yararlı işler yapanlar ise, cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır.
83- Yine ey Yahudiler, hatırlayın! Bir vakit, İsrailoğullarından söz aldık ki; Allah’tan başka
hiçbir şeye ibadet etmeyeceksiniz. Ana babaya, akrabalara, yetimlere ve miskinlere iyilikte
bulunacaksınız. İnsanlara güzel muamele edeceksiniz, namazı kılıp zekâtı vereceksiniz. Sonra
az bir grup hariç daima sırt çevirdiniz. Şimdi de öylesiniz.
84- Yine bir vakit sizden söz aldık ki; kanınızı dökmeyeceksiniz, kendi insanlarınızı memleketlerinden sürmeyeceksiniz. Siz de bu söze şahit olarak karar verdiniz.
85- Fakat işte sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. Kendi milletinizden bir kısmını memleketlerinden sürgün ediyorsunuz. Onlara haksızlık ve düşmanlık yapmak için kuvvet topluyorsunuz.
Şayet onlar size esir olarak gelseler, onların fidyesini verir (onları kurtarırsınız. Çünkü milletinizi kurtarmak için fidye vermek, Tevratın bir emridir.) Hâlbuki (yine Tevratta) onları memleketlerinden çıkarmak size haram edilmiştir. Siz (ey Yahudiler!) neden kitabın bir kısmına
inanır, bir kısmını inkâr edersiniz? (Bu zihniyet sonucu bir dini kabul edip diğer dinleri inkâr
ediyorsunuz. Hâlbuki hepsi de Allah’ın mesajlarıdır.) Sizden böyle davrananların cezası, dünya hayatında çekilen bir zillet ve alçaklıktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de en
ağır azaba çarptırılırlar... Hiç şüphesiz Allah, sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
86- Bunlar, ahiret hayatına bedel dünya hayatını satın aldılar. Onun için onlardan ne azap hafifler ne de kendilerine yardım edilir.
87- Hâlbuki Biz Musa’ya, kitap (yasa ve bilgi) verdik. Peşinden nice peygamberler gönderdik.
Meryem Oğlu İsa’ya da mucizeler verdik. Onu Ruhul-kuds ile teyid ettik. Hoşunuza gitmeyen
mesajlarla yüklü her bir elçi size geldikçe kibirlendiniz. Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını
da öldürüyorsunuz.
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88- Onlar ‘kalblerimiz kapalıdır’ dediler. Hayır, (kalbleri kapalı olduğu için değil;) bile bile
inkâr ettiklerinden dolayı Allah onları mahrum bırakmıştır. Onlar ne kadar az inanıyorlar.
89- Allah katından Tevratı tasdik edici bir kitap, onlara geldiğinde ki, daha önce müşriklere
(kâfirlere) karşı: “Bir peygamber gelecek, bizi sizden kurtaracak” diye fetih bekledikleri halde
o tanıdıkları kitap ve peygamberler onlara geldiğinde onu yalanladılar. Artık Allah’ın laneti o
inkârcıların üzerine olsun!
90- Allah’ın, kullarından dilediğine verdiği üstünlük ve ihsanıyla (vahiy nimetini) indirmesini
çekememekten dolayı, Allah’ın indirdiği dini inkâr için, canları pahasına çok kötü bir bedel
aldılar! (Kendilerini helâk ettiler.) Onun için azap üstüne azaba uğradılar. Ve ayrıca o kâfirler
için alçaltıcı bir azap vardır.
91- Onlara: ‘Allah’ın indirdiği dine inanın’ denildiğinde “Biz, bize inen dine inanırız” derler
ve gerisini inkâr ederler. Hâlbuki o din de, hem hak hem de onların dinini tasdik edicidir. Söyle: Eğer gerçekten mümin (dindar) idiyseniz, neden daha önce Allah’ın peygamberlerini öldürüyordunuz?
92- Nitekim Musa, mucizelerle size geldiği halde, siz ondan sonra, kendinize zulmederek buzağıyı mabud ittihaz ettiniz.
93- Yine bir vakit; sizden söz aldık. Tur dağını üstünüzde yükselttik (manen ve maddeten).
(Bu Tur dağından size gelen) ilâhi vahiyleri kuvvetle tutun ve dinleyin, dedik. (Bu söze muhatap olanlar hal dilleriyle:) İşittik ve isyan ediyoruz, dediler. İnkârcılıklarından dolayı, buzağı
sevgisi kalblerine nüfuz ettirildi. Söyle: Eğer mümin (dindar) iseniz, bu dininiz size ne kötü
şeyler emrediyor. (Demek dindar değilsiniz.)
94- Söyle: ‘Eğer Allah katındaki ahiret yurdu, insanlar dışında sadece size özelse ve bu iddianızda doğru iseniz, ölümü arzulayınız.’
95- Onlar yaptıklarından dolayı asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah, o zalimleri(n iç yüzünü)
çok iyi biliyor.
96- Yaşamak konusunda insanların ve hatta müşriklerin de en ihtiraslısı olarak onları göreceksin. (Demek ahirete imanları yoktur.) Nitekim (ahirete inanmayan) müşrik kişi bin yıl yaşamayı severek ister. Fakat uzun ömür yaşaması, o müşrik kişiyi azaptan kurtaracak değildir.
Allah onların yaptıklarını çok iyi görendir.
[Ahirete inanmayan insanlar, ruhanilere ve meleklere de inanmadıklarından, dar bir dünya içinde boğulup azap
çekiyorlar. Böyleleri, inanmadıkları Allah ve melekler gibi gerçeklere de düşman olurlar.]

97- De ki: Kim Cebrail’e düşmansa, muhakkak bilsin ki; o Cebrail, Allah’ın izniyle bu
Kur’ânı, mevcud semavi kitapları doğrulayıcı ve inananlar için müjde ve rehber olarak senin
kalbine indirmiştir.
98- Kim Allah’a (manevi değerlere) meleklerine (ruhanilere) peygamberlerine (dine dayanan
liderlere) Cebraile (vahye) ve Mikaile (ekolojiye) düşman ise, muhakkak bilsin ki; Allah
kâfirlerin düşmanıdır.
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[İmanı olmayan kâfir, maddeden başka bir şey bilmediği için, bütün yüce değerleri kaybettiğinden, Allah’ın
rahmet ve sevgisini de kaybeder, gazabına mazhar olur.]

99- Andolsun, (Biz bu Kur’ânı) sana (onların iddia ettiği gibi savaş ve fitne için değil) açık
mesajlar (hidayet ve müjde olarak) indirdik. Fasık (nefsine düşkün, yasaları çiğneyen)lerden
başkası o mesajları yalanlamaz.
100- (Onlar bu yüce değerlere inanmadıkları gibi, insani değerleri de yoktur.) Ne vakit bir
sözleşme yaptılarsa, onlardan bir grup tarafından bu sözleşme bozulmuş değil mi? Aslında
onlar, (Tevrata da) inanıyor değillerdir. (Yalnızca inanıyor görünüyorlar.)
101- Ve ne zaman ki; Allah katından Tevratı doğrulayıcı bir elçi geldi. O kitap verilmişlerden
bir kısmı Allah’ın kitabını arkalarına attılar. Sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi...
102- Onlar, şeytanların Süleyman’ın iktidarına karşı okuyup üfledikleri şeylere uydular. Süleyman (büyü yaparak) kâfir olmadı. Fakat o şeytanlar kâfir oldular: Büyü ve Babilde Harut
ve Marut (isminde) iki meleğe inen tılsımları insanlara öğretiyorlardı. Hâlbuki Harut ve Marut, birisine bir tılsım öğrettiklerinde ‘Biz sınanmak için varız. Sakın bu tılsımı kötüye kullanıp kâfir olma!’ derlerdi. Hâlbuki onlar (şeytanlaşmış Yahudiler) onlardan karı koca arasını
açacak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah’ın izni olmadan hiç kimseye bir zarar verecek değiller. Onlar kendilerine zararı olan, fakat bir faydası olmayan şeyleri öğreniyorlar. Onlar daha
önce bildiler ki; bu büyüyü satın alanların ahirette bir payları yoktur. Canları pahasına aldıkları şey ne kötüdür. Keşke bilmiş olsalardı!...
103- Eğer inanıp sakınsalardı, Allah katındaki bol mükâfat daha yararlı olurdu. Keşke bilmiş
olsalardı!
104- Ey iman edenler! (Yahudiler gibi, Peygambere) raina (bizi kolla) demeyin! Bizi gözetle
deyin ve dinleyin. (Yahudiler bu raina kelimesini dillerindeki bir kelime ile eşleştirip, Peygamber’le ve sizinle alay ederler.) Böyle kâfirler için elem verici bir azap vardır.
105- Ehl-i kitaptan ve müşriklerden dinî değerlere inanmayan o kâfirler, Rabbinizden size bir
iyilik inmesini istemezler. Hâlbuki Allah, rahmetini istediğine mahsus kılar. Allah büyük fazl
ve ikram sahibidir.

Bir Ara İzah
Kur’anın 14. ve 15. Sayfalarında, Hicri 14. ve 15. Asırlardaki Medeniyetin Yapısına ve Temel Özelliklerine
İşaret Eden Bir Kısım Ayet ve Kelimeler:
94- De ki: Eğer Allah katındaki âhiret yurdu, insanlara değil de sadece size özelse ve bu iddianızda doğru iseniz,
ölümü arzulayınız.
Bunun izahı: Bu kültürel, ekonomik, sınaî ve medyatik değişimin sonucu olarak insanlar yalnız gözle görülecek
şeylere bağlanıyorlar, anında zevk alacakları lezzetlere yöneliyorlar. Soyut değerler ve gelecek ile özellikle
ölümden sonraki hayat ile ilgilenmiyorlar, ilgilenseler de bu inanışları şeklî bir inanıştan öteye geçmiyor. Onun
için ölümden korkuyorlar, ölümü özlemiyorlar... Ondan iğreniyorlar. Ve hayatlarını yalnız maddeye ve dünyevî
acil zevklere harcadıkları için; gerçek dışı yaşamak demek olan yalan içinde yüzüyorlar. Hayatlarında ilke edindikleri prensiplerin realitede bir karşılığı yoktur.
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Evet, eğer hayatın asıl amacı olan âhiret olmazsa, dünya hayatı -ki insan ne kadar doğru davranırsa davransınyalan ve azap olmaktan öteye geçmez. Ayrıca maddîleşmenin, dünyevîleşmenin, nefsanîleşmenin bir sonucu
olarak, nefsanî bir duygu olan ırkçılık ve kendini diğer insanlardan üstün görme tutkusu bu iki asırda ön plana
çıkmıştır. İşte 14. sayfadaki 94. ayet bu manaları ifade sadedinde, Yahudilere hitaben böyle buyurmuştur. Çünkü
bu olumsuzluklar en çok Yahudilerin hayatında kendini göstermiştir ve bu çağdaş olumsuzlukların en büyük
müsebbipleri onlardır. Son iki asırda büyük, önemli ve kökten bir değişiklik olmuştur. Bu da dünyevîleşmenin,
materyalistleşmenin her kesimde ve her alanda egemen olması; gelecekle ilgili olduğu için soyut bir hakikat olan
âhiret gibi temel meselelerden ve imanın temel ilkelerinden toplumun uzaklaşmasıdır. Bu belirgin durum, gözle
görülecek derecede kendini gösteriyor ve bu konuda ciddi dindarlar tarafından kitaplar yazılmıştır.
95- Onlar yaptıklarından dolayı asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah, o zalimleri çok iyi biliyor.
96- Yaşamak konusunda insanların ve hatta müşriklerin de en ihtiraslısı olarak onları göreceksin. (Demek âhirete imanları yoktur.) Nitekim (âhirete inanmayan) müşrik kişi bin yıl yaşamayı severek ister. Fakat uzun ömür
yaşaması, o müşrik kişiyi azaptan kurtaracak değildir. Allah onların yaptıklarını çok iyi görendir.
[Ahirete inanmayan insanlar, ruhanîlere ve meleklere de inanmadıklarından, dar bir dünya içinde boğulup azap
çekiyorlar. Böyleleri, inanmadıkları Allah ve melekler gibi gerçeklere de düşman olurlar.]
97- De ki: Kim Cebrail’e düşmansa, muhakkak bilsin ki; o Cebrail, Allah’ın izniyle bu Kur’ânı, mevcud semavî
kitapları doğrulayıcı ve inananlar için müjde ve rehber olarak senin kalbine indirmiştir.
Bu üç ayetin izahı:
95- Fakat bu karakterde olanlar, ölümü (başka hakiki bir hayata geçişi) doğruluğu (hayatı gerçek ilkelere dayandırmayı) asla ve asla istemeyeceklerdir. Çünkü onlar büyük bir suç ortaya koymuşlardır (dünyada ebedî yaşama
zannına kapılarak dünyanın dengesini bozmuşlardır; yaptıkları suç ve kirlilik gerek ailede ve gerek tabiatta gözle
görülecek dereceye gelmiştir.) İşte Allah, böyle zalimleri (dengesiz yaşayanları) iyi bilir; dolayısıyla onların
cezasını verecektir. Evet, Allah bu asırda materyalizmin, dünyevîleşmenin ve ırkçılığın bir sonucu olarak böyle
gururlu ve bencil yaşayanları, İki Cihan Savaşı ile cezalandırdı.
96- Sözde dindar oldukları halde onların, insanlardan, hatta putperestlerden2 çok daha fazla bu dünya yaşamına
tutkun olduklarını göreceksin. Bunlardan her biri bin yıl yaşamak ister. Fakat böyle maddeci, dünyacı bencillerin
bin yıl yaşamaları, onları azaptan (fanilikten, yokluktan ve ölümden) kurtarmaz.
Çünkü ezelî ve ebedî olan Allah, onların ne yaptıklarını biliyor ve görüyor, gördüğü için de onları cezalandıracaktır.
97- Bu iki asrın en temel özellikleri de (dindarları dâhil3) vahyin manevi yönüne ve ontolojik gerçeğine, vahiy ve
ilhamın etkinliğine ve esprisine karşı gelişleridir. Herkesin en temel doğru kabul ettiği şey, pozitif bilimlerin teori dahi olsa- verileridir.
İşte böyle bir yapıda olanlara 97. ayet şöyle meydan okuyor:
De ki: ‘Kim yapı olarak (kalben) Cebrail’e (vahiy ve ilham hakikatlerine) düşman ise (onlardan hoşlanmıyorsa )
bilsin ki, Cebrail bu vahyi Allah’ın izniyle, senin kalbine indiriyor. Bu vahiy (evrensel bir hakikat olarak) kendisinden önce gelen vahiy mesajları ile paralel olup onları doğruluyor; inanmışlar (temel evrensel değerlere bağlananlar) için iyi bir rehber olup, onlara umut ve müjde veriyor. Bu rehberlik ve umut ile Allah nurunu tamamlayacaktır.
Evet, bu asırdaki bir dindar, bir ateist ve cahil müşrikten daha fazla hayata âşıktır.
Nitekim dindar Yahudiler, Cebraile inandıkları halde Kur’anı getiriyor diye ona düşman olmuşlardı. Bakınız
tefsir kitapları.. Bu asırda bir dindara dahi Bana böyle bir ilham geldi desen kalbine hançer saplamış gibi olursun; fakat pozitif bilimler böyle diyor, dediğinde adam gönlünde genişlik ve ferahlık hissediyor. Ayetin ifadesiyle Allah yalnız olarak zikredildiğinde kalpleri sıkışır kalır, putları zikredildiğinde onlar sevinç duyarlar. (Zümer,
39)
2
3
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98- Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mikâile düşman ise, muhakkak bilsin ki; Allah kâfirlerin düşmanıdır. [İnanmayan kâfir, maddeden başka bir şey bilmediği için, bütün yüce değerleri kaybettiğinden,
Allah’ın rahmet ve sevgisini de kaybeder, gazabına mazhar olur.]
99- Andolsun! Biz bu Kur’ânı sana (onların iddia ettiği gibi savaş ve fitne için değil) açık mesajlar (hidayet ve
müjde olarak) indirdik. Fâsık (nefsine düşkün, yasaları çiğneyen)lerden başkası o mesajları yalanlamaz.
100- (Onlar bu yüce değerlere inanmadıkları gibi, insanî değerleri de yoktur.) Ne vakit bir sözleşme yaptılarsa,
onlardan bir grup tarafından bu sözleşme bozulmuş değil mi? Aslında onlar, (Tevrata da) inanıyor değillerdir.”
(Yalnızca inanıyor görünüyorlar.)
Bu üç ayetin izahı:
98- Yukarıda geçen 97. ayet, kimlik olarak dindar olup da vahyin esprisinden uzaklaşanlara baktığı gibi; bu 98.
ayet de hiç dindar olmayan diğer insanlara bakıyor.. Şöyle ki; Kim Allah’a (evrensel değerlere, tevhid ve iman
ilkelerine) meleklere (ruhanîlere), peygamberlere (manevî önderlere) Cebraile (vahiy ve ilham hakikatine,)
Mikâile (çevre ve tabiata,) düşman ise; bilsin ki; Allah da kâfirlerin (hiçbir değer tanımayan böylelerinin) düşmanıdır.. Onları sıkıntılarla, afetlerle, çevre kirliliğiyle, idam-ı ebedî ile cezalandırır.
99- Hâlbuki Biz sana (ey Muhammed) delil istenmeyecek kadar apaçık, evrensel mesajlar indirmişiz. Fâsıklardan (hiçbir değer ve kanun tanımayanlardan) başkası onları inkâr etmez. Bunlar ruhen, hayâten ilkesiz, anarşist,
zalim, şizofren (parçalanmış) kişiler olduklarından, onların inkârları bir değer taşımaz.
100- Bunlar ne zaman bir antlaşma yapsalar, onlardan bir grup, değer ve düzeni tanımadığı için o antlaşmayı
ayaklar altına atar; çünkü onların çokları, hiçbir değer ve ilkeye inanmıyorlar, adeta bir çeşit başıboş hayvanlar
gibidirler.
101- Ve ne zaman ki; Allah katından Tevrat’ı doğrulayıcı bir elçi geldi. O kitap verilmişlerden bir kısmı Allah’ın
kitabını arkalarına attılar. Sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi.
102- Onlar, şeytanların Süleyman’ın iktidarına benzeterek geliştirdikleri medeniyete (büyüye) uydular. Süleyman (medeniyet kurmakla) kâfir olmadı. Fakat o şeytanlar kâfir oldular: İnsanlara büyü ve Babilde Harut ve
Marut (isminde) iki meleğe inen şeyleri öğretiyorlardı. Hâlbuki Harut ve Marut, birisine bir tılsım öğrettiklerinde, Biz sınanmak için varız. Sakın bu tılsımı kötüye kullanıp kâfir olma, derlerdi.
Hâlbuki bu şeytanlaşmış Yahudiler, onlardan karı koca arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah’ın izni
olmadan hiç kimseye bir zarar verecek değiller. Onlar kendilerine zararı olan, fakat bir faydası olmayan şeyleri
öğreniyorlar. Onlar daha önce bildiler ki, bu büyüyü satın alanın âhirette bir payı yoktur. Canları pahasına
aldıkları şey ne kötüdür. Keşke bilmiş olsalardı!.
Bu iki ayetin izahı:
101- Böyleler kendilerini ilim ehli sayıyorlar, evrensel dünya düzeninden bahsediyorlar. Kâinatta, ilimler ve
fakülteler sayesinde sonsuz bir düzeni keşfettiklerini söylüyorlar. Fakat Allah katından (gayb âleminde) onların
keşfettiği düzen ve bilgiyi doğrulayıcı bir elçi (Kur’an) tevhid ve iman ilkeleri ile onlara geldiğinde; kültür ve
kitap görmüş o insanlar, Allah’ın yazgısı olan o temel bilgileri (birlik ve düzen demek olan dinin insan doğası
için vazgeçilmez bir yazgı ve yasa olduğuna dair olan ilmî verileri) arkalarına attılar.. Sanki hiç ilim ehli değillermiş gibi davrandılar.
Nitekim bugünkü pozitivist bilimler dahi, zaman zaman maddenin, dünyanın ötesine işaretler gösterdiği halde,
bazı bilim adamları, nefsanî hayatlarını ve zevklerini bırakmak istemediklerinden bu belirtileri ve bu delilleri göz
ardı ediyorlar. Çünkü:
102- Böyleler, şeytanlaşmış materyalistlerin (masonların -ki kendileri zaman zaman şeytana tapıyorlar-) Hz.
Süleyman medeniyeti üzerine kurdukları ve onunkine benzetmeye çalıştıkları medeniyete, dünyevî zevk ve hayata uydular. Fakat Süleyman, o medeniyeti kurmakla, evrensel temel ilkelerden, din ve tevhitten kopmadığı için
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kâfir olmamıştı. Amma böyle şeytanlar, kâfir oluyorlar. Hiçbir evrensel değere bağlı olmuyorlar. İnsanlara, onları büyüleyen, sihre benzeyen bir medeniyet öğretiyorlar. Bu medeniyet, kollektif iki ruh gibi iki ayrı uç kazanarak bir ucu uzaya dayanan, uzayda boşluğa saplanan, bir ucu aileye girip aileyi tahrip eden iki başlı bir yılan gibi
bütün dünya başkentlerinde (Babillerinde) yerleşmiştir.
Bir Not: Dünyada olumlu, olumsuz kollektif hayat sahibi olan her şeyin, her türün gayb âleminde ruhanî bir
görünümü oluyor. Mesela tabiat âlemi, bitkiler dünyası gayb âleminde Mikaîl şeklinde görünüyor. Bu medeniyetin de bu iki kolu Harut ve Marut olarak gayb âleminde temsil ediliyor. İşte bugünkü materyalist medeniyet,
uzaya tırmanan sınaî yapısıyla ve aileyi maddî zevklerde boğan yapısıyla insanları ta kalbinden büyülüyor.
Fakat uzay çalışmaları boşa gittiği gibi; aileye verdikleri zevk ve safa da aileyi bölmekten başka bir işe yaramıyor. Bakın bu şeytanlaşmış hayatperestler, Harut ve Marut üzerine inen sihri insanlara öğretiyorlar. Fakat o iki
melek, Biz bir fitneyiz, sakın sen kâfir olma, demeden hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi.
İkinci Not: Evet bu asırda ilim ve teknik geliştiğinden, dindarâne bir hayat yaşamak, hem çok kolay, hem de
tesirli icraatlar göstermesi lâzım iken; nefse hitap eden medeniyetin bu iki başlı kollektif ruhu bir fitne olup,
insanları yüce, soyut değerleri düşünmekten alıkoyuyor, insanları yere indirip ya küfür karanlıklarında kaybettiriyor veya nefsanî bataklıklarda boğduruyor.. Evet, bu medeniyetin sanayi ucu uzaya dayanıp anlamsız ve verimsiz kaldığı gibi, fantazi ucu da aileye parmak karıştırıp karı kocayı birbirinden ayırıyor. Nitekim medenî toplumlarda boşanmalar daha çok oluyor...
Bu şekilde şeytanlaşmış bu insanlar, bu iki kollektif ruhtan (melekten) karı-koca arasını ayıracak fantaziler öğreniyorlar. Fakat Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Bunlar hiç menfaati olmayıp sadece zararı
olan şeyleri öğreniyorlar. (Evet, bugünkü sihir şeklini almış medeniyetin dünyada dahi zararı faydasından fazladır, âhiret hesabıyla ise sadece zarardır.) Ayet, bu şeytanların, bu sihri satın alanın âhirette hiçbir nasibi olmadığını bildirir. Evet, bu büyüyü, İslam dünyası adına Avrupa’dan satın alan kişinin âhirette hiçbir nasibi yoktur.
Çünkü o âhiret namına hiçbir iyi eylemde bulunmadı, öldü gitti. Ayetin cümle kipleri çoğul iken, burada birden
tekile dönüşmesi belli bir kişiye işaret içindir.
Bu büyü karşılığında yani onu elde etmek için kendilerini (mallarını, akıllarını, bedenlerini) satıyorlar. Ne
kötü bir ticaret; keşke bilselerdi.
[Evet, bilimden dem vuruyorlar, fakat hiçbir şey bilmiyorlar. Çünkü bu medeniyet ve hayat fantaziyeleri karşısında büyülenmişler.]
103- Eğer inanıp sakınsalardı, Allah katındaki bol mükâfat daha yararlı olurdu. Keşke bilmiş olsalardı!
104- Ey iman edenler! (Yahudiler gibi, Peygamber’e) râinâ (bizi kolla) demeyin! “Bizi gözetle” deyin ve dinleyin. Ve bilin ki kâfirler için elem verici bir azap vardır.
105- Ehl-i kitaptan ve müşriklerden dinî değerlere inanmayan o kâfirler, Rabbinizden size bir iyilik inmesini
istemezler. Hâlbuki Allah, rahmetini istediğine mahsus kılar. Allah büyük fazıl ve ikram sahibidir.
Son üç ayetin izahı:
103- Eğer inansalardı (temel evrensel dinî değerlere bağlansalardı) ve özlerini (küfürden, günahlardan ve israftan) korusalardı, Allah katından (olağanüstü) gelecek olan bir mükâfat, mal ve zenginlik onlar için daha yararlı
olacaktı.. Keşke ilimleri bu evrensel mekanizmayı idrak edecek seviyede olsaydı..
104- Fakat böyle evrensel bir sistemi anlamak için madde, beden ve nefis seviyesinden çıkıp kalp ve ruhun seviyesine yükselmek lazım. İşte bunun için de şöyle prensiplere uymak gerekli:
a) Evrensel temel değerlere bağlanmak demek olan imanı elde etmek..
b) Bir önderin yönetimi altında maddî ve manevî hayatını tanzim etmek..
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c) Bu öndere bağlanırken sürünün çobana uyduğu gibi değil..
d) Bilakis onun manevî gözetimi ile, şefkati ile, eğiticiliği ile beslenmek..
e) Ona mükemmel bir şekilde itaat etmek..
Bu temel manevî ve maddî değerler dışında kalanlar (kâfirler) için ise acıklı bir azab vardır. Bütün bu prensiplere
işâreten bu 104. ayet her bir prensibe bir kelime ile işaret ederek şöyle diyor: Ey iman edenler, önderinize, ‘Bizi
güt’ demeyin.. ‘Bize bak, bizi erdir’ deyin.. Ve itaat edin. Bu manevî eğitimden mahrum kalan kâfirler için ise,
acıklı bir azab vardır. Demek eğer böyle bir eğitim ve önder ile yolunuza devam etseniz, Allah sizi dünyada dahi
zengin edecektir.
105- Yalnız iyi bilin ki; Ehl-i Kitaptan olup da değersizlik ve dinsizlik bataklığına düşmüş Batı ile materyalizm
ve putperestlik içine düşmüş Doğu, sizi eğiten Rabbinizden size hayır ve malın inmesini istemezler. Bilmiyorlar
ki; Allah rahmetini istediğine has kılar; çünkü Allah büyük fazıl ve ihsan sahibidir. ”
[Bu fazl ve ihsanı, yani vahyi sayesinde siz, Batı ve Doğunun imkânlarından mahrum iseniz de, o sizi kısa bir
zaman içinde rahmetine, bereketine mazhar kılar; manen olduğu gibi, maddeten de onları geçersiniz.]
Bütün dinler, etbalarını ahir zamanda gelecek olan Deccalden Allah’a sığınmaya davet etmişler. Deccal kelime
olarak yanlışı, haksızlığı, batılı doğru, haklı ve güzel gösteren yani yanıltan demektir. İşte bu asırdaki bu büyülü
hedonist medeniyetin en temel fonksiyonu böyle aldatıcı bir hayat tarzını insanlara sunmasıdır. Bu medeniyetin
temelinde Yahudi kültür ve sermayesi yattığından Deccal Yahudiler içinde çıkacaktır diye rivayet edilmiştir. (5.
Şua, Bediüzzaman Said Nursî..)
Üçüncü Not: Arapça ve İbranîce, tek koldan geldikleri için diyebiliriz ki; İbranîcede Harut, koyu siyah kedi,
Marut azgın yılan manasına gelir. Evet, halk arasında fitne ve bozgunculuğun ifadesi olarak Aralarından kara
kedi geçti deyimi kullanılır. Marut ise, yılanı, dolayısıyla şeytanı temsil ederek evrensel düzen içinde, bugünkü
medeniyet ve sanayileşmenin sadece şer olup şeytanî fonksiyonlar icra ettiğini ayrıca doğayı ve evrensel düzeni
zehirlediğini hatırlatır. Nitekim bir kardeşimiz, Kur’anı ve bu gibi kavramları bilmediği halde rüyasında; Yerde
iki meleği (verimsiz ve hayırsız iki meleği) görmüş. Onlardan biri uzaya çıkıp boş bir yere saplanmış kalmış.
Diğeri, bir banyoda, elektrikli bir âlet ile bir karı-kocayı boğup öldürüyormuş.
Bu rüya ve liderlikle ilgili ayetin mucizelikleri; ayrıca, dindar olup da materyalistlerin tesirinde fazlaca kaldıkları
için vahiy ve ilham hakikatine soğuk bakan bir kısım arkadaşlarım, Kur’anın bu iki sayfasının açılımında bana
yardımcı oldular.

***
106- Biz (Kitap’tan ve tabiattan) bir ayet (ve yaratığı) gidersek veya unuttursak (veya geciktirsek), ondan daha yararlısını veya aynısını getiririz. Sen Allah’ın her şeye gücü yettiğini
bilemedin mi?
107- Bilemedin mi ki; göklerin ve yerin idaresi ve mülkiyeti yalnızca Allah’ındır? Allah’tan
başka ne sahibiniz ne de yardımcınız vardır.
108- Siz daha önce Musa’nın (Yahudiler tarafından) soru ve istekler yağmuruna tutulması
gibi, size gelen Peygamber’i soru ve istekler yağmuruna mı tutmak istiyorsunuz? Kim imana
karşı küfrü satın alsa, o gerçekten doğru yoldan sapmıştır.
109- Ehl-i kitabın çoğu, hak onlara açıklandıktan sonra, yalnızca nefislerinden gelen bir kıskançlık sonucu, inanmışlığınızdan sonra sizi kâfir yapmak isterler. Fakat affedin, iyi davranın.
Tâ ki Allah, emrini yerine getirsin. Hiç şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.
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110- Namazı dosdoğru kılın, zekâtı tam verin. Siz kendiniz için ne hazırlarsanız, onu Allah
katında (ebedi âlemde) bulursunuz. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızı çok iyi görendir.
111- (O ehl-i kitap) dediler ki; ‘Yahudi ve Hristiyanlardan başkası Cennet’e giremeyecektir.’
Bu, sadece onların arzusudur. Sen de ki; Eğer doğru iseniz, bu konuda delilinizi getirin.
112- Evet, kim işlerini güzelce yaparak özünü Allah’a teslim etse, Rabbinin katında (ebedi
âlemde) mükâfatını alacaktır. Böylelere ne (gelecek) korkusu ne de (geçmişin) üzüntüsü vardır.
113- Yahudiler ‘Hıristiyanların bir dayanağı yoktur’ dediler. Hıristiyanlar da ‘Yahudilerin bir
dayanağı yoktur’ dediler. Hâlbuki onlar, kitabı okuyorlar. (O kitap, onlara bütün dinleri kabul
etmelerini emrediyor.) Cahil müşrikler de öyle söylediler. Fakat Allah, kıyamet günü ihtilaf
ettikleri konular hakkında onları yargılayacaktır: [Bunların dindarlıkta samimi olmadıklarını,
bölücülük yapmakla zulmettiklerini gösterecektir.]
114- Allah’ın mescidlerinde Allah’ın anılmasını engelleyen ve o mescidlerin yıkılmasına çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Bunlar, ancak korkarak buralara girebileceklerdir. Bunlara
dünya hayatında bir alçaklık vardır, ahiret hayatında da onlara büyük bir azap vardır. (Bazı
Hıristiyanlar ve Yahudiler, inananları Kudüs’e gitmekten, müşrikler ise inananları Mekke’ye
gitmekten alıkoydular. Fakat:)
115- Doğu da batı da Allah’ındır. Nereye dönerseniz orada Allah’ı bulursunuz. (Yeryüzünün
her tarafı mescittir. Allah her yerde vardır.) şüphesiz Allah’ın varlığı ve bilgisi sonsuzdur.
116- ‘Allah, evlat edinmiştir’ dediler. Allah bundan çok yücedir. Göklerde ve yerde olan her
şey O’nundur. Her şey O’na dua eder ve yakarır.
117- O, gökleri ve yeri benzerleri olmadan var edip güzelce yaratandır. Bir şeye hükmettiği
zaman, sadece ona “ol” der, o şey oluverir.
118- O bilgisizler dediler ki; “Neden Allah, bizimle konuşmaz veya bize bir mucize gelmez.
Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi dediler. Kalbleri birbirine benziyor. Hâlbuki Biz,
araştırıp inanmak isteyen bir toplum için ayetlerimizi net bir şekilde açıklamışız.
119- Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gerçeklerle gönderdik. Sen kesinlikle cehenneme
ehil olanlardan sorumlu değilsin.
120- Sen onların din ve milliyetlerine (dini yaşayış biçimlerine) uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden razı olmazlar. Sen de ki; ‘Asıl doğru yol Allah’ın yoludur.’ Eğer sana bu bilgi
geldikten sonra, onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah’a karşı ne bir sahip ne de bir yardımcı bulursun.
[Ehl-i kitabın bu olumsuz grupları yanında, Tevrat ve İncile gerçekten inanan gruplar da vardır:]

121- O kitap verdiklerimiz, hakkıyla bu Kur’ânı okuyorlar. İşte onlar gerçekten ona inanıyorlar. Ve kim onu inkâr ederse; onlar esas zarar edenlerdir.
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122- Ey İsrailoğulları! Benim size verdiğim nimeti hatırlayın! Ve bilin ki; (bir zaman) Ben
sizi insanlardan üstün kılmıştım. (Dininizi tam yaşayın; yine sizi üstün kılayım.)
123- Öyle bir günden sakının ki; o günde kimsenin kimseye bir faydası olmaz. Kimseden fidye kabul olmaz. Kimseye hiçbir şefaat fayda vermez. Ve o gün kendilerine yardım da edilmez.
124- Ve hatırlayın ki; Rabbi olan Allah, İbrahim’i birtakım kelimelerle (prensiplerle) denedi.
İbrahim onları tamamladı (yerine getirdi). Allah: ‘Ben seni insanlara önder yapacağım’ dedi.
İbrahim: ‘Zürriyetimden de önderler yap’ dedi. Allah: ‘Benim sözüm, zalimleri içine almaz’
dedi.
125- Ve hatırlayın ki; Biz Kâbe’yi, insanların sevap kazanacağı ve güven duyacağı bir yer
kıldık. İnsanlar, Makam-ı İbrahim’i namazgâh edindiler.(*) İbrahim ve İsmail’den; Benim
evimi, ziyaretçiler için, mukimler için, rükû ve secdeye kapananlar için (necasetten, putlardan,
günahlardan) temizleyin’ diye söz aldık.
(*) Bu kelimeye, İmam-ı Nafi’in kıraetine göre, fiil-i mazi olarak meal verilmiştir.

126- Ve hatırlayın ki; İbrahim: ‘Ey Rabbim! Burayı emniyetli bir şehir kıl. Ahalisinden Allah’a ve ahirete inananları meyvelerle rızıklandır’ demişti. Allah: ‘Kâfir olanları da az bir
miktar faydalandırır, sonra ateş azabına zorlarım. Orası ne kötü dönüş yeridir’ dedi.
127- Yine hatırlayın ki; İbrahim ve İsmail, Kâbe’nin temellerini yükseltirken şöyle diyorlardı:
‘Ey Rabbimiz! Bunu bizden kabul et. Hiç şüphesiz Sen, işiten ve bilensin!’
128- ‘Ey Rabbimiz! Bizi Sana teslim olmuşlardan kıl. Zürriyetimizden de Sana teslim olmuş
bir ümmet (toplum) yap. İbadet yerlerimizi bize göster. Tevbemizi kabul et. Hiç şüphesiz Sen
tevbeleri kabul eden ve çok acıyansın.’
129- ‘Ey Rabbimiz! O zürriyetimizden, onlara ayetlerini okuyan (kâinatı açıklayan), onlara
kitap (yasa) ve hikmeti (anlayışı) öğreten, onları (manevi kirlerden) temizleyen bir elçi gönder. Hiç şüphesiz Sen, izzet (kudret) ve hikmet sahibisin. (İzzet ve hikmetin, onların başıboş
bırakılmalarına fırsat vermez.’)
130- Kendi nefsini tanımayanlardan başka artık kim, İbrahim’in din ve milletinden yüz çevirir!? Biz onu dünyada seçkin kıldık. O ahirette de salihlerdendir.
131- Rabbi ona ‘teslim ol!’ dediğinde, O: ‘Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum’ dedi.
132- İbrahim ve Yakub da, bu teslimiyet ve İslâmiyeti çocuklarına tavsiye ettiler: Ey oğullarım! Allah sizin için bu yüce dini seçmiştir. Siz Müslüman (Allah’a teslim olmuş) olmaktan
başka, sakın hiçbir şekilde ölmeyin.
133- Yoksa ölüm Yakub’a geldiğinde, siz orada mı idiniz? Ki çocuklarına: Benden sonra neye
ibadet edeceksiniz, diye sorduğunda, onlar: ‘Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın
ilâhına, bir ve tek olan İlâha ibadet ederiz. Biz onun için Müslüman olmuşlarız’ dediler.
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(Yani İbrahim, İsmail, İshak, Yakub hepsi de Allah’a teslimiyet demek olan öz dinden başka
bir dine sahip değillerdi. Siz Yahudilerin iddia ettiği gibi, onlar şeklen Yahudi dininde değillerdi.)
134- Onlar gelmiş, geçmiş bir ümmettirler. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandığınız
size... Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz!
(Boşuna onların yaptıklarından kendinize bahaneler uydurmayın. Ecdatperestlik yapmayın. İnsan kendi yaptıklarından sorumludur, atalarınınkinden değil.)

135- Yahudi ve Hıristiyan olun, doğru yolu bulursunuz, dediler. Sen de ki: Hayır, dosdoğru
İbrahim’in dinine uyarız. O (ne Yahudi ne Hıristiyan) ne de müşrik idi.
136- “Biz Allah’a, bize inen ile İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlara inen vahiylere,
Musa ve İsa’ya verilen kitaplara, peygamberlerin Rableri katından aldıkları haberlere inandık.
Peygamberler arasında ayırım yapmayız. Biz, Allah’a teslim olanlarız” deyin.
137- Eğer sizin inandığınız gibi inanırlarsa, doğru yolu bulmuş olurlar. Eğer sırt çevirirlerse,
demek onlar bölücülük ve düşmanlık içindedirler. Allah seni onlardan koruyacaktır. O çok iyi
işiten ve çok iyi bilendir.
138- (Biz) Allah’ın boyasıyla (ahlakıyla) boyanırız. Onun boyasından daha güzel boya mı
olur? Biz yalnızca O’na ibadet edenleriz.
[İman, Allah’a bağlanmak demektir. Ona bağlanmak ise, O’nun sıfatlarıyla boyanmak ve ahlâklanmak demektir.
136. ve 137. Ayetler İslam denilen semavi inancın çerçevesini çok mucizevî olarak çiziyor. İslam dininin sadece
1400 yıllık bir süreç olmadığını dile getiriyor.]

139- Allah’ın (yaptıkları) hakkında bizimle nasıl çekişirsiniz? Çünkü O, sizin Rabbiniz olduğu gibi bizim de Rabbimizdir. (Size peygamberlik verdiği gibi bize de verir.) Sizin amel ve
ibadetleriniz olduğu gibi bizim de amel ve ibadetlerimiz vardır. Üstelik O’na karşı sizden daha samimiyiz.(*)
(*) Nesefi.

140- Yoksa ‘İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlar Yahudi ve Hristiyan idiler’ mi diyorsunuz? Sen de ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Yanında, Allah katından gelmiş
bulunan bir şahitliği (bilgiyi) inkâr edenden daha zalim kim olabilir? Ve Allah sizin yaptığınızdan habersiz değildir.
141- Onlar gelmiş geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandığınız size.
Ve siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz.
142- İnsanlardan akılları kıt olanlar: ‘Müslümanların ona yönelik ibadet ettikleri kıblelerinden
onları çeviren ne?’ diyecekler. (Peygamber Medine’ye geldiğinde, Allah’ın emriyle Kudüs’e
doğru namaz kılmaya başlamıştı. Bu durum bazı insanların tuhafına gitmişti. Kâbe dururken
neden Kudüs’e doğru ibadet ediliyor, diye.) Sen de ki: ‘Doğu da batı da Allah’ındır. Allah
istediğini doğru yola iletir.’
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143- Böylece sizi (Kudüs’e yöneltmekle) vasat (orta yolda) bir toplum kıldık. Ki insanlara
karşı şahit olasınız, Peygamber de size karşı şahit olsun. (Daha önce) senin ona yönelerek
ibadet ettiğin Kabeden seni (Kudüs’e) çevirmemiz, (*) sadece geri dönmek isteyenlerden kimin Peygamber’e uyacağını ortaya çıkarmak içindi. Şüphesiz bu kıble değişikliği, Allah’ın
hidayet verdiği insanların dışındakilere zor gelir. (Ey inananlar!) Allah sizin imanınızı zayi
edecek değildir. Allah insanlara çok şefkat eden ve çok acıyandır.
(*) Ayetteki cealna,, beddelna demektir.

144- Çok zaman senin göğe yöneldiğini görüyoruz. Seni, senin razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Bundan sonra sen yüzünü Mescid-ül Haram’a (Kâbe’ye) çevir. Nerede olursanız,
yüzünüzü onun tarafına çevirin. Kendilerine kitap verilenler, bu yönelmenin Rablerinden
gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir.
145- Sen o kitap verilenlere bütün mucizeleri göstersen de, onlar senin kıblene yönelmezler.
Sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar; [dinî
bölücülük içindedirler]. Sana bilgi geldikten sonra, onların heva ve heveslerine uyarsan, o
zaman gerçekten zalimlerden olursun.
146- Kitap verilenler, çocuklarını tanıdıkları gibi onu (Peygamber’i) tanırlar. (Onun hak olduğunu bilirler.) Onlardan bir grup bile bile hakkı gizlerler.
147- Gerçek, Rabbinden geldiği gibidir. Artık şüphe edenlerden olma!
148- Her toplumun yöneldiği bir kıblesi var. Artık iyiliklerde yarışın. Nerede olursanız, Allah
sizi huzuruna alacaktır. Allah, her şeye gücü yetendir.
149- Nereden çıkarsan (nerede olursan, namazda) yüzünü Mescid-ül Haram tarafına çevir. Bu
yöneliş, Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
150- Nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-ül Haram tarafına çevir. Siz (Ey müminler!) nerede
olursanız, yüzlerinizi ona doğru çevirin. Ki insanların aleyhinize (kullanacakları) bir delilleri
olmasın. (Müslümanların bir ilkesi, kıblesi yoktur, demesinler.) Zalim olanlar hariç; (onlar
diyecektir.) Sakın onlardan korkmayın, Benden korkun! Bir de bu kıble değişikliği, size olan
nimetimi tamamlamam (güçlü müstakil bir ümmet ve devlet olmanız) içindir. Artık doğru
yolu ve doğru hedefi bulmanız umulur.
151- Nitekim size, sizden bir peygamber gönderdik. Size ayetlerimizi (kâinat ve Kur’an ayetlerini) okuyor. Sizi (manevi) kirlerden paklıyor. Size kitap ve hikmeti öğrettiği gibi, hiç bilmediğiniz şeyleri de size öğretiyor.
152- Artık Beni anın. Ki Ben de sizi anayım. Bana şükredin, nimetlerimi inkâr etmeyin.
153- Ey iman edenler! Sabır ve salat (dua ve namaz) ile (Allah’tan) yardım isteyiniz. Hiç şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.
154- Allah yolunda şehit edilenlere ölüler demeyiniz. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz idrak
etmiyorsunuz.
20

155- Biz, sizi bir miktar korku ve açlık ile ve mallarda, canlarda, ürünlerde eksiltme yapmakla
deneyeceğiz. (Sabredip etmeyeceğinizi ortaya çıkaracağız.) Artık sen sabredenleri müjdele!...
156- Öyle sabredenler ki bir musibet başlarına geldiğinde: Biz Allah’ın malıyız ve O’na döneceğiz, derler.
157- Bunlar için Rablerinden bağışlanmalar ve rahmet (başarı) vardır. Ve bunlar doğru yolu
bulanlardır.
158- Safa ve Merve, Allah’ı hatırlatan şeairlerdendir. Kim Kâbe’ye hacc niyet ederse veya
umre yaparsa, Safa ve Merve’yi tavaf etmesinde bir günah yoktur. (Müşriklerin böyle tavaf
etmesi, onları Allah’ın şeairi olmaktan çıkarmaz) Kim hayır ve iyilik yaparsa (bilsin ki) Allah,
karşılığını verendir ve her şeyin değerini çok iyi bilendir. (*)
(*) Bu ayetin bir önceki ayetlerle irtibat yönü şudur: Hacc ve Umre’nin, cihat ve diğer ibadetler gibi sabır istediğini, Kâbe ve Mekke’nin eski bir ibadet merkezi olduğunu, kıble olmaya layık olduğunu bildirmek içindir. Ehl-i
kitap, kitaplarında Kâbe’nin (Mekke’nin) bu durumuyla ilgili bilgileri bildikleri halde gizliyorlardı.

159- Onlar ki, indirdiğimiz ayetleri ve mesajları kitapta (Tevratta) insanlar için açıkladığımızdan sonra gizliyorlar. İşte onlar, Allah’ın da lanetine uğrarlar; lanet edenlerin de lanetine uğrarlar.
160- Onlardan tevbe edenler, ıslahat yapanlar, gizlediklerini açıklayanlar ise; Ben onların tevbesini kabul ederim. Ben tevbeleri çok kabul eden ve çok rahmet edenim.
161- Kâfir olup da küfür üzere ölenlerin üzerine Allah’ın, bütün meleklerin ve insanların laneti olsun. (Mahrumiyet içinde kalsınlar.)
162- Onlar o lanet cehenneminde ebedi kalacaklardır. Onlardan ne azap hafifletilir ne de gözetilirler.
163- (Ey insanlar! Kurtuluşunuz tek bir Allah’a inanmadadır.) İlâhınız tektir. Ondan başka
ilah yoktur. O Rahman ve Rahimdir.
164- Hiç şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde seyreden gemide, gökten bir su indirip onunla, ölümünden sonra
yeri diriltmesinde, o su ile her tür canlıyı yaymasında, rüzgâr ve gök ile yer arasında musahhar kılınan bulutta, aklını kullanan bir toplum için ayetler (mesajlar, mucizeler) vardır..
165- İnsanlardan bazıları var ki; Allah’ın dışında bir kısım şeyleri mabud ediniyorlar. Allah’ın
sevilmesi kadar onları seviyorlar. Fakat gerçek insanlar, Allah’ı her şeyden daha çok seviyorlar. Keşke o zalimler, azap görecekleri vakit, bütün kuvvetin Allah’ın elinde olduğunu, Allah’ın şiddetli azabı bulunduğunu anlayacaklarını (şimdiden) idrak etseler.
166- O vakit ki; tabi olunanlar, tabi olanlardan teberri ederler. Hep beraber azabı görürler.
(Kendilerini hayata bağlayan) aralarındaki bütün sebepler kesilir.
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167- Tabi olanlar derler ki: “Keşke bir daha dünyaya dönebilseydik de bu liderlerimiz bizden
teberri ettikleri gibi, biz de onlardan teberri etseydik.” Allah böylece yaptıklarını bir hasret
kaynağı olarak onlara gösterir. Ve onlar ateşten de çıkacak değillerdir.
168- Ey insanlar! Yerdeki helal ve hoş olan her şeyi yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. O
sizin için apaçık düşmandır.
169- O ancak size kötülüğü, fahiş şeyleri emreder. Bilmediğiniz şeyleri Allah’a iftira olarak
söylemenizi ister. (Onun için bir vahiy gelmeden, bu helaldir, şu haramdır, demeyin.)
170- Onlara: ‘Allah’ın indirdiğine tabi olun’ denildiğinde, onlar: ‘Babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz’ derler. Ya ataları bir şey bilmez ve doğru yolda olmasalar da mı
(onlara tabi olacaklar?)
171- O kâfirlerin örneği, ses ve sedadan başka bir şey işitmeyen (aksetmeyen) cansız kayaları
çağıran bir adamın örneği gibidir. (Kâfirlerin gözünde her şey cansız ve ölüdür. Böyle olduğu
gibi kendileri de) sağır, dilsiz ve kördürler. Böyle cansız oldukları için düşünmüyorlar da...
[Bu ayete şöyle de meal verilebilir: Kâfirlerin peygamber ile olan misali, hayvanların çobandan anladıkları gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kör oldukları gibi akıllarını da kullanmıyorlar.]
172- Ey iman edenler, size verdiğimiz hoş nimetlerden yiyin, Allah’a şükredin. Eğer yalnızca
O’na ibadet ediyorsanız. (Yani kâfirler gibi, kâinatı başıboş, cansız sanmayın. O kâinat Allah’ın size verdiği bir sofradır. Siz de başıboş ve sahipsiz değilsiniz. Allah’ın misafirlerisiniz.)
173- Allah ancak leşi, kanı, domuz etini ve Allah dışındaki diğer şeylere kesilen kurbanları
haram kılmıştır. Kim mecbur kalırsa, istemeyerek ve haddi aşmayarak yerse, ona günah yoktur. Hiç şüphesiz Allah, Gafur ve Rahimdir.
174- Allah’ın kitaptan indirdiği bilgileri gizleyen, onunla az bir para (fayda) satın alanlar var
ya! İşte onlar, karınları dolusu ateşten başka bir şey yemiyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla
konuşmayacaktır, onları paklamayacaktır. Ve onlar için elim bir azap vardır.
175- Bunlar hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın aldılar. Onlar ne
kadar ateşe dayanıklıdırlar! (Şiddetli bir ateş azabını çekecekler.)
176- Çünkü Allah, haklarla dolu kitabı indirmiştir. Artık (semavi bir kitap olan) Kur’ân hakkında ihtilafa düşenler, uzak (derin) bir sapma içindedirler.
177- Sevap, yüzünüzü doğuya ve batıya yöneltmeniz değildir. Asıl sevap, (o kişinin sevabıdır
ki) Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba (vahye) ve peygamberlere inanıp isteyerek akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolcuya, dilencilere ve insan azad etmek için mal verir, namaz
kılar, zekât verir, bir söz verdiği zaman sözünü yerine getirir; sıkıntıda, hastalıkta ve savaşta
sabreder. İşte asıl doğru dindarlar bunlardır. Ve asıl muttakiler de bunlardır.
178- Ey iman edenler! (aşırı karşılık istemeyin..) Öldürülenler konusunda size kısas (eşitlik
esası üzerine karşılık almak) farz kılındı: Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (bir’e bir)...
Kim kardeşi tarafından bir miktar affedilirse (kısastan vazgeçerse) o affeden kişinin öbür kar22

deşine iyi davranması ve onun da ona güzelce bir ödeme yapması (lazım). Bu Rabbinizden bir
hafifletmedir ve O’ndan bir rahmettir. Kim bundan sonra sınırı aşarsa, onun için elim bir azap
vardır.
179- Ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta hayat vardır. (Aşırı kan dökülmesi yolu kapanır.)
Artık sakınmanız ve kanınızı boş yere dökmemeniz umulur.
180- Ölüm birinize geldiğinde, eğer malı varsa, ana babasına, akrabalarına örfe göre bir vasiyet yapması, size farz kılındı. Bu, kendini koruyanlar üzerine bir hak ve görevdir.
(Vasiyet imkânı olmadan, öldürülme gibi sebeplerle kişi ölürse, malı miras kanununa göre
dağıtılır. Yoksa özel vasiyet, Allah’ın bir emridir... Malın üçte birini geçmemek şartıyla...)
181- Bu vasiyeti işittikten sonra onu değiştirenler olursa, artık günah onu değiştirenlerin üzerine olur. Hiç şüphesiz Allah çok iyi işiten ve çok iyi bilendir.
182- Kim vasiyet edenin bir haksızlık ve intikam meylinden korkar da araya girip barıştırırsa,
ona bir günah yoktur. Hiç şüphesiz Allah, Gafur ve Rahim’dir. (Sabreder de bağışlarsanız bu
sizin Allah’a yakınlaşmanız için daha iyidir. Bu sabrı kazanmak için de:)
183- Siz ey iman edenler! Oruç size farz kılındı. Sizden önceki toplumlara farz kılındığı gibi...
Böylece belki sakınırsınız: (Kendi ruh ve kalbinizi korursunuz.)
184- Bu oruç sayılı günler olarak farzdır.. Fakat sizden kim hasta veya yolcu ise, başka sayılı
günler de (orucunu) tutsun. Zorla güç yetirip de (orucunu yiyenlerin) üzerine (fidye olarak)
miskini yedirme vardır. Kim fidyeden fazla iyilik yapmak isterse, o, onun için daha yararlıdır.
Oruç tutmanız da sizin için daha yararlıdır, eğer biliyorsanız.
(Yani ilimler perhiz ve orucun faydalı olduğuna şahitlik ediyorlar.)
185- Ramazan ayı öyle bir aydır ki; ayırıcı, doğru yolu gösterici mesajlar ve insanlar için hidayet olarak Kur’ân o ayda indirildi. Kim o ayda mukim ise, o ay boyunca oruç tutsun. Kim
hasta veya yolcu ise, (tutmadığı günler kadar) başka günlerde oruç tutsun. Allah size kolaylık
ister, zorluk istemez. (Allah size bunları açıkladı ki) oruç günlerini tamamlayasınız, size doğru yol gösterdiğinden dolayı Allah’ın büyüklüğünü idrak edesiniz. Ve O’na şükredesiniz.
(Oruç ayı, ibadet ve manevi hayat için, dua ve niyazların kabulü için büyük bir fırsattır.)

186- Eğer kullarım, Beni senden sorarlarsa bilsinler ki: Ben yakınım. Bana dua ettiği zaman,
her dua edene cevap veririm. Onlar da Benim emrime cevap versinler, Bana inansınlar ki,
doğru yola, doğru kararlara varsınlar.
187- Oruç gecesi kadınlarınızla cinsel münasebet kurmanız size helal kılındı. Onlar size elbisedirler, siz de onlara elbisesiniz. Allah sizin nefsinize zulmettiğinizi bildi (gördü.) Tevbenizi
kabul etti, sizi affetti. Artık onlarla temas edin, Allah’ın size yazdığı şeyi isteyin: (Cinselliğin
Allah’ın bir yazgısı olduğunu bilin.) Fecirdeki siyah ufuk, beyaz ufuktan ayırt edilinceye kadar yiyin, için, (nefsinize zulmetmeyin). Sonra akşama kadar orucunuzu tamamlayın. Fakat
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siz mescitlerde itikâfa kapanmışken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır.
Allah ayetlerini insanlar için böylece açıklıyor ki sakınsınlar. (*)
(*) Bu ayet inmeden evvel oruç gecelerinde yatsıdan sonra yiyip içmek, cinsel münasebette bulunmak, eski dini
geleneğe göre haramdı.
[Yemek, içmek, cinsellik, Allah’ın yazgısıdır. Fakat haksız yere kazanç, rüşvet gibi yollarla mal kazanmak ve
yemek yasaktır.]

188- Ve sakın mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin. Bile bile zulmederek, bir kısım insanların mallarını yemek için mallarınızı yöneticilere rüşvet olarak sarkıtmayın.
189- Sana hilalleri soruyorlar. De ki: İnsanlar ve hacc için, vakit ölçüleridir. (Çok hikmetlerinden en açık hikmeti budur. Bunu anlamanız lazım. Sizin bu sorularınız, eve kapıdan değil
de arkadan girmeye benzer. İşte bilin ki;) Evlere arkalarından girmek, sevap değildir. Asıl
sevap (Allah’ın azabından) sakınanın sevabıdır. Artık evlere kapılarından girin. (Yerli yerinde
soru sorun.) Allah’tan sakının, belki kurtulursunuz.
190- Sizinle savaşanlara, azgınlık yapanlara karşı Allah için savaşın. Çünkü Allah, azgınları
sevmez.
191- (Sizi öldürenleri) nerede yakalarsanız öldürün. Onlar sizi memleketlerinizden çıkardıkları gibi, siz de onları çıkartın. Çünkü bozgunculuk, öldürmekten daha kötüdür. Mescid-ül Haram’da (Kâbe’de) onlarla dövüşmeyin ki, onlar da sizinle dövüşmesinler. Eğer orada sizinle
dövüşürlerse, siz de onlarla dövüşün. Kâfirlerin cezası böyle olur.
192- Eğer onlar vazgeçerlerse biliniz ki; Allah, Gafur ve Rahim’dir.
193- Fitne kalmayıncaya, din ve hâkimiyet yalnızca Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın.
Eğer son verirlerse, artık düşmanlık ancak zalimlere olur.
194- Yasak ay, yasak aya karşılıktır. (Onlar yasağa riayet etmedikleri kadar siz de etmeyin.)
Yasaklar karşılıklıdır. Kim size saldırırsa, saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah’tan sakının ve biliniz ki; Allah sakınanlarla beraberdir.
195- Ve Allah yolunda harcama yapın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın, iyilik
yapın, güzelce davranın. Bilin ki; Allah, güzel davrananlarla beraberdir. (*)
(*) Ayetteki muhakkak manasına gelen “inne” kelimesini “biliniz ki” ile tercüme etmemden maksat, (inne) pekiştirme içindir. Pekiştirme anlamı da, Türkçe’de “biliniz ki” ile en güzel şekilde ifade edilir.

196- Hacc ve Umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer muhasara edilirseniz, gücünüzün yettiği
bir kurban verin. Kurban yerine ulaşmadan başınızı traş etmeyin. Kim hasta ise veya başından
bir sıkıntısı varsa (traş olması gerekirse), oruç ile veya fakiri doyurmakla veya kurbanla fidye
vermesi gerekir. Güven içinde olduğunuzda hacc zamanı gelinceye kadar, umre ile istifade
etmek isteyen olursa, verebildiği bir kurbanı keser. Kurban bulamayanlar, üç gün hacda, yedi
gün de evlerine döndüklerinde oruç tutarlar. Bu on gün, o ibadetin yerini tam tutar. Bu, evi
Mekke’de olmayanlar içindir. Artık Allah’tan sakının ve bilin ki; Allah’ın cezası ağır ve şiddetlidir.
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[Savaş ayetinden sonra hacc ayetinin gelmesi, hacc’ın temsili bir savaş manevrası olduğuna işarettir. Savaşta en
küçük bir hareket bazen çok önemli olduğu gibi, hacc’da da öyledir. En küçük bir hata, ceza gerektirir. Bu konuda Ali Şeriati’nin “hacc” kitabına bakılabilir.]

197- Hacca sayılı aylarda (girilir). Kim bu aylarda hacca girmekle onu kendine farz kılarsa,
artık bilsin ki; hac içinde cinsel münasebet, günaha girmek, mücadele etmek yoktur. Yaptığınız hayırları Allah bilir. (Dünya ve ahiretiniz için) hazırlık yapın. Bilin ki en iyi hazırlık takvadır; (günahlardan sakınmaktır.) Ey akıl sahipleri! Artık Ben’den (azabımdan) sakının.
198- (Haccda) Rabbinizden bir fazl (gelir ve ikram) istemenizde, size bir günah yoktur. Arafat’tan akın edince Meş’ar-ül Haram’da Allah’ın size nasıl zikredileceğini gösterdiği gibi Onu
zikredin. Şüphesiz sizler de daha önce bu makamda yanlış hareket edenlerden idiniz.
199- Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin. Allah’tan mağfiret ve bağışlanma
dileyin. Hiç şüphesiz Allah, Gafur ve Rahim’dir.
200- Kurbanlarınızı, ibadetlerinizi bitirdiğiniz zaman, babalarınızı (ecdadınızı) andığınız gibi
belki daha fazla Allah’ı zikredin. İnsanlardan bazıları: ‘Ey Allah’ım! Bize dünyalık ver’ derler. Fakat onların ahirette hiçbir payları yoktur. (Bunlar kâfirlerdir.)
[Ayet, hacda yapılan duaların ihlâslı ve ahirete yönelik olmasını emrediyor.]

201- Bazı insanlar da: ‘Ey Rabbimiz, dünyada da bize güzellik ver, ahirette de... Ve (en
önemlisi) bizi ateşten koru’ derler. (Bunlar da müminlerdir.)
202- İşte bunlara, kazandıklarından nasipleri vardır. (Çalışmaları boşa gitmemiştir.) Hiç şüphesiz Allah’ın hesabı seridir. (Kimin neye layık olduğunu çok iyi bilir.)
203- (Haccın sonunda) sayılı günler içinde Allah’ı (tekbirlerle) anın. Kim iki gün içinde (Mina’dan Mekke’ye) dönerse, ona bir günah yoktur. Kim de kalırsa ona da bir günah yoktur.
Yeter ki haccın yasaklarına riayet edilsin. Allah’tan sakının ve bilin ki, hepiniz Allah’ın huzurunda toplanacaksınız.
[İman, insanı muti ve musahhar bir memur yaparken, küfür ise, insanı karaktersiz vahşi bir canavar yapar.]

204- İnsanların bazıları da var ki; dünya hayatıyla ilgili sözleri senin hoşuna gider. Kalbinin
samimi olduğunu isbat için, Allah’ı şahit gösterir. Oysa o en şiddetli bir düşmandır. (Bunlar
da münafıklardır.)
205- O münafık dönüp gittiğinde yeryüzünde bozgunculuk yapmak, ekin ve nesli yok etmek
için gayret gösterir. Hâlbuki Allah, bozgunculuğu asla sevmez. (O münafıkları muvaffak etmez.)
206- Ona “Allah’tan sakın” denildiğinde, izzet ve gururu onu günaha sürükler. Artık onun
payı cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.
207- İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah’ın rızasını elde etmek için, kendi nefsini satar (feda
eder). Allah ise kullarına çok acıyan ve rahmet edendir.
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208- Ey iman edenler! Hepiniz barışa (ve İslama) giriniz. Şeytanın adımlarına uymayınız.
Çünkü o size apaçık bir düşmandır.
209- Size açık ayetler geldikten sonra da doğru yoldan kayarsanız, biliniz ki; Allah, Azizdir
(güçlü, izzetlidir) ve hakîmdir (gereken cezayı verendir.)
210- (Kâfirler) Allah’ın (azabının) bulutlardan gölgelikler içinde gelmesinden, meleklerin
bulunmasından, cezalarının verilmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Hiç şüphesiz (o gün)
bütün işler, Allah’a irca edilecektir.
211- İsrailoğullarından sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Artık Allah’ın nimeti (vahiy)
kendisine geldikten sonra onu değiştiren olursa, bilsin ki Allah’ın cezası ağır ve şiddetlidir.
212- Dünya hayatı, kâfirler için süslü göründü. Onlar müminlerle alay ediyorlar. Hâlbuki
kendini koruyan müminler kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah istediğine hesapsız rızık verendir. (Üstünlük, mal ve mülk ile değildir.)
213- İnsanlar bir tek toplum idiler. (Allah onları imtihana, dolayısıyla gelişmeye tabi tuttu.)
Uyarıcı ve müjdeleyici olarak peygamberleri gönderdi. Onlarla beraber haklar ile dolu kitabı
indirdi ki; insanların (gelişmeleri içinde düştükleri) ihtilaflarını yargılasın. Kitap verilenler,
ancak onlara açık ayetler geldikten sonra ve yalnızca kıskançlıktan dolayı ihtilafa düştüler.
Allah da kendi izin ve iradesiyle, iman edenleri ihtilaf ettikleri konuların hak kısmına yöneltti.
(Bu imtihan sonucu bir kısmı kazandı, yükseklere çıktılar. Bir kısmı da esfel-i safiline düştüler.) Allah, istediğini sırat-ı müstakime (doğru yola) iletendir.
214- Sizden öncekilerin (kaybetme ve kazanma) örneği size gelmeden Cennete gireceğinizi
mi sandınız? Fakirlik ve hastalık onları öyle yakaladı, öyle sarsıldılar ki Peygamberleri ve
kendileri de, “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?” dediler. İyi bilin ki; Allah’ın yardımı yakındır.
215- Onlar sana neyi (kime nafaka) vereceklerini soruyorlar. De ki: “İnfak ettiğiniz mal, öncelikle ana babanın, akrabaların, yetimlerin, miskinlerin ve yolcularındır. Yaptığınız her iyiliği,
hiç şüphesiz Allah çok iyi bilir.
[Buradaki infak, zekâttan ayrı olan ödemeler ve nafile sadakalardır. Zekât ana babaya verilmez. İnsan onlara
bakmak zorundadır. Yetim, miskin ve yolcular için ise, zekât bulunmadığı zaman, onlara sadaka ve hayır yapılır.
Tefsirü Ayat-ül Ahkâm, 1.114]

216- Savaşmak hoşunuza gitmese de, o sizin için bir yazgıdır. Nice hoşunuza gitmeyen şeyler
var ki; o sizin için daha hayırlıdır. Bazen de bir şeyi seversiniz, o sizin için şerdir. Allah’ın
ilmi sonsuzdur. Sizinki ise sınırlıdır.
217- Sana yasak ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: Yasak ayda savaşmak, büyük bir günahtır.
Fakat Allah yolundan saptırmak, Allah’ı ve Mescid-ül Haramı inkâr etmek, ahalisini oradan
çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Bozgunculuk ve fitne (dinden saptırma),
öldürmekten daha büyük bir günahtır.”
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Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar, sizinle savaşmaktan vazgeçmezler. Artık sizden kimler, dininden dönüp de kâfir olarak ölürlerse, onların bütün amelleri
ve yaptıkları, dünyada da ahirette de yanar. Ve onlar ateşe layık ve ehil olurlar. Onlar orada
ebedi olarak kalacaklardır.
218- İman edenler, hicret edip Allah yolunda cihat edenler ise; işte onlar, Allah’ın rahmetini
umuyorlar. Allah ise Gafur ve Rahim’dir.
219- Sana içki ve kumarı(n hükmünü) soruyorlar. De ki: ‘Onlarda büyük bir günah ve insanlar
için menfaatler vardır. Fakat günahları menfaatlerinden daha büyüktür.’ Neyi nafaka vermeleri gerektiğini soruyorlar. De ki: “Malınızın fazlasını.” Allah böylece ayetlerini size açıklıyor
ki düşünesiniz.
220- Dünyayı da, ahireti de... (İçki ve kumarın dünyada eğlenmek, gerçekleri düşünmemek
için olduğunu, ahirete hiç yararlı olmadığı gibi, zararları olduğunu düşünesiniz.)
Ve senden yetimleri soruyorlar. De ki: Onlara yardımcı olmak sevaptır. Eğer onlara karışırsanız, onlar kardeşlerinizdir. Hiç şüphesiz Allah, zarar vermek isteyenle yararlı olmak isteyeni
bilir. Allah isteseydi sizi zora sokardı. Muhakkak Allah, güçlüdür ve her şeyi yerli yerinde
yapar.
[Yetimlere en iyi muamele, Nisa sûresinin 2. ayetinde emredildiği gibi, onlarla evlenmektir.]

221- Fakat müşrik kadınlar iman etmeden, onlarla evlenmeyin. Mümine bir cariye, güzel de
olsa bir müşrikeden daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle de, onlar imana gelmeden evlenmeyiniz. Çünkü mümin bir köle, bir müşrikten hoşunuza gitse de daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendi iradesiyle cennete, mağfirete çağırıyor.. Hatırlarlar diye ayetlerini
insanlara açıklıyor.
222- Sana aybaşı kanını soruyorlar. De ki: O bir hastalıktır. Adet müddetince kadınlardan
uzak durun. Onlar temizlenmeden, onlara (cinsel yönden) yanaşmayın. Temizlendikleri zaman, Allah’ın size emrettiği (ön) yönden onlara varın. Muhakkak Allah, tevbe edenleri ve
temiz duranları sever.
223- Kadınlarınız sizin için tarladır. İstediğiniz yerden tarlalarınıza varın. Nefisleriniz için bir
hazırlık yapın. Allah’tan sakının. Bilin ki siz, Onunla karşılaşacaksınız. Artık (inanıp da Allah’ın emirlerine göre amel eden) müminlere müjde ver.
224- Beraat etmek, sakınmak, insanları barıştırmak için ettiğiniz yeminlerde Allah’ı kalkan
yapmayın. Çünkü Allah, işiten ve bilendir.
[Karı koca birbirlerine karşı çok yemin etmek zorunda kaldıkları için aile hayatını anlatan ayetten sonra bu
yemin ayeti gelmiştir.]

225- Allah, boş yeminlerinizden dolayı sizi mes’ul tutmaz. Fakat kalblerinizin kazandığı (günahlardan) sizi mes’ul tutar... Bununla beraber Allah, Gafur ve Halimdir (bağışlar).
226- Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay bekleme hakkı vardır. Eğer yeminlerinden vazgeçerlerse, bilsinler ki Allah, Gafur ve Rahimdir.
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227- Yok eğer boşanmak istiyorlarsa, Allah işiten ve bilendir. (Dört ay sonra onların boşanma
kararını kabul etmiştir.)
228- Boşanmış kadınlar, üç adet görme süresi kendilerini bekletmelidirler. Eğer Allah’a ve
ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah’ın rahimlerinde yarattığı ceninleri gizlemeleri, onlar için
helal olmaz. Eğer iki taraf da barışmak istiyorlarsa, kocaları onları almakta birinci derecede
hak sahibidirler. Örf ve yasaya göre erkeğin kadına karşı hakları olduğu gibi, kadının da erkeğe karşı hakları vardır. Fakat erkeklerin bir derece üstünlükleri vardır. Hiç şüphesiz Allah,
aziz (güçlü) ve hakîmdir (her şeyi yerli yerinde yapar).
229- Boşamak iki seferdir. (Üçüncüsünde) ya iyilikle tutar veya güzellikle serbest bırakır.
Sizin onlara vermiş olduğunuz mehirden bir şey almanız, sizin için helal olmaz. Meğer karı
kocanın Allah’ın yasalarına uymayacaklarından korkuları varsa... Eğer onların Allah’ın yasalarına uymayacaklarından korkunuz varsa, kadının kurtuluş fidyesini vermesinde (mehirden
vazgeçmesinde) onlar için bir günah yoktur. Bunlar Allah’ın yasalarıdır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
230- Eğer koca, karısını (üç talakla) boşarsa, o kadın başka bir kocayla evlenmeden bir daha o
kadını alamaz. Eğer ikinci koca boşarsa ve ilk koca ile eski karısı Allah’ın yasalarına uyacaklarına umutları varsa, bir daha bir araya gelmelerinde onlara bir günah yoktur. Bunlar İlâhî
yasalardır. Allah o yasaları, bilen bir toplum için açıklıyor. (*)
(*) İslamda kuvvetli görüşe göre; üç talak, üç ayrı zamanda birer ay fasıla ile olmalıdır. Hz. Peygamber, üç
talakı birden atan kişinin talakını, bir talak saymıştır.

231- Kadınları boşayıp, bekleme sürelerini bitirdiklerinde, onları ya iyilikle tutun veya iyilikle
salıverin. Haklarını yemek için, onlara zarar ve sıkıntı vererek onları tutmayın. Kim böyle bir
şey yaparsa, hiç şüphesiz o kendine zulmetmiştir. Allah’ın ayetlerini hafife almayın. Allah’ın
size olan nimetlerini, Allah’ın size indirdiği, onunla size öğüt verdiği kitap ve hikmeti (yasa
ve bilgiyi) hatırlayın. Allah’tan sakının ve bilin ki; Allah her şeyi çok iyi bilendir.
232- Kadınları boşayıp iddetlerini bitirdikleri zaman (kesin boşanma durumuna geldiklerinde)
kocalarına geri dönmeleri için onları zorlamayın. Eğer kendi aralarında (boşanmak için) karşılıklı rıza gösterirlerse... Sizden Allah’a ve ahiret gününe inananlar için bu bir öğüttür. Bu (yol)
sizin için daha temiz ve daha paktır. Allah’ın bilgisi sonsuzdur. Sizinki ise sınırlıdır. (Siz onların bir daha birleşmelerini iyi görebilirsiniz ama Allah daha güzelini bilir.) (*)
(*) Veya ayete bu şekilde de meal verilebilir: “Kadınları boşayıp iddetlerini bitirdikleri zaman (kesin boşanma
durumuna geldiklerinde) onların kocalarına geri dönmelerini engellemeyin. Eğer kendi aralarında karşılıklı rıza
ile anlaşırlarsa.” [Bk. İbn-i Kesir Tefsiri]

233- (Boşanmış) analar, süt emdirme süresini bitirmek isteyenler için tam iki sene süt emzirirler. Evladın sahibi olan babaya da örfe uygun olarak o anaların rızkını ve giyimini temin etmek gerek. Hiçbir kimse kapasitesinden fazlasıyla mükellef kılınmaz. Annenin veledinden
dolayı zarar görmemesi lazım.. Evladın sahibi olan baba da evladından dolayı zarar görmemelidir. (Ana baba yoksa varis varsa) Varise de aynı şeyler geçerlidir. Eğer ana baba danışarak,
anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, onlara bir günah yoktur. Eğer çocuklarınızı başka
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bir anneye emzirtmek isterseniz, yine size bir günah yoktur. Örfe uygun olarak karşılığını
verdiğiniz müddetçe... Allah’tan sakının ve bilin ki; Allah, yaptıklarınızı çok iyi görendir.
234- Sizden, arkalarında hanımlar bırakıp da ölenler olursa, hanımları dört ay on gün beklerler. Bekleme sürelerini bitirdiklerinde, örfe uygun olarak eş aramalarında size bir günah yoktur. (Eğer hamile değillerse.) Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberdardır.
235- Böyle (iddetini bekleyen) kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı bir biçimde bildirmenizde yahut içinizde tutmanızda size bir günah yoktur. (Çünkü) Allah, sizin onları anacağınızı
bilmektedir. Sakın (üstü kapalı evlenme teklifi sırasında), iyi söz söylemeniz dışında, onlarla
bir gizli buluşmaya sözleşmeyi ve farz olan bekleme süresi dolmadan nikâh bağını bağlamaya
kalkmayın. Bilin ki, Allah içinizden geçeni bilir. Ondan sakının ve yine bilin ki, Allah Bağışlayandır, Halimdir (ceza vermekte aceleci değildir.)
236- Kadınlara dokunmamış (cinsel münasebete geçmemişseniz) ve onlara bir mehir tayin
etmemişseniz, (mehir vermeden) onları boşamanızda size bir günah yoktur. Ancak onları faydalandırın. Zengine gücü kadar, fakire de gücü kadar, örfe uygun bir faydalanma olarak...
İyilik yapan Müslümanlara bir borç olarak...
237- Mehir vaadetmişseniz, onlara dokunmadan (cinsel münasebet kurmadan) onları boşarsanız, tayin ettiğinizin yarısını vermeniz gerekir. Meğer o boşanmış kadınlar veya nikâh düğümü elinde olan velileri bağışlarlarsa. Bağışlamanız, takvaya daha yakındır. Aranızda birbirinize iyilik yapmayı unutmayın. Muhakkak Allah, yaptıklarınızı çok iyi görendir.
238- Namazlara (bütün bu gibi sosyal vazifelerinize) ve orta namaza (günlük beş vakit namaza) dikkat edin. Allah için dua ediciler olarak dikilin.
239- Eğer bir şeyden korkunuz varsa, yaya veya binerek namaz kılın. Güven duyduğunuz
zaman, daha önce bilmediklerinizi Allah’ın size bildirdiği şekilde Allah’ı zikredin (anın).
240- Ölüme yakınlaşmış; peşlerinde eşler bırakan erkekler, hanımlarının bir yıla kadar geçimini ve evden çıkarılmamalarını vasiyet etsinler. Eğer kendi rızalarıyla çıkarlarsa, örfe uygun
olarak iş aramalarında size bir günah yoktur. Allah güçlüdür (görevlerinizi yapmadığınızda
size ceza verebilir) ve hakîmdir (her şeyi yerli yerinde emreder.)
241- Takva sahibi müminler üzerine bir borç olarak ve örfe uygun olarak, boşanmış kadınların geçiminin temin edilmesi gerekir.
242- Böylece Allah ayetlerini size açıklıyor ki, düşünesiniz.
[Toplum ve aile, Allah’ın emir ve mesajlarına uydukları zaman, canlı ve düzenli olabilirler.]

243- Görmedin mi? O kimseleri ki binlerce kişi oldukları halde, ölüm korkusundan memleketlerinden çıktılar. Allah, onlara “ölün” dedi. Sonra onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara
karşı büyük ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmiyor.
[Buradaki ölüm ve hayat, hakiki manalarında olabileceği gibi, toplumsal ölüm ve dirilme
manasına da gelebilir.]
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244- Allah yolunda savaşın ve bilin ki; Allah, çok iyi işiten ve çok iyi bilendir.
[Allah yolunda savaşmak, toplumsal düzen ve dirliğin nedenidir.]

245- Kimdir o adam ki, (*) Allah için iyilikle borç verir, Allah da o borcu onun için kat kat
arttırır. (Rızkı) tutan ve yayan Allah’tır. Hepiniz O’na döneceksiniz. (O zaman sebepler perdesi kalkar.)
(*) Yani büyük bir insandır.

246- Musa’dan sonraki İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Kendi Peygamberlerine: ‘Bize bir hükümdar gönder, Allah yolunda savaşalım’ dediler. Peygamberleri: ‘Size savaş
farz kılınsa, belki de savaşmazsınız’ dedi. Onlar: ‘Neden Allah yolunda savaşmayalım. Hâlbuki biz memleketimizden çıkarılmış, çoluk çocuğumuzdan ayrılmışız.’ Nitekim savaş onlara
farz kılındığında, az bir grup hariç çokları yüz çevirdi. Muhakkak Allah, zalimleri çok iyi bilendir.
247- Peygamberleri onlara: ‘Allah, Talut’u size hükümdar olarak gönderdi’ dedi. Onlar: Nerden bize hükümdar olabilir? Biz iktidara daha layığız, o zengin de değildir. Peygamberleri:
‘Allah onu sizin içinizden seçkin kıldı. Ona fazla ilim ve kuvvet verdi. Hiç şüphesiz Allah,
iktidarı istediğine verir. Allah, imkânları bol olan ve sonsuz ilim sahibidir’ dedi.
248- Ve peygamberleri onlara dedi ki: ‘Onun iktidarının mucizesi, size bir tabut (mahfaza)
gelecek; onda Rabbinizden bir sekine (huzur veren vahiy), Musa ve Harun ailelerinin terekesinden (kültüründen) bir bakiye olacak. O mahfazayı melekler taşıyacaktır. Eğer inanmamışsanız, bunda sizin için bir mesaj ve mucize vardır.’
249- Talut askerleriyle savaş için ayrıldığında, askerlerine: ‘Allah sizi bir nehirle deneyecektir. Kim ondan içerse, o benden değildir. Kim ondan tatmazsa, o bendendir. Meğer eliyle bir
avuç alsa’ dedi. Fakat çok az bir grup hariç, hepsi ondan içtiler. O ve onunla beraber inananlar
nehri geçince (karşıda kalanlar): Calut ve askerlerine karşı kuvvetimiz yetmez, dediler. Allah’la karşılaşacaklarını bilenler ise: Allah’ın izniyle nice az zümre, çok olan zümreyi yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler.
250- Calut ve askerlerine karşı çıktıkları zaman ‘Ey Rabbimiz, bize sabır yağdır, ayaklarımızı
sağlam kıl ve kâfir topluma karşı bize yardım et’ dediler.
251- Allah’ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Davut, Calut’u öldürdü. Allah da ona iktidar
ve bilgi verdi. Ve istediği nice şeyleri ona öğretti. Eğer insanların birbirlerine karşı savunmaları olmasaydı, (sınırsız saldırganlık kabiliyetlerinden dolayı) yeryüzü bozulacaktı. Fakat Allah, insanlara karşı büyük ikram ve iyilik sahibidir.
252- Bunlar Allah’ın ayetleridir. Onları gerçek bir şekilde sana okuyoruz. Hiç şüphesiz sen,
gönderilmiş peygamberlerdensin.
[246-252 ayetlerindeki kıssadan hisse: 1- Beni İsrail peygamberi, Hz. Muhammed’dir.2Hükümdar, yani Talut, Hz. Ali’dir. Hz. Ali, mal yönünden fakir, fakat ilim ve kuvvette üstün
idi.3- Sekineden maksat başta melekler tarafından indirilen Kur’ân ve İslâm kültürüdür. Özel30

likle Al-i Beyt kültürü… 4- Nehirden maksat, dünya malıdır. Dünya malına düşkün olan, düşmana karşı yenik düşer. Emeviler de Hz. Ali’ye karşı dünya malını kullandılar. Yurtlarından
edilen muhacirlerin bir kısmı Emevilere katıldı. 5- Calut, dünya sultanlarıdır. 6- Davut, Ehl-i
Beyt imamlarından olan Hz. Mehdi’dir. Ki yeryüzündeki ifsat ve bozgunculuğu kaldıracaktır.]
253- İşte bu peygamberlerin bazılarını, diğerlerinden üstün kıldık. Allah bazılarıyla (direkt)
konuştu, bazılarının derecelerini yücelti. Meryem Oğlu İsa’ya da mucizeler verdik. Onu Ruhul kuds ile takviye ettik. Eğer Allah dileseydi, onların arkalarından gelen (o ehl-i kitap), kendilerine mucizeler geldikten sonra kavga etmezlerdi. Fakat ihtilafa düştüler. Bazıları inanmışken, bazıları münkirdir. Eğer Allah dileseydi, dövüşmezlerdi. Fakat Allah istediğini yapar.
254- Ey iman edenler! Alışveriş, dostluk ve şefaatın fayda vermediği bir gün gelmeden, Bizim
size verdiğimiz rızıktan nafaka ve sadaka verin. Kâfirler ise (o güne hazırlanmadıkları ve fakirleri gözetmedikleri için, hem kendilerine hem başkasına) zulmedenlerin ta kendileridir.
255- Allah, Ondan başka ilah olmayan Zat-i Akdestir. Hayy ve kayyum’dur (kendi kendine
yeterlidir). Hiçbir an esneme ve uyku O’nu tutmaz. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur.
O’nun izni olmadan, hiç kimse O’nun yanında şefaat edemez. O, onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. O’nun istediğinden başka, O’nun ilminden hiçbir şey öğrenemezler. Onun idare ve saltanatı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Yer ve göklerin muhafazası, O’nu yormaz. O çok
yüce ve çok büyüktür.
256- Artık dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan, iman küfürden ayrılıp netleşmiştir. Kim Tağutu (azgın sapıkları, şeytanı) kabul etmezse, Allah’a inansa o çok sağlam,
canlı bir dala tutunmuş demektir. O dal hiçbir zaman kopmaz. Hiç şüphesiz Allah, çok iyi
işiten ve çok iyi bilendir.
257- Allah, inananların sahibidir. Onları karanlıklardan nura çıkartır. Kâfirler ise, (onların)
sahipleri Tağuttur (azgın idarecilerdir). Onları nurdan karanlıklara çıkartır. Onlar ateşe tam
layıktırlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
258- Allah ona iktidarı vermiş olduğundan (şımararak) Rabbi hakkında İbrahim’le tartışanı
görmedin mi? Hani İbrahim; “Rabbim, dirilten ve öldürendir” deyince, O: Ben de diriltirim ve
öldürürüm, dedi. İbrahim: Rabbim güneşi doğudan batıya getiriyor. Sen de onu batıdan geri
getir, deyince o kâfir şaşkına döndü. Hiç şüphesiz Allah, zalim bir toplumu doğru yola iletmez.
259- Veya görmedin mi o kişiyi ki; damları çökmüş boş bir şehirden geçerken. Ölümünden
sonra Allah, bu şehri ne zaman diriltecektir, dedi. Allah onu yüz sene ölü bıraktı. Sonra onu
diriltti. Ona: Ne kadar kaldın, deyince: “Bir gün veya yarım gün” dedi. Allah: Hayır, yüz sene
kaldın. Yiyecek ve içeceğine bak! Henüz bozulmamışlar. Eşeğine bak! (henüz diridir.) Böyle
yaptık ki, ibret alasın ve seni insanlar için bir mucize kılalım. İşte kemiklere bak! Nasıl onları
iskelet yapar, sonra onlara et giydiririz… (Bu yaradılışın sırrını ona açıklayınca; “Allah’ın her
şeye gücü yettiğini şimdi biliyorum” dedi.
260- Bir vakit İbrahim “Ey Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster” dedi. Allah: Yoksa
inanmıyor musun?” dedi. İbrahim: Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için (isti31

yorum) dedi. Allah: Öyle ise, dört kuşu tut. Onları kendine alıştır. Sonra her dağa onlardan bir
tane bırak, sonra onları çağır, onlar sana koşarak geleceklerdir. Ve bil ki; Allah Aziz ve
Hakîm’dir. (Güçlüdür, her şeyi yerinde yapar. Ahireti getirmemekle, insanları başıboş, abes
bırakmaz. Güçlüdür, onları diriltebilir.)
Ayetel- Kürsi ve ondan sonra gelen iki ayet Allah’a imanı anlatırken, bu üç ayet ise; ahiret gününü ve diriltmeyi
isbat ediyor. 258. ayette, ferdi öldürme ve dirilmeden, güneşin doğuşu ve batışı gibi evrensel ölüm ve dirim yasasına geçiliyor. 259. ayette ise, hareket ve zaman kavramlarının değişik yapıları olduğu vurgulanıyor. 260. ayette
ise, alışkanlık kanununa işaret ediliyor. Birbirine alışan maddeler ve parçalar 2. kez birinci seferden daha rahat
ve daha güzel bir şekilde bir araya gelebilirler. Demek 2. diriliş, birincisinden daha kolaydır.

261- Mallarını Allah yolunda nafaka verenlerin örneği, bir dane örneği gibidir ki; her başağında yüz dane bulunan yedi başak verir… Allah (bunu dahi) istediği kişi için daha da arttırır.
Allah geniş imkân sahibidir (güçlüdür) ve çok iyi bilendir. (İnsan bir danedir, dünyada ekilir,
ahiret âleminde ebedi ve bire yedi yüz gelişmiş hayat kazanır.)
262- Allah yolunda mallarını nafaka ve sadaka verenler, sonra o yaptıklarına minnet ve eziyet
katmayanların, Rableri katında (ebedî âlemde) ücretleri vardır. Bir de onlara ne (geleceğin)
korkusu ne de (geçmişin) üzüntüsü vardır. (Mal ve minnet çengelinden kurtuldukları için,
Allah’ın yakınları demek olan veliler olmuşlardır. Çünkü veliler ne korkarlar ne de üzülürler.)
263- Güzel bir söz ve bağışlamak, peşinde eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah’ın
sonsuz zenginliği vardır. Ve son derece hilm ile muamele eder.
264- Ey iman edenler! Sadakalarınızı, minnet ve eziyet ile Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp malını insanlara gösteriş için harcayan kişi gibi iptal etmeyiniz. Onun örneği; üstünde az
bir toprak bulunan kaygan bir taş gibidir ki; bir yağmur ona vurduğunda kupkuru sert bir taş
olarak ortada kalır. Böyleler kazandıklarını ellerinde tutamıyorlar. Hiç şüphesiz Allah, (ahirete inanmayan) kâfir bir toplumu doğru yola itmez.
265- Allah’ın rızasını isteyerek ve içtenlikle mallarını nafaka ve sadaka verenlerin örneği
yağmur alan bir tepede bulunan bir bahçe örneği gibidir ki: ona yağmur vurunca iki kat daha
fazla ürün verir. Yağmur değmese de bir çiğ ona yeter. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızı çok
iyi görendir.
266- Sizden biri ister mi ki; içinde her çeşit meyve bulunsun da başına ihtiyarlık belasının
geldiği, arkasında zayıf bir zürriyetin bırakıldığı bir sırada, ateşli bir fırtına o bahçeye isabet
etsin... Ve o bahçe tutuşup kül olsun? Allah ayetlerini böylece açıklıyor ki düşünesiniz.
[Bu ayet, ahirete inanmayanların halinin tasviridir.]

267- Ey iman edenler! Kazandıklarınızın güzel kısmından ve yerden sizin için çıkarttıklarımızdan nafaka ve sadaka verin. Kötüsüne yönelip onu vermeye çalışmayın. Hâlbuki siz dahi
gözünüzü yummadan onu alacak değilsiniz. Ve bilin ki; Allah çok zengin ve çok övülendir
(asıl nimet sahibidir).
268- Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor. Ve size cimrilik yapmayı emrediyor. Allah ise mağrifet
ve iyiliği vaadediyor. Hiç şüphesiz Allah, bol imkânlara sahiptir. Ve ilmi sonsuzdur.
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269- İstediğine hikmeti (ilmi, irfanı, kâinatı tanımayı) verir. Ve kime hikmet verilmişse, muhakkak ona büyük bir hayır (sevap ve mal) verilmiş demektir. [Böyleleri manevi zenginliği
elde ettikleri için asla korkmazlar.] Bunu ancak öz sahipleri anlar.
270- Verdiğiniz sadaka ve adadığınız adak olursa, muhakkak Allah onu bilir… (Fakirlerin
haklarına riayet etmeyen) zalimlerin hiçbir yardımcısı olmaz.
271- Eğer sadaka ve zekâtlarınızı açıklarsanız, ne güzel bir iş! Eğer gizler ve onu fakirlere
verirseniz, o sizin için daha yararlıdır. Bu sadakalar günah ve kötülüklerinizin bir kısmını siler. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
272- Onların doğru yolu bulması sana ait değildir. Fakat Allah, istediğini doğru yola iletir.
Başkasına verdiğiniz her mal kendiniz içindir. Zaten siz Allah’ın rızasından başka bir şekilde
vermezsiniz. Verdiğiniz her mal ve hayır, size zulmedilmeden geri ödenecektir.
273- (Bu sadaka ve nafakalarınız,) Allah yolunda zorda kalan, yeryüzünde yolculuğa çıkamayan fakirler içindir. Öyle fakirler ki bilmeyen, istiğnalarından dolayı onları zengin sanır. Onları yüzlerinden tanırsın. Onlar insanlardan ısrarla bir şey istemezler. Hiç şüphesiz nafaka verdiğiniz mal ne olursa olsun, Allah onu çok iyi bilir.
274- Onlar ki; gece-gündüz, gizli-açık, mallarını infak ediyorlar. İşte Allah katında (ebedi
âlemde) onlar için ücretleri vardır. Onlara ne (gelecek) korkusu ne de (geçmişin) üzüntüsü
vardır.
275- Faiz yiyenler, ancak, delilikten dolayı şeytanın hırpaladığı kişinin ayağa kalkması gibi
(kabirlerinden) kalkacaklardır. Çünkü onlar: “Alışveriş de faiz gibidir” dediler. Hâlbuki Allah,
alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Artık kim, Allah’tan ona bir öğüt geldikten hemen sonra
yaptığına son verirse, geçmişte kalan onundur. Yargısı da Allah’a kalmıştır. Kim, bu faizciliğe geri dönerse, işte onlar ateşe layık ve ehildiler. Ve onlar orada ebedi kalacaklardır.
(*) Faizcilik, kişisel ve toplumsal bir ihtiras doğurur. Bu ihtiras sonucu, kişi ve toplum şeytan çarpmışa dönüyor.
Evet, değersiz az bir mala değerli çok vaktini harcayan kişi, bir çeşit delidir. Dünyada dahi ruhi durumu ağırlaşır, şeytan çarpmış gibi olur.

276- Allah faizin bereketini yok eder, sadakaları da nemalandırır. Şüphesiz Allah, inkârcı ve
günahkâr kişileri sevmez.
277- İman edip iyi işler yapanlar, namaz kılıp zekât verenler ise, Rableri katında (ebedi âlemde) onlara ücretleri vardır. Üzerlerinde ne korku vardır ne de üzülürler.
278- Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve faizden arta kalan alacaklarınızı bırakın, eğer
inanmışsanız.
279- Eğer yapmazsanız, Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tevbe edip dönüş
yaparsanız, ana malınız sizindir. Böylece ne zulmedersiniz ne de size zulmedilir.
280- Eğer borçlu sıkıntı içinde ise, kolay bir zamana kadar beklenilir. Eğer bağışlarsanız, o
sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.
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281- Öyle bir günden sakının ki; o gün işiniz Allah’a bırakılır. Sonra herkes kazandığını tam
olarak alır. Ve onlara asla zulmedilmez.
282- Ey iman edenler! Belli bir süreyle borçlandığınız zaman, onu yazın. Aranızda kâtib-i adil
(noter) yazsın. Allah’ın ona bildirdiği gibi yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın, sahibi olan Allah’tan sakınsın, borcundan hiçbir şey eksiltmeden söylesin. Eğer borçlu
sefih veya zayıf ise veya yazdırma gücünü bulamıyorsa, onun velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki adamı da şahit tutun. Eğer iki adam olmazsa, razı olduğunuz şahitlerden bir
adam ile iki kadın şahitlik yapsın. Ki bir kadın ortadan kaybolursa, diğeri hatırlatsın. Şahitler
şahitlik yapmak içi çağrıldıkları zaman, gelmekten çekinmesinler. Küçük olsun, büyük olsun
süresiyle yazmaktan usanmayın. Bu yazma yolu daha adaletli, şahitliği pekiştirici ve şüphelenmemek için daha elverişlidir. Meğer aranızda döndürdüğünüz peşin bir ticaret ola. Onu
yazmamakta size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Ne kâtip ne de
şahit zarar görmesin. Eğer böyle bir şey yaparsanız (zarar verirseniz) muhakkak bu, sizde oluşan bir fasıklıktır.. Allah’ın yasaklarını çiğnemekten sakının. Allah, (yasalarını) size öğretmektedir. Allah her şeyi hakkıyla çok iyi bilendir.
283- Eğer yolcu iseniz ve kâtip bulamazsanız, elde edilen bir rehin (yeter). Eğer birbirinize
itimadınız varsa, güvenilen kişi emaneti geri versin. Rabbi olan Allah’tan sakınsın. Siz ey
şahitler de! Sakın şahitliği gizlemeyin. Kim gizlerse, onun kalbi günahkâr olur. Hiç şüphesiz
Allah, yaptıklarınızı çok iyi bilendir.
284- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çekecektir. İstediğini bağışlar, istediğine azap verir. Şüphesiz. Allah, her
şeye gücü yetendir.
285- Peygamber, Rabbinden kendisine inen vahye inandı. Müminler de inandılar. Hepsi Allah’a, meleklerine, kitablarına, peygamberlerine inandılar. Peygamberleri birbirinden ayırt
etmeyiz, dediler. Ve: Ey Rabbimiz! İşittik ve itaat ettik, Sen’in mağfiretini diliyoruz, dönüş
sanadır, dediler.
[Yani Allah’a, meleklere, peygamberlere inandıkları ve bu imanları hakkın varlığı için güçlü bir delil olduğu
gibi ahirete de inanırlar. Bu gelen ayet ise, kadere imanı isbat eder, kader ile cüz’i ihtiyarinin beraber çalışma
yönünü gösterir.]

286- Allah, kapasitesinden fazla hiçbir kimseye yük yüklemez. Kazandığı (kötülük) aleyhinedir. (Onlar iyilikleri kazanmak, kötülük yapmaktan geri durabilmek için şöyle dua ederler:)
“Ey Rabbimiz! Unutmuş veya hata etmişsek, bizi sorumlu tutma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme.
Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yüklenmemizi bizden isteme. Bizi bağışla, günahlarımızı sil, bize acı. Sen sahibimizsin, kâfir topluma karşı bize nusret ve yardım ver.”
[Bakara Sûresi; insanın dünya hayatında çok boyutlu derin bir imtihana tabi tutulmasının ismidir. Ne mutlu,
iman ve dua ile istikamet yolunda bu imtihanı kazananlara!. Ayet 285. İmanın öncelikli beş rüknünü açıklıyor.
Ayet 286 ise bütün yönleriyle kaderi anlatıyor. Cüzî iradenin nasıl işletileceğini anlatıyor.]
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Âl-İ İmran Suresi
Medine’de nazil olmuştur.
200 ayettir.
[Surenin ana teması, evrensel ilahî mesajları dile getirmek, bu ilahî mesajın iki temel öğesi olan Allah’a ve ahirete inanmayı pekiştirmektir. Allah’a inanmak, öz hakikatin ifadesidir. Ahirete inanmak ise, hakikati yaşamak
demek olan hayatın temelidir. Surede önemli bir yer tutan savaş meselesinin birinci amacı ise, insanı imana
hazırlamaktır. Ayetlerde açıkça bu nokta dile getiriliyor. Ayrıca sure ehl-i kitap sayılan Hıristiyan ve Yahudilerin bu temel öğelerden uzaklaştıklarını ifade ediyor.]

Bismillahirrahmanirrahim.
1- Elif, Lâm, Mim.
[Elif, Allah; Lâm, Cebrail; Mim, Muhammed demektir. Vahye ve vahyin bu üçlü arasında harflerle ifade edildiğine işarettir.]

2- Allah, kendisinden başka ilah olmayan bir Allah’tır. Hayy ve kayyum’dur. (Diridir ve her
şey O’nunla ayakta durur. O kendi kendine yeterlidir.)
3, 4- (Birliği bildirmek, topluma hayat ve birlik vermek için) gerçeklerle dolu olarak ve mevcut ilahî mesajları doğrulayıcı olarak kitabı peyderpey indirdi. Nitekim daha önce de insanlara
yol gösterici yani ebedi hayatı kazandırıcı olarak Tevratı (bilgi ve hukuku) ve İncili (hikmet
ve anlayışı) indiren O’dur. Ve Furkanı (iyi ile kötüyü ayırt edici olarak aklı) da indiren O’dur.
Allah’ın bu ayetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. İyi bilin ki Allah güçlüdür ve
intikam sahibidir.
(Müslümanlar İncil ve Tevrat’ı kabul ettikleri gibi, Yahudi ve Hıristiyanların da Kur’anı kabul etmeleri gerek.
Çünkü Kur’an o kitapların mesajlarını daha güzel bir şekilde ifade ediyor. Kur’an hakikatin bütün yönlerini
taşıyor.)

5- Gerçekten; yerde ve gökte hiçbir şey Allah’tan gizli kalamaz. (O, madde değil ki, eşya
O’na engel olsun. Demek maddi şeyler ilah olamazlar)
6- Yalnız ve yalnız O’dur, rahimlerde sizi istediği gibi şekillendiren. (Demek ana rahminde
yaratılanlar ilah olamazlar. Çünkü) Allah, ortağı olmayan hakikat(demek)tir. Sonsuz izzet ve
gücü vardır, ortağa ihtiyacı yoktur. Hikmet ve bilgisi sonsuzdur. (Ortak edinerek kâinatın birliğini bozmaz.)
7- (Bir hikmete binaen insanlara belli bir serbestiyet ve vehmi bir ortaklık rengini vermiş. O
insanları geliştirmek için onları imtihana tabi tutmuştur, peygamber ve kitaplarla onları deniyor:)
O’dur, sana kitabı indiren. O kitabın bir kısım ayetleri muhkemdir (tevil ve tartışma gerektirmez.) Onlar kitabın ana kısımlarıdır. Diğerleri müteşabih yani eş anlamlıdırlar.
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(İmtihan gereği) kalbinde kaypaklık olanlar, saptırmak ve fitne çıkartmak için müteşabih kısmına uyarlar. Hâlbuki onun gerçek manasını ancak Allah ve ilimde kök salmış âlimler bilirler.
O âlimler: Bunlar, hepsi Rabbimizin katındandır (gaybî haberlerdir.) Biz onların tümüne
inandık, derler. Fakat ancak öz akıl sahipleri böyle anlarlar.
8- Onlar: Ey Rabbimiz! Bize doğru yolu gösterdikten sonra kalbimizi kaydırma, bize kendi
katından bir rahmet (başarı) ver. Gerçekten her şeyi veren Sen’sin, derler. (Yani Allah’a gerçekten inanırlar. Yine onlar:)
9- Ey Rabbimiz! Sen insanları, şüphe götürmeyen bir gün için toplayacaksın. Çünkü Allah
sözünü bozmaz, derler. (Yani ahiret hayatına gerçekten inanırlar.)
10- (Allah’a ve ahiret gününe inanmayan ve bundan başka şeylere güvenen) o kâfirlerin mal
ve evlatları, onları Allah’tan korumayacaktır. Onlar cehennem için yakıt olacaklardır.
11- Firavun ordusu ile onlardan öncekilerin durumu gibi… Ayet ve mucizelerimizi yalanladılar. Allah da günahlarından dolayı onları yakaladı. Allah’ın cezası çok ağırdır.
12- O kâfirlere söyle: Mağlup olacaksınız ve Cehennem’e doğru toplatılacaksınız. Orası ne
kötü bir yataktır.
13- Sizin için, karşılaşan iki ordu konusunda (Bedir’de) bir mucize vardır. Biri Allah yolunda
savaşıyordu. Diğeri Allah’ı inkâr ediyordu; düşmanlarını göz görüşüyle iki kat fazla görüyorlardı. Allah ise, özel yardımıyla istediğini destekliyordu. Bu konuda göz sahipleri için, ders
alınacak bir ibret vardır.
14- (Bu ibret, imanın üstünlüğü ibretidir. İman insanı tutkulardan, dağınıklıktan kurtarır, ona
kuvvet verir. Çünkü: Fıtraten) kadın, evlat, tonlarca altın, gümüş, eğitilmiş atlar, hayvanlar ve
ekinlere karşı şehvet ve tutku, insanlara güzel gösterilmiştir. Bütün bunlar, dünya hayatının
bir yaşamıdır. Asıl varılacak güzel yer ise, Allah’ın huzurudur.
15- De ki: Bunlardan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Muttakiler için Rableri katında,
altlarında nehirler akan cennetler vardır. Onlar orada ebediler. Ayrıca onlar için, temiz zevceler ve Allah’ın rızası vardır… Allah, kullarını çok iyi görendir.(Neye layık olduklarını çok iyi
bilendir.)
16- Öyle muttakiler ki: Ey Rabbimiz! Biz kesin olarak inanmışız. Sen günah ve kusurlarımızı
affet, bizi ateş azabından koru, derler. (Ve ona göre yaşarlar.)
17- Onlar sabredicidirler, doğru sözlüdürler, dua ederler, muhtaçlara nafaka verirler ve seherlerde istiğfar ederler.(*) (Kozmik, ruhi ve sosyal dengeyi sağlar.)
(*) Sabır, doğruluk, vefa, yapıcılık, istiğfar (öz eleştiri), sağlıklı bir kişiliğin temel öğeleridir.

18- Allah, kâinatta dengeyi kurarak, Melekler o dengeyi icra ederek, âlimler o dengeyi gözleyerek şahitlik ediyorlar ki; Allah’tan başka ilah yoktur. O, sonsuz güç ve hikmet sahibidir.
(Gücü sonsuzdur, ortağa ihtiyacı yoktur. Hikmeti sonsuzdur, ortaklar edinerek kâinatın birliğini bozmaz, kâinatı abes etmez.)
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19- Allah katında geçerli olan tek düzen, İslamdır. (İslam, evrensel birlik ve o birliğe teslim
olmak demektir.) kitap verilmişlerin(*) bölücülüğü ise, ilim (gerçek) onlara geldikten sonra
yaptıkları azgınlık ve kıskançlıktan dolayıdır.
Artık kim Allah’ın mucizelerini ve mesajlarını inkâr ederse, muhakkak bilsin ki, Allah’ın hesabı çok seridir.(**)
(*)Yahudi, Hıristiyan veya kültürlü insanlar. (**)Bu 19. ayet, 19 mucizesine ve bazı ehl-i ilmin bile bile bu mucizeyi inkâr edeceklerine işaret olduğu gibi, 19 matematiksel mucizeyi hatırlatmakla Allah’ın hesabının sonsuz
süratte olduğunu ispat ediyor.

20- Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, sen de ki: “Ben ve bana tabi olanlar, yüzümüzü
Allah’a çevirmişiz.” Ehl-i kitap ve okuryazar olmayanlara söyle: Müslüman olacak mısınız?
(İslama inanacak mısınız) Eğer Müslüman olurlarsa, doğru yolu bulmuş olurlar. Eğer sırt çevirirlerse, sana düşen yalnız tebliğdir (mesajı ulaştırmaktır.) Allah kullarını çok iyi görendir.
21- Allah’ın mucizelerini inkâr edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve insanlardan adaleti ayakta tutmayı sağlayanları öldürenlere elim bir azap müjdele! (bunlar maddeden
başka bir şey bilmeyenlerdir.)
22- Onların bütün yaptıkları işler dünya ve ahirette sönecektir. Ve onlar, bir yardımcı da bulamayacaklardır.
23- Kendilerine kitaptan bir miktar bilgi verilenleri gördün mü? Yargı için Allah’ın kitabına
çağrılırlar. Sonra onlardan bir grup, sırt çevirip haktan vazgeçiyor. ( Ehl-i kitap oldukları halde Allah’a ve ahirete tam inanmadıkları için Allah’ın yargısını kabul etmiyorlar.)
24- Çünkü (dinî bilgileri eksik ve yetersiz olduğu için) onlar: Sayılı günler dışında ateş bizi
yakmayacaktır, diyorlar. Dinleriyle ilgili uydurdukları şeyler, onları saptırmıştır.
25- Durumları nice olur, kesin olan o gün için onları topladığımız zaman? O günde kim ne
kazanmışsa, eksiksiz ve zulmedilmeden ona verilir. (Bu ehl-i kitabın hakkı kabul etmeyişlerinin asıl sebebi, kıskançlık ve “peygamberlik neden bizde değil de Araplardadır” demeleridir.
Onun için:)
26- Sen de ki (bildir): “Allah’ım! İdare, iktidar, mülkiyet, tasarruf sahibi Sen’sin! İktidarı
istediğine verir, istediğinden sökersin. İstediğini aziz, istediğini zelil edersin. Bütün iyilik ve
güzellikler, Sen’in elindedir. Şüphesiz Sen, her şeye gücü yetensin.
27- (Çünkü) geceyi gündüze, gündüzü geceye sokarsın. Diriyi ölüden, ölüyü diriden çıkarırsın. İstediğine hesapsız rızık verensin.(Peygamberler kavmi olan Yahudilerden materyalist
bozguncu bir millet çıkaran ve vahşi, azgın Araplardan medeni, dindar bir millet meydana
getiren Allah’tır.)
28- (Allah’ın böyle değişim kanunları olduğu ve ehl-i kitabın dindarlıkları bozulduğu için,
gerçekten) inanmış Müslümanlar, hakikati (Kur’an mesajlarını) inkâr eden o kâfirleri Müslümanlara karşı olarak dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa, Allah’la hiçbir (müsbet) ilişkisi
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kalmamıştır. Fakat onlardan sakınmak için yaptığınız bir durum varsa, o müstesnadır. Allah
sizi azabından sakındırıyor. Her şeyin mercii, son dönülecek yeri Allah’tır.
29- De ki: “İçinizdekini ister gizleyin, ister açıklayın, Allah onu bilir. Göklerdeki ve yerdeki
her şeyi de bilir. Allah’ın başta gücü olmak üzere bütün sıfatları sonsuzdur. (Sizin, sakınmak
için mi, yoksa sevdiğiniz için mi kâfirlere yanaştığınızı çok iyi bilir.)
30- Öyle bir günden sakının ki, o günde herkes yaptığı iyilikleri önünde hazır görür. Kötülükleri de… O gün kendisiyle o kötülüğün arasında uzun bir mesafe olmasını ister. Allah (böylece) vereceği azaptan sizi sakındırır. Allah kullarına çok acıyandır.
31- De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana tabi olun ki; Allah da sizi sevsin. Ve günahlarınızı
affetsin. Allah gafur ve Rahim’dir. (Yani; Allah’a inandıktan sonra kâfirlere uyulmaz. Allah’ı
sevmenin belirtisi, O’nun elçisine uymaktır. Tevbe kapısı açıktır. Yanlış yolun neresinden
dönülse kârdır.)
32- De ki: ‘Allah’a ve elçisine itaat edin.’ Bu emirden sonra eğer sırt çevirirlerse, bilin ki Allah kâfirleri sevmez.
(Allah’ın sevgisi ise, bütün insanların dostluklarından ve onlardan gelecek dünyevî ve siyasi
yararlardan daha hayırlıdır. Biri fani, diğeri ebedidir. Fakat kâfirler yalnız maddeyi gördükleri için, ebediyeti hissedemiyorlar. Tarih, kâfirlerin sonlarının helâk olduğunu, ehl-i imanın
sonunda haklı çıktığını göstermiştir. Bunun çok delilleri vardır:)
33- Allah, Âdemi, Nuhu İbrahim ailesini, İmran ailesini insanlık âleminde üstün kılmıştır.(*)
(*)İnsanlık tarihi dört ana döneme ayrılır: 1- Medeniyetlerin filizlendiği dönem, Âdem (insan) ile sembolize
edilmiştir. 2- Nuhla başlayan peygamberlik ve bir tek Allah inancının çok önemli olduğu ve beşeriyetin şirkten
kurtarıldığı dönem. 3- İbrahim ile başlayan dinî pratiklerin uygulandığı dönem. 4- İmran ailesinden olan Musa
ile başlayan dinin devletleştiği dönem. Nuhun ilk Resûl olduğu, meşhur şefaat hadisiyle sabittir. İbrahimin de
dinî pratikleri ilk uygulayan olduğu, yine Kur’ânla sabittir. (Bakara:124)

34- Bunlar, birbirlerinin nesli olarak gelmişlerdir. (Onun için üstünlüğün yalnız Yahudilerde
olması gerekmez.) Allah, (onların “neden bu iş bizde değil” diye itirazlarını) çok iyi bilen ve
işitendir. (Kimin dine ihtiyaç hissettiğini çok iyi bilir ve duyar.)
35- Hatırla o zamanı ki, İmranın hanımı: Ya Rabbi! Ben karnımdaki bu bebeği hür olarak
sana adadım. Sen onu benden kabul et! Sen her şeyi işiten ve bilensin, dedi.
36- Doğurduğunda “Ya Rabbim! Ben bunu kız olarak doğurdum” dedi. Hâlbuki Allah onun
ne doğurduğunu çok iyi bilendir. -Erkek de kız gibi değildir.- Sonra: Ben ona Meryem ismini
verdim. Onun ve zürriyeti için mel’un şeytandan sana sığınırım, dedi.
37- Onun Rabbi, güzel bir şekilde o kız çocuğunu ondan kabul etti. Ve onu güzelce büyüttü.
Zekeriya da ona kefil (sahip) oldu. İbadet odasına her girdiğinde onun yanında rızık bulurdu.
“Ey Meryem! Bunlar nereden sana geliyor?” derdi. Meryem: Allah’ın katından; Allah istediğine hesapsız rızık verendir, diye cevap verirdi.
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38- İşte o zaman Zekeriya, Rabbine karşı dua etti: “Ey Rabbim! Bana kendi katından iyi, yararlı bir nesil ver! Hiç şüphesiz Sen, duaları işitensin.” dedi.
39- O, mihrapta namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendiler: “Allah, Yahya isminde bir
çocuğu sana müjdeliyor. O, Allah’ın ol emriyle yaratılan İsa’yı doğrulayıcı, güçlü, namuslu,
peygamber ve yararlılardan olacak.”
40- Zekeriya: “Ya Rabbi! Nasıl çocuğum olacak? Ben yaşlıyım, hanımım da kısırdır.” dedi.
Allah: “Bu böyle olacak. Allah dilediğini yapar.” dedi.
41- Zekeriya. “Öyle ise bana bir belirti göster.” dedi. Allah: “Belirtin şudur: Sen işaret dışında insanlarla konuşmayacaksın. Rabbini çok hatırla. Sabah akşam O’nu tesbih et.”
42- Hatırla o anı ki; melekler Meryeme şöyle dediler: “Ey Meryem! Allah seni (İsaya ana
olman için) seçti ve seni temize çıkardı. Ve seni âlemlerin kadınlarından üstün kıldı.”
43- Ey Meryem! Rabbin için dua et, secde yap. (Kulluk için) eğilenlerle beraber eğil.”
44- Bunlar gaybî bilgilerdir. Onları sana vahyediyoruz. Onlar, hangisi Meryeme kefil olacak
diye kalemlerini ortaya atarken, sen onların yanında değildin. Ve tartışırlarken de sen onların
yanında değildin.
45- O vakit melekler dediler ki: “Ey Meryem! Kendisinden bir kelime (ol) ile yaratılan bir
bebeği Allah sana müjdeliyor. İsmi, Meryem Oğlu İsa el-Mesih(*) olup dünya ve ahirette itibarlı ve Allah’a yakınlardan olacaktır.
(*)Mesih: düzelten, pürüzleri temizleyen demektir. Nitekim Hz. İsa, Yahudi şeraitinde oluşan bazı pratik sıkıntıları düzeltmiştir.

46- Beşikte iken de olgun(*) iken de insanlarla konuşacaktır: (Onlara mesaj verecektir.) Ve
yararlılardan olacaktır.
(*)Kur’ânda geçen “Kehlen” kelimesi, otuzu aşkın demektir. Hz. İsa’nın 33 yaşında vefat ettiğine işarettir.

47- Meryem: “Ya Rabbi! Kimse bana dokunmamışken nasıl bebeğim olacak? dedi. Allah:
“Öyle olacak. Allah istediğini yaratır. O, bir şeyi dilediği zaman ona ol! der, o da sürekli oluverir.” diye cevap verdi.
48- Bir de ona kitap ve hikmeti, Tevrat ve İncili öğretecektir. İsrail Oğullarına Resul olarak
şöyle diyecektir: “Ben, Rabbinizden bir mucize ile size geldim: Çamurdan kuş heykeli yaparım. Ona üflediğimde Allah’ın izniyle kuş olur. Allah’ın izniyle âmâ ve abrası(*) iyileştiririm,
ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediklerinizi ve stok ettiklerinizi size haber veririm.(**)
(*)Alaca hastalığına yakalanan kişi.. (**)Ahir zamanda, tıp ve yemek çeşitleri ile stokların harika bir seviyeye
çıkacağına işarettir. Zira İsa (a.s) aynı zamanda bir ahir zaman peygamberidir.

49- Eğer inanıyorsanız, sizin için bu konuda bir ayet (mucize ve ders) vardır.
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50- Bir de elimdeki Tevratı doğrulayıcı olarak ve size daha önce haram kılınmış bazı şeyleri
helal kılmak için, Rabbinizden bir mucize ile size geldim. Artık Allah’ın azabından çekinin ve
bana itaat edin.
51- Allah, benim ve sizin Rabbinizdir. Yalnızca O’na kulluk edin. Bu çok doğru bir yoldur.
(Çünkü birlik yoludur.)”
52- Bu tebligattan sonra İsa, onlardan küfür konusunu hissedince; “Allah yolunda bana yardım edecek kim var?” dedi. Havariler(*): “Biz Allah’ın yardımcılarıyız. Ona iman ettik. Sen
şahit ol, biz teslim olanlardanız.
(*)Havari; Hz. İsa’ya tabi olan, onun sohbetinde bulunan demektir.

53- “Ey Rabbimiz! Senin bütün indirdiklerine inandık. Elçiye tabi olduk. Sen bizi şahitlerden
yaz.” dediler.
54- Onlar bir düzen kurdular, Allah da bir düzen kurdu. Allah düzen kuranların en iyisidir.
55- O zaman ki, Allah İsaya şöyle dedi: “Seni vefat ettireceğim, seni yanıma yükselteceğim.
Ve seni o kâfirlerden temizleyeceğim. Ve kıyamet gününe kadar sana tabi olanları o kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İhtilaf ettiğiniz konularda sizi yargılayacağım.
56- O kâfirlere ise, dünyada ve ahirette elim bir azap tattıracağım. Bir yardımcı da bulamayacaklardır.(*)
(*)Hz. İsa’yı inkâr eden Yahudiler ve komünistler, Hıristiyanlara karşı daima mağlup kaldıkları gibi, dünyada
da şiddetli azap çektiler. Sonuçta yardımcısız da kaldılar ve kalacaklar.

57- İnanıp yararlı işler yapanlar ise, Allah onların ücretlerini eksiksiz verecektir. Allah zalimleri asla sevmez.
58- Bunlar, sana okuduğumuz ayetler ve yerli yerinde bir mesajdır.
59- Allah katında İsa’nın örneği, Âdemin örneği gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol”
dedi, o da sürekli oluveriyor..
60- (İsa, Allah’ın kendisi değildir.) Gerçek, Rabbinin açıkladığı gibidir. Artık sen şüphe edenlerden olma.
61- Bu konuda sana bilgi geldikten sonra seninle tartışan olursa onlara söyle: “Gelin, çoluk
çocuğumuzu ve kendimizi toplayalım, sonra dua edip, “Allah’ın laneti yalancılara olsun!”
diyelim. (Ki; kimin samimi olup olmadığı belli olsun.)
62- Bu gerçek bir anlatımdır. (İsa, Allah’ın kendisi değildir.) Allah’tan başka mabut yoktur.
Allah, gerçekten Aziz ve Hakîmdir. (Gücü ve hikmeti, ortak edinmekten münezzehtir.)
63- Eğer bundan sonra sırt çevirirlerse bilsinler ki; Allah bozguncuları (samimi olmayanları)
çok iyi bilir.
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64- De ki: “Ey ehl-i kitap! Aramızda müşterek olan bir söze gelelim: Allah’tan başka hiçbir
şeye kulluk etmeyelim. Hiçbir şeyi O’na eş koşmayalım. Birbirimize Allah’ın dışında rabler
(mabutlar) edinmeyelim. “Eğer yüz çevirirlerse: “Siz şahit olun, gerçek Müslümanlar biziz.”
deyin.
65- Ey ehl-i kitap! İbrahim konusunda neden mücadele ediyorsunuz? (Onun Hıristiyan ve
Yahudi olduğunu söylüyorsunuz.) Hâlbuki Tevrat ve İncil, ondan sonra indiler. Hiç düşünmeyecek misiniz?
66- İşte sizler, bildiğiniz konularda tartışınız. Hiç bilmediğiniz konularda neden tartışıyorsunuz? Sizler hiçbir şey bilmez iken Allah her şeyi bilir.
67- İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. O Müslüman bir hanif (muvahhid) idi. Ve müşriklerden de değildi.
68- Gerçekten İbrahime yakın olan insanlar, Ona tabi olanlar ile bu Peygamber ve Müminler(Müslümanlar)dir. Şüphesiz Allah, Müminlerin yakını ve sahibidir.
69- Ehl-i kitaptan bir grup istediler ki, sizi saptırsınlar. Gerçekten onlar kendilerinden başka
kimseyi saptırmıyorlar. Fakat farkında değiller.
70- Ey ehl-i kitap! Göz göre göre neden Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?
71- Ey ehl-i kitap! Neden hak ile batılı birbirine karıştırıyorsunuz; bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz?
72- Ehl-i kitaptan bir grup dediler ki: “Müminlere inen Kur’ana gündüzleyin inanın (inanmış
görünün), akşamleyin inkâr edin. (İslama girin ve çıkın.) Belki bu sayede Müslümanlar dinlerinden dönerler.
73- Ve dininize uymayana inanmayın!” Sen de ki: Doğru (samimi olan) yol, Allah’ın yoludur.
Size verilen vahyin başka birisine gelmesi veya sizi Allah’a davet etmesi (zorunuza mı gidiyor?)” De ki: “Bütün fazilet (üstünlük, vahyin ikram edilmesi), Allah’ın elindedir. Onu istediğine verir. Çünkü Allah’ın imkânları boldur. O, kime neyi vereceğini çok iyi bilendir.
74- Rahmetini istediğine mahsus kılar. Allah, büyük fazl (ikram ve iyilik) sahibidir.”
75- (Ehl-i kitabın hepsi bir değil.) Onlardan öyleleri var ki, bir ton altın emanet bıraksan onu
sana geri öder. Öyleleri de var ki, bir dinar emanet bıraksan, ısrar etmedikçe onu sana geri
ödemez. Çünkü onlar, Arapların (ümmilerin) malları bize helaldir, derler. Bile bile Allah’a
iftira etmiş olurlar.
76- Hayır, hiç şüphesiz Allah sözünü yerine getirenleri ve korunanları gerçekten sever.
77- Allah namına verdikleri söz ile ve yeminlerle az bir dünya menfaatini satın alanların ahirette nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onların yüzüne bakmaz, onları
temize çıkarmaz. Ve onlar için elem verici bir azap vardır.
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78- Onlardan bir fırka da, dillerini kitaba yaklaştırırlar ki, sen onların söylediklerini kitaptan
sanasın. Hâlbuki o söyledikleri kitaptan (vahiyden) değildir. “Allah’ın katındandır” diyorlar.
Hâlbuki o Allah’ın katından değildir. Bildikleri halde Allah’a karşı yalan söylüyorlar.
79- Bir insan ki, Allah ona kitap (yasa), hüküm (iktidar) ve peygamberlik verdikten sonra,
dönüp insanlara “Allah’tan ayrı olarak bana kul olun” demesi, ona yakışmaz (demez). O, ancak “kitaptan öğrendiklerinizle, yaptığınız eğitimle Rabbanî insanlar olun” der.
80- “Melekleri, peygamberleri ilahlar edinin,” diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan
sonra size şirk ve küfrü mü emreder?
81- Allah, peygamberlerin (ümmetlerinden) söz aldı ki: “Size kitap ve hikmet (yasa ve ilim)
verdim. Sonra elinizdeki hakikatleri verdim. Sonra elinizdeki hakikatleri tasdik edici bir elçi
geldiğinde ona inanacaksınız ve ona yardım edeceksiniz.” Allah: “Kabul edip söz veriyor musunuz? dedi. Onlar: “Kabul ettik” dediler. Allah: “Siz şahit olun, Ben de sizinle beraber şahitlerdenim.” dedi.(*)
(*)Her peygamber, bencillik göstermeden Allah namına, ondan sonra gelecek peygambere uymaları için ümmetlerinden söz almıştır.

82- Artık bu sözleşmeden sonra hangi ümmet sözünden dönerse, onlar fasıkların ta kendileridir.
83- Onlar, Allah’ın dininden başka din mi arıyorlar? Hâlbuki isteyerek veya istemeyerek her
şey Allah’a teslim olmuştur. Ve her şey O’na dönecektir.
84- De ki: “Biz Allah’a, bize inen, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlara inen vahye
inandık. İsanın, Musanın ve diğer peygamberlerin Rablerinden aldıkları hakikatlere inandık.
Biz peygamberler arasında asla ayrım yapmayız. Biz Allah’a teslim olmuşlarız.”
[Bu ayet İslam bütünlüğünü ve çerçevesini çiziyor; İslamın sadece 1400 yıllık süreç olmadığını bildiriyor.]
85- Artık kim İslamdan başka bir din ararsa, o ondan kabul edilmeyecektir. Ve o ahirette zararlı çıkanlardan olacaktır.
86- İnandıktan, peygamberlerin hak olduğunu kabul ettikten, kendilerine mucizeler geldikten
sonra küfre giren bir topluluğa Allah nasıl hidayet verir? (Vermez.) Allah zalim toplumlara
asla doğru yolu göstermez.
87- Bunların cezası; “Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların üzerlerine
olmasıdır.(*)
(*) Lanet edilmek demek; Allah’ın, meleklerin, insanların yardım ve şefkatlerinden mahrum kalmak demektir.

88- Onlar o mahrumiyet içinde ebedî kalacaklar. Ne azapları hafifler ne de gözetilirler.
89- Bundan sonra tevbe edip yapıcı işler yapanlar ise, (bilsinler ki) Allah çok bağışlayan ve
çok acıyandır.
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90- İnandıktan sonra küfre girenler, sonra küfürde ileri gidenler ise, onların tevbeleri kabul
olmaz. İşte gerçek sapıklar onlardır.
91- Küfrü tercih edip de kâfir olarak ölenlerden biri, dünya dolusu altın fidye verse de ondan
kabul olmaz. İşte onlara elim bir azap vardır. Yardımcı da bulamayacaklardır.
(Madde hiçbir zaman mananın yerini doldurmaz. Onun için;)
92- Siz en sevdiğiniz şeyi bağışlamadıkça (ki nefsin en sevdiği şey mal ve maddedir) gerçek
iyilik ve sevaba kavuşmuş olamazsınız. Bir şey nafaka verdiğinizde mutlaka Allah onu bilir.
[Özellikle yiyecekler konusunda ne nefsinizden ne de fakirlerden esirgemeyin. Şu yenilir, şu
yenilmez demeyin. Allah’ın emri olmadan şu helaldir, şu haramdır, demeyin.]
93- Bütün yiyecekler, Yahudiler için helal idi. Tevrat inmeden evvel Yakubun kendisine haram kıldığı şeyler müstesna. İşte Tevratı getirin, (şu helaldir, şu haramdır demelerinizde) doğru iseniz, onu okuyun.
94- Bundan sonra, kim Allah adına iftira ederse, onlar zalimlerin ta kendileridir. (Onlar haksız
yere helal yiyecekleri haram kılarlar.)
95- De ki: “Allah doğruyu söyledi. Artık tek bir Allah’a inanmış olarak İbrahimin milletine
uyunuz. İbrahim şirk koşanlardan değildi.” (Sizin sandığınız gibi İbrahim Kudüs’te yaşamış
ve ilk mabed Kudüs’te yapılmış değildir.)
96- İnsanların ibadet etmesi için ilk yapılan ev, âlemlere (insanlarla) yol gösterici ve mübarek
olan Mekke’deki evdir.
97- Onda açık ayetler (belirtiler) vardır. Makam-ı İbrahim ordadır... Kim oraya girerse, güven
içinde kalır. Ve gücü yeten insanların o evi ziyaret etmesi, Allah’tan insanlara verilmiş bir
vazifedir. Kim bu vazifeyi inkâr edip yapmazsa, bilsin ki Allah insanlara muhtaç değildir.
98- De ki: “Ey ehl-i kitap! Neden Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Şüphesiz Allah yaptıklarınıza şahittir.”
99- De ki: “Ey ehl-i kitap! Neden Müminleri Allah’ın yolundan saptırıyorsunuz? Doğruluğuna şahit olduğunuz halde Allah’ın yolunu eğri görmek istiyorsunuz. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.”
100- Ey Müminler! Kendilerine kitap verilmişlerden bir fırkaya boyun eğerseniz, inanmışlığınızdan sonra sizi gerisin geriye kâfir yapmak isterler.
101- Üzerinizde Allah’ın ayetleri okunurken, O’nun elçisi sizin içinizde iken, siz nasıl kâfir
olursunuz? (Sizden) kim samimi olarak Allah’a bağlanırsa, o, gerçekten doğru yolu bulmuş
demektir.
102- Ey inananlar! Allah’ın azabından gereği gibi sakının! Sakın Müslüman olmaktan başka
bir şekilde ölmeyin.
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103- Ve hepiniz Allah’ın ipine (Kur’ana) sımsıkı sarılın. Ve sakın dağılmayın. Allah’ın size
olan nimetini hatırlayın ki siz birbirlerinize düşman iken O, kalblerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Ayrıca ateşten bir çukurun ağzında iken O, sizi ondan kurtardı.
Böylece Allah ayetlerini size açıklıyor ki doğru yolu bulasınız.
104- Sizden iyiliğe çağıran, güzel şeyleri emreden, iğrenç şeylerden sakındıran bir topluluk
oluşsun. İşte Gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır.
105- Kendilerine açık mucizeler geldikten sonra ihtilafa düşüp dağılanlar gibi olmayın. Böyleler için büyük bir azap vardır.
106- Bazı yüzlerin aklandığı, bazı yüzlerin karardığı günü hatırlayın! Yüzleri kararanlara denilecek ki: “İnandıktan sonra mı küfre girdiniz? Artık bu küfrî oluşumunuzdan dolayı azabı
tadın.
107- Yüzleri aklananlar ise; onlar Allah’ın rahmeti içindedirler. Onlar o rahmet içinde ebedî
kalacaklardır.
108- Bunlar, Allah’ın ayetleridir. Onları sağlam bir şekilde sana okuyoruz. Allah insanlara
zulmetmek istemez. (Böyle bir yola ihtiyacı yoktur. Ayrıca:)
109- Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. Ve bütün işler son olarak O’na döner. (Sebepler perdesi aradan kalkar.)
110- İnsanlar için ortaya çıkmış en iyi toplum oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırıyorsunuz. Ve Allah’a inanıyorsunuz. Eğer ehl-i kitap da inansaydı, onlar için daha yararlı
olurdu. Bazıları inanıyor olmakla beraber çoğu fasıktırlar.
111- Size sıkıntı vermekten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşırlarsa, geri kaçacaklar. Sonra kendilerine yardım da edilmez.
112- Nereye sokulmuşlarsa, başlarına alçaklık yağmıştır. Allah’ın ipine ve insanların ipine
(antlaşmalarına) tutundukları zaman hariç... Onlar Allah’ın gazabını celbettiler. Ve üzerlerine
miskinlik yağdı. Çünkü onlar, Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlardı, haksız bir şekilde peygamberleri öldürüyorlardı. Çünkü onlar, isyankâr ve azgın idiler.
113- Hepsi bir değiller. Ehl-i kitaptan bir toplum var ki; gece boyunca, ayakta durarak, secde
ederek Allah’ın ayetlerini okuyorlar.
114- Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar.
Ve yararlı işlerde yarışırlar. Onlar salihlerdendir.
115- Yaptıkları hayır inkâr edilmeyecektir. Allah, kimin kendini (özünü) koruduğunu çok iyi
bilir.
116- O azgın kâfirlere gelince, ne malları ne de evlatları kendilerine Allah’tan yana bir fayda
vermeyecektir. Onlar ateşin arkadaşlarıdırlar. İçinde ebedî kalacaklardır.
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117- Bu dünya hayatında yaptıkları iyiliklerin örneği ise, dondurucu bir soğuğa sahip olan bir
fırtına gibidir ki; nefislerine zulmeden bir toplumun ekinine isabet edip onu yok eder... Allah
onlara zulmedici değildir. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar.
118- Ey müminler! Mümin olmayan kişileri kendinize sırdaş edinmeyin. Onlar, size zarar
vermekten geri kalmazlar. Sizin sıkıntıya düşmenizi istediler. Kin ve buğzlarını ağızlarıyla
ifade ettiler. İçlerindeki kin ise daha büyüktür. Artık ayetleri (iman ile küfür arasındaki ayrımı) size açıkladık. Eğer düşünürseniz (bunu güzel anlarsınız.)
119- İşte ey müminler! Siz onları sevdiğiniz halde onlar sizi sevmezler. Siz kitabın (semavi
vahiylerin) tümüne inanıyorsunuz. (Onlar ise hem Kur’ana hem de kendilerine inen bütün
ayetlere bir olarak inanmıyorlar.) Sizinle karşılaştıkları zaman “inandık” derler. Yalnız başlarına kaldıkları zaman kinlerinden parmaklarını ısırırlar. De ki: “Bu kininizle ölün.” Şüphesiz
Allah, sinelere sahip herkesi çok iyi bilir. (Hakkını da verir.)
120- Size bir iyilik dokunsa, onların zoruna gider. Bir kötülük başınıza gelse, onunla sevinirler. Eğer sabredip sakınırsanız, onların tuzağı size bir zarar vermez. Allah, onların yaptıklarını
kuşatmıştır.
121- Hatırla o anı ki; sabahleyin evinden çıkıp müminleri savaş için uygun yerlere yerleştiriyordun. Ve Allah (konuştuklarınızı) işitiyor (ve iki grubun fikir ayrılığını) biliyordu.
122- O zaman sizden iki zümre dağılmak istediler. Hâlbuki Allah onların yardımcısı idi. İnananlar, yalnız Allah’a tevekkül etmelidirler.
123- Nitekim kâfirlere karşı kuvvetiniz düşük iken Bedir’de Allah size yardım etti. Artık Allah’ın azabından sakının. Belki böylece o nimetlerin şükrünü yerine getirmiş olursunuz.
124- Yine hatırla o zamanı ki; müminlere: “Rabbinizin, indirilmiş üç bin melekle sizin imdadınıza gelmesi size yetmez mi?” diyordun.
125- Evet, eğer sabredip sakınırsanız, onlar hemen şu anda size gelseler de, sahibiniz ve Rabbiniz olan Allah, beş bin eğitici melekle imdadınıza gelir.
126- Allah’ın bu melek göndermesi, size bir müjde olması, kalbinize itminan gelmesi içindir.
Gerçek yardım, ancak Aziz ve Hakîm olan Allah’ın katındandır.
127- (Böylelikle Allah yardım eder ki;) o kâfirlerden bir kısmını kessin veya onları alçaltsın
ve sonuçta onlar hüsrana uğramış olarak geri dönsünler.
128- Onları idare etmek veya Allah’ın onların tevbesini kabul etmesi veya zalim oldukları için
onları azaplandırması senin elinde değildir.
129- Göklerde ve yerde olan her şey (ve her şeyin idaresi) Allah’ındır. İsterse affeder, isterse
azaplandırır. Allah Gafur ve Rahimdir. (Her şey böylece Allah’ın mülkü olduğundan dolayı:)
130- Siz ey müminler! Kat kat artmış olan faizi yemeyiniz. Allah’tan sakının, belki kurtulursunuz.
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131- Ve kâfirler (veya kâfirler gibi faiz yiyenler) için hızlanmış ateşten de sakının. Ve:
132- Allah’a ve Resulüne itaat edin. Belki rahmet edilirsiniz.
133- Rabbinizden af kazanmak, muttakilere hazırlanmış, eni yer ve gökler olan bir cennet için
koşturun.
134- Öyle takva sahipleri ki; ferahlıkta da sıkıntıda da infak ederler, kinlerini yutarlar, insanları affederler... Hiç şüphesiz Allah, güzel işler yapanları sever. (Allah kimi severse, onu üstün
kılar.)
135- Onlar öyleler ki, bir günah işlediklerinde veya (işleri eksik bırakmakla) kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı anar günahlarının affedilmesi için yalvarırlar. Ve Allah’tan başka hiç
kimsenin af sahibi olmadığını bilirler. Ve bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmezler.
136- Böylelerin mükâfatı; Rablerinin mafireti ve altlarında nehirler akan, içlerinde ebedî kalacakları Cennetlerdir. Çalışanların en iyi ücreti budur.
137- Sizden önce nice medeniyetler ve gelenekler geçti. Artık yeryüzünde gezinin, yalancıların (kâfirlerin) sonlarının nasıl olduğunu görün!
138- Bu, insanlara bir açıklamadır, bir yol göstermedir ve muttakiler (sakınanlar) için bir
öğüttür.
139- (Uhud’daki mağlubiyetten dolayı) gevşemeyin ve üzülmeyin; eğer inanıyorsanız, üstünsünüzdür.
140- Eğer (Uhud’da) size bir yara dokunduysa, onun gibi bir yara o topluma (kâfirlere) da
dokundu. Biz bu ilginç günleri insanlar arasında dolaştırıyoruz. Allah böylece mağlubiyetinizi
diledi ki, kimin samimi olarak inandığını ortaya çıkarsın. Ve sizden şehitler edinsin... Hiç
şüphesiz Allah zalimleri sevmez.
141- Ayrıca Allah bu savaşı diledi ki; müminleri özüne kavuştursun, kâfirleri de helâk etsin.
142- Allah kimin gerçek mücahid ve sabırlı olduğunu ortaya çıkarmadan Cennete gireceğinizi
mi sandınız?
143- Andolsun! Siz ölümle karşılaşmadan onu arzuluyordunuz. İşte, karşılaştığınız halde ona
bakıp durdunuz. (Ölüme atılmadınız.)
144- Muhammed ancak bir elçidir. Ondan önce de nice elçiler geldi. Eğer ölür veya öldürülürse, siz dinden geri mi döneceksiniz? Kim dönerse o, Allah’a hiçbir zarar veremez. (Kim
iman edip dinini yaşarsa, bilsin ki;) Allah şükredenlerin mükâfatını verecektir.
145- Belirli bir yazı olarak Allah’ın izni olmadan hiçbir nefis ölemez. (Rızık da Allah’ın güvencesi altındadır.) Fakat kim dünya mükâfatını isterse, ondan ona veririz. Kim ahiret
mükâfatını isterse, onu da ona veririz. Ve Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.
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146- Nice peygamberler vardır ki, nice Rabbani kişiler onlarla beraber savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Ve Allah
sabredenleri sever. (Allah kimi severse, onu muvaffak eder.)
147- Onların tek sözü şu idi: “Ey Rabbimiz! Günahlarımızı, işimiz konusundaki israfımızı
affet. Bize direnç ver, kâfir topluma karşı bize yardım et.”
148- Allah da dünya mükâfatını ve ahiret mükâfatının iyisini onlara verdi. Allah iyilik yapanları sever.
149- Ey iman edenler! Eğer o kâfirlere itaat ederseniz, onlar sizi gerisin geriye götürürler. Siz
zarara uğramışlardan olursunuz. (Savaştan korkup geri dönmeyin. Çünkü;)
150- Allah sahibinizdir. O, en iyi yardım edendir.
151- Allah’ın indirdiği bir delil olmaksızın Allah’a eş koştuklarından dolayı, o kâfirlerin kalblerine korku salacağız. Onların son sığınakları da ateştir. Zalimlerin yerleşeceği en kötü yer
orasıdır.
152- Muhakkak Allah, (size olan yardım) sözünü doğru çıkardı. Çünkü siz, Allah’ın izniyle
onların kökünü kazımaya başlamıştınız. Nihayet dağılıp, işi idare etme konusunda çekiştiniz.
Ve Allah, sizin sevdiğiniz şeyi size gösterdikten sonra itaatsizlik ettiniz. Sizden bir kısmınız,
dünyayı istiyordu. Bir kısmınız da ahireti istiyordu. Sonra (zaferi elde etmeden) Allah sizi
onlardan ayırdı. Ki sizi denesin... Muhakkak Allah sizi affetti. Allah müminler için fazl ve
ikram sahibidir.
153- Siz dağ ve vadilerde koşup kaçarken, kimseye dönüp bakmazken, Allah’ın elçisi arkanızda sizi geri çağırıyordu. Bunun üzerine Allah size keder ve sıkıntı verdi ki; kaybettiğiniz
ganimetlerden ve başınıza gelen musibetlerden üzülmeyesiniz. Muhakkak Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
154- Sonra Allah, o keder ve sıkıntının ardından üzerinize bir güven indirdi. Bir grubunuzu
bürüyen bir uyku ve esneme salıverdi (onları rahatlattı.) Bir grup da can kaygısına düşmüşlerdi. Cahiliyet devrindeki inançlar gibi Allah hakkında gerçek dışı şeyler düşünüyorlardı. “Bu
işin idaresinde bizim de bir payımız var mı?” diyorlardı. Sen de ki: “Bütün idare Allah’ındır.”
Sana göstermedikleri şeyi içlerinde gizliyorlardı. Onlar: “Eğer idareden bir payımız olsaydı,
biz burada öldürülmezdik.” diyorlardı. Sen de ki: “Eğer evinizde de olsaydınız, kendilerine
ölüm yazılanlar, dışarı çıkarak düşüp ölecekleri bu yerlerine geleceklerdi.” Allah bu savaşı
diledi ki, içinizi (özünüzü) olgunlaştırsın, kalblerinizi (kirlerden) temizlesin. Allah sinelere
sahip her canlıyı çok iyi bilendir.
155- İki toplumun karşılaştığı gün, sizden geri kaçanların (durumu) ise, bir kısım yaptıklarından dolayı, şeytanın onların ayaklarını kaydırmasından başka bir şey değildi. Muhakkak Allah, onları affetti. Çünkü Allah affeden ve şefkatle muamele edendir.
156- Ey inananlar! Sakın, o kâfirler gibi olmayın ki; kardeşleri sefere çıktıkları veya gazi oldukları zaman onlar için: “Eğer yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi.” dediler.
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Nihayet Allah bunu böylece kalblerinde bir hasret kıldı. Dirilten ve öldüren Allah’tır. Muhakkak Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir.
157- Ve eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’tan gelecek bir mağfiret ve rahmet, onların topladıklarından daha yararlıdır. (Her şey rahmetin tecellisi olduğundan, o rahmete mazhar olan, her şeye sahip olur.)
158- Evet, eğer ölür veya öldürülürseniz, muhakkak Allah’ın huzurunda toplanacaksınız...
(Allah’ın rahmeti sizin dirilmenizi gerektirir. Yoksa rahmet, rahmet olmaktan çıkar.)
159- Nitekim Allah’ın bu rahmeti (*) ile sen onlara yumuşadın. Eğer kaba, sert kalbli olsaydın, kırılan tesbih taneleri gibi senin etrafından dağılacaklardı. Onları affet, onlar için mağfiret
dile; idare konusunda onlarla meşveret et. Bir şeye azmettiğin zaman Allah’a tevekkül et.
Çünkü Allah, tevekkül edenleri sever. (Allah kimi severse, onu iki dünyada muvaffak eder...
Her şey O’nun elindedir.)
(*) İslâmiyet ve Hz. Muhammed’in varlığı, Allah’ın âlemlere rahmet tecellisidir.

160- Eğer Allah size yardım ederse, sizi yenecek kimse olamaz. Eğer sizi mahrum bıraksa,
O’ndan başka size yardım edecek kim olabilir? Müminler yalnız Allah’a tevekkül etmelidirler. (İmanları gereği müminler, her şeyi Allah’tan bilirler, O’nun düzenine uyarlar.)
161- Peygamber emanete hıyanet etmez. Kim emanete hıyanet etse, kıyamet günü aşırdığı o
şeyi geri getirir. Sonra her nefsin kazandığı, hiç zulmedilmeden ona verilir: (Dirilmenin ikinci
delili, rahmetten sonra adalettir.)
162- Allah’ın rızasına tabi olanla, Allah’tan gelen bir gazaba dolanan ve sığınağı Cehennem
olan bir mi olur? O Cehennem ne kötü yerdir!
163- İnsanlar Allah katında derece derecedirler. Ve Allah onların yaptıklarını çok iyi görendir. (Herkesin hayat haklarını tam verir.)
164- Muhakkak Allah, müminlere büyük bir ikram etti. Zira kendilerinden onlara bir elçi
gönderdi. O elçi onlara Allah’ın ayetlerini okur, onları temizler, onlara kitap ve hikmeti öğretir. Hâlbuki onlar daha önce büyük bir sapıklık içinde idiler.
165- Öyle mi? Başınıza bir bela geldiğinde – ki siz onlara iki kat daha fazla bela getirdiniz“Nerden bu bela başımıza geldi, dediniz. De ki: “O musibet sizden kaynaklandı. Hiç şüphesiz
Allah, (menfi-müsbet) her şeye gücü yetendir.”
166- (Uhud’da) iki toplumun karşılaştıkları gün başınıza gelenler, Allah’ın izniyle ve Allah’ın
gerçek müminleri ortaya çıkarması içindi.
167- Ve münafıklık yapanları da ayırt etmek içindi. Onlara: “Gelin, Allah yolunda savaşın ve
savunma yapın” denildiğinde onlar: “Eğer savaşmayı bilseydik, size tabi olurduk” dediler.
Onlar o gün imandan ziyade küfre yakındılar. Kalblerinde olmayan şeyleri sadece ağızlarıyla
söylüyorlardı. Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir.
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168- Onlar ki: Savaştan geri kalıp oturdular ve kardeşleri için: “Eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi” dediler. Sen söyle: “Eğer doğru iseniz, başınıza gelecek ölümü (giderebilirseniz)
giderin.”
169- Allah yolunda şehit düşenleri ölü saymayınız. Onlar Allah katında diridirler, rızıklanıyorlar.
170- Allah’ın onlara verdiği ikramıyla sevinirler. Kendilerine henüz yetişmemiş, arkada kalanlara müjde veriyorlar ki; onlara ne korku vardır ne de üzülecekler.
171- Allah’ın nimet ve ikramından ve Allah’ın inananlarının ücretini zayi etmediğinden dolayı sevinirler. (ve sevindirirler).
172- Onlar ki yara aldıktan sonra da Allah’a ve elçisine icabet ettiler. Onlardan (ibadetlerle)
iyilik yapanlar, (günahlardan sakınmakla) özünü koruyanlar için büyük mükâfat vardır.
173- Öyleler ki; insanlar kendilerine: “Toplum sizin için toplanmış; artık onlardan korkun”
denildiğinde, imanları artar, “Allah bize yeterlidir, en iyi koruyucu sahip O’dur” dediler.
174- Bunun için onlar, Allah’ın nimet ve fazlıyla geri döndüler. Hiçbir kötülük onlara dokunmadı. Onlar Allah’ın rızasına uydular. Allah ise büyük fazl ve ikram sahibidir.
175- O şeytan ise, ancak kendi dostlarını korkutur. Sakın ondan korkmayın. Eğer mümin iseniz, yalnız Ben’den korkun!
176- Küfürde koşuşanlar, seni üzmesin. Onlar Allah’a hiçbir zarar veremezler. Allah istiyor
ki, onların ahirette hiçbir payları kalmasın. (Çünkü ehil değiller.) Ve onlar için büyük bir azap
vardır.
177- İmanı verip küfrü satın alanlar Allah’a hiçbir zarar veremezler. Ayrıca onlar için elem
verici bir azap vardır.
178- O kâfirler, onlara verdiğimiz mühletin kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Ancak günahları artsın diye kendilerine mühlet veriyoruz. Ve (sonuçta) onlar için alçaltıcı bir
azap olacaktır.
179- Allah, temiz ile pisi birbirinden ayırt etmeden, müminleri, üzerinde bulunduğunuz bu
durumda bırakacak değildir. Allah, gayb âlemlerinin kapısını da size açacak değildir. Yalnız
elçilerinden istediğini seçer. (Onlarla mesajlarını bildirir.) Artık Allah’a ve elçilerine inanın.
Eğer inanırsanız ve sakınırsanız, sizin için büyük bir mükâfat vardır.
180- Allah’ın kendilerine ikram edip verdiği mallarda cimrilik yapanlar, kendileri için iyi bir
iş yaptıklarını sanmasınlar. Bilakis o cimrilik, onlar için şerdir. Yaptıkları o cimrilik, kıyamet
günü boyunlarına dolanacaktır. (Çünkü) göklerin ve yerin mirası Allah’ındır ve Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberdardır. (O, yaptıklarınızı haşir günü değerlendirecektir.)
181- Kesin olarak Allah: “Allah fakirdir, biz zenginiz” diyenlerin sözünü işitti. Biz onların o
dediğini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız. Ve: “Ateş azabını (*) tadın”
diyeceğiz.
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(*) Nitekim “Allah fakirdir” deyip kendi zenginlikleriyle iftihar eden Yahudiler, bu dünyada dahi birkaç kere
(Yemen’de, Almanya’da, İstanbul’da) fırınlarda ve yangınlarda yanmaya maruz kalmışlardır. Tabii olarak yaş
kuru beraber yanar.

182- Bu kendi ellerinizle hak ettiğiniz bir sonuçtur. Hiç şüphesiz Allah kullarına zulmedici
değildir.
183- Onlar öyleler ki; “Ateşle yanan bir kurbanla bize gelmeden hiçbir elçiye inanmamamız
için, Allah bizden söz almıştır” dediler. Sen söyle: “Daha önce mucizelerle ve dediğiniz kurban ile size nice elçiler geldi. Eğer sözünüzde doğru iseniz, neden onları öldürdünüz?”
184- Eğer seni yalanladılarsa, muhakkak senden önce gelen nice elçileri de, -mucizeler, sayfalar ve aydınlatıcı kitapla geldikleri halde– yalanladılar. (Peygamberleri ve ilahî mesajları inkâr
etmenin asıl sebebi; ahiret hayatına inanmamak, dünyayı ebedi sanmaktır. Hâlbuki:)
185- Her nefis ölümü tadacaktır. Ve ücretleriniz ancak kıyamet günü size verilecektir. Artık
kim ateşten uzaklaşsa ve cennete sokulsa, gerçek kazançlı odur. Dünya hayatı ise, aldatıcı
zevklerden başka bir şey değildir.
186- Mallarınızda ve canlarınızda imtihana tabi tutulacaksınız. Sizden önce kitap verilmişlerden ve müşriklerden çok eziyet edici (incitici) sözler işiteceksiniz. Eğer sabredip sakınırsanız,
muhakkak bunlar, kesin yapılması gerekli olan şeylerdir.
187- Bir vakit Allah, kendilerine kitap verilenlerden söz aldı ki “Bu kitabı insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz.” Onlar ise; bu sözden sonra dahi o kitabı arkalarına attılar.
Ve az bir fiyat ile onu sattılar. Satın aldıkları ne kötü şeydir!
188- Yaptıkları ile sevinen, yapmadıklarıyla övülmek isteyenlerin, azaptan kurtulacaklarını
sakın sanma! Onlar için elem verici bir azap vardır.
189- Göklerin ve yerin mülkiyeti ve hâkimiyeti Allah’ındır. Allah her şeye gücü yetendir.
(Yahudiler, kamuoyunu etkileyerek haksız yere kendilerine pay çıkardıkları gibi, dünya
hâkimiyeti peşinde koşuyorlar.)
190- Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün değişmesinde, (mevsimler içinde
yaratılan değişik yaratıklarda,) öz sahipleri için mucizeler vardır.
191- Öyle öz sahipleri ki; ayakta, oturarak ve yatarak Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılmasında tefekkür ederler. “Ey Rabbimiz! Sen bu kâinatı boşuna yaratmış değilsin. Seni
böyle bir kusurdan tenzih ederiz. Sen bizi Cehennem azabından koru!”
192- “Ey Rabbimiz! Sen kimi ateşe koyarsan, onu son derece alçaltmışsın, demektir. Zalimler
için asla yardımcılar olamaz.”
193- “Ey Rabbimiz! İmana çağıran, “Rabbimize inanın” diyen bir çağrı sahibini işittik; ona
inandık. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı affet, kötülüklerimizi sil, bizi iyilerle beraber vefat ettir.”
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194- “Ey Rabbimiz! Resullerin vasıtasıyla bize söz verdiklerini ver, kıyamet günü bizi alçaltma! (Mahrum bırakma) hiç şüphesiz Sen, sözünde duransın.” derler.
195- Bunun üzerine sahipleri olan Allah, onların dualarını kabul etti ki: Sizden erkek olsun
kadın olsun hiçbir çalışanın yaptığını zayi etmeyeceğim. (Kadın erkek arasında bir fark yoktur.) Zira birbirinizdensiniz. Hicret edenler, memleketlerinden çıkartılanlar, Allah yolunda
eziyet gören, öldüren ve öldürülenler ise; onlardan kötülüklerini sileceğim, onları altlarında
nehirler akan cennetlere koyacağım. Allah katından ebedî bir mükâfat olarak… Güzel
mükâfat ise, ancak Allah’ın katındadır. (Yani, ebedi olandır.)”
196- O kâfirlerin memleketlerde dolaşmaları seni aldatmasın!
197- Bu, az (ve geçici) bir dünya yaşamıdır. Sonra sığınakları cehennemdir. Orası ne kötü bir
yataktır!
198- Fakat Rablerinin azabından sakınanlar için ise; altlarında nehirler akan cennetler vardır.
Onlar orada ebedî olarak, Allah katından verilen bir ziyafet üzerine konulurlar. Allah katında
olan (ebedî olan) ise iyiler için daha yararlıdır.
199- Ehl-i kitaptan bazıları da var ki; Allah’a huşu duyarak inanırlar. Allah’ın ayetlerini ucuza
satmazlar. Ebedî âlemde (Allah katında) onlar için mükâfatları vardır. Hiç şüphesiz Allah’ın
hesabı çok seridir.
200- Ey inananlar! Sabredin, direnin. Cihada hazır olun ve Allah’tan sakının ki kurtulasınız.
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Nisa Sûresi
Medine’de nazil olmuştur. 176 ayettir.
Ağırlıklı olarak kadın hakları ile ilgili olduğundan Nisa ismini almıştır.
Bismillahirrahmanirrahim.
1- Ey bütün insanlar (fakiriyle, zenginiyle, kadınıyla, erkeğiyle) sizi nefs-i vahide (tür birliği)
içinde yaratan ve o türün eşlerini aynı cinsten (yani erkeği kadından, kadını erkekten) yaratan,
yani o iki eşten nice erkekler ve kadınlar yeryüzüne dağıttıran Rabbiniz olan Allah’ın geliştirici prensiplerine ayak uydurmamaktan sakının. Ve ismiyle birbirinizden dilekte bulunduğunuz O Allah’ın yasalarını ve hısım akraba bağlarını çiğnemekten sakının. Çünkü Allah ezelî
ebedî olarak üstünüzde murakıptır.
2- Yetimlerin mallarını onlara verin, güzeli çirkin ile iyiyi kötü ile değiştirmeyin. Onların
mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Böyle bir şey yapmanız, büyük ve ağır bir günahtır.
3- Eğer yetim kızlar hakkında adaletle davranmaktan korkarsanız, kendiniz için erginleşenlerden ikişer, üçer, dörder kadınla evlenin. Eğer adalet yapmamaktan korkarsanız, bir tane ile
veya cariyeniz ile evleniniz. Bu muhtaç ve fakir düşmemeniz için daha uygundur.(*)
(*) “Yeulu” kelimesi “lâ yeulu men iktesade” hadisince ve İmam-ı Şafii’nin görüşüne göre fakirlik manasına
gelir.

4- Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile verin. Eğer isteyerek ondan bir miktar size bağışlarlarsa, afiyet ve rahatlıkla onu yiyin.
5- Allah’ın hayatınızın direği kıldığı mallarınızı, aklı olgunlaşmamışlara vermeyin. Fakat onların rızkını verin, onları giydirin ve onlara güzelce davranın.
6- Evlilik çağına gelinceye kadar, yetimleri denemeye tabi tutarak alıştırın. Onlarda reşitlik
hissederseniz, mallarını onlara verin. Büyümelerinden önce acele edip mallarını israf ederek
yemeyin. Kim zengin ise, onların mallarından hiç yemesin. Kim fakir ise örfe uygun olarak
(ilgilenmesinin karşılığı olarak) yesin. Mallarını onlara verdiğinizde, onlar için şahit tutun. Ve
(bilin ki) hesap gören olarak Allah yeter.
7- Ana baba ve akrabaların (miras) bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Kadınlara da ana
baba ve akrabaların (miras) bıraktıklarından az veya çok bir pay vardır. Bu ödenmesi farz
kılınmış bir paydır.
8- Miras düşmeyen akrabalar, yetimler, fakirler mirasın taksimi zamanında bulunurlarsa, onları o mirastan rızıklandırın ve onlara güzelce muamele edin.
9- Geriye güçsüz çocuklar bıraktıklarında, durumları için endişelenen kişiler, (ölçüsüz vasiyetler yapıp çocuklarını mahrum etmekten) korksunlar, Allah’tan sakınsınlar yerli yerinde söz
söylesinler (karar alsınlar.)
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10- Yetimlerin mallarını zalimlikle yiyen o kişiler, onlar karınlarını ateşle doldurmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ve onlar sert, şiddetli bir ateşe dayatılacaklar.
11- Allah, evlatlarınız(ın alacakları miras) hakkında size tavsiyede bulunuyor: “Bir erkeğe iki
kadının payı vardır.” Eğer (erkek kardeşleri olmayıp da yalnız iki kız kardeş veya) daha fazla
kız varsa, onlara terekenin üçte ikisi vardır. Eğer kız bir tane ise, ona terekenin yarısı vardır.
Eğer ölünün çocuğu varsa ana babadan her birisine terekenin altıda biri vardır. Eğer hiç çocuk
olmayıp da ana baba varis olurlarsa, anaya üçte bir (geri kalanı babaya) verilir. Şayet ölünün
erkek kardeşleri varsa, o zaman anneye altıda bir düşer. Ölünün borcu ödendikten, yaptığı
vasiyet yerine getirildikten sonra (geri kalan tereke, bu şekilde taksim edilir.) Bir taraftan babalarınız, bir taraftan oğullarınız; hangisinin daha çok size faydalı olduklarını anlamazsınız.
(Onun için hiçbirini mirastan mahrum etmeyin.) Allah, bunları size tayin etmiş bir farz olarak
koyuyor. Muhakkak Allah, sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.
12- Hanımlarınızın, eğer çocukları yoksa bıraktıkları terekenin yarısı sizindir. Eğer çocukları
varsa, borçları ödendikten, vasiyetleri yerine getirildikten sonra size (o terekeden) dörtte bir
vardır. Eğer çocuklarınız yoksa bıraktığınız terekenin dörtte biri onlarındır. Eğer çocuklarınız
varsa, borcunuz ödendikten, vasiyetiniz yerine getirildikten sonra bıraktığınız terekenin sekizde biri hanımlarınızındır. Eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı, öz kardeşi ve babası
olmayıp (anadan) bir erkek veya kız kardeşi varsa, her birisine altıda bir verilir. Eğer ikiden
fazla iseler, onlar üçte birde ortaktırlar. Borcu ödendikten ve zararlı (aşırı) olmayan vasiyeti
yerine getirildikten sonra… Bu, Allah’tan size bir vasiyettir. Şüphesiz Allah, sonsuz ilim ve
şefkat sahibidir.
Bir Ara İzah
İslam Hukukunda Miras İle İlgili Birkaç Nükte
Çok değerli ve inançlı mühendis bir dostum, bir ay önce bu konu ile alakalı bir soruyu bana yönlendirdi. Sorunun özeti şudur: “Nisa Suresi ayet 11 ve 12’de anlatılan bütün varislerin hakları aynen verilirse, bu %100’ün
üstünde toplam 1.125 çıkıyor. Bu da zahiren matematiksel bir hata gibi görünüyor. Ayrıca dinsizliği tarz-ı siyaset olarak benimseyen bir kısım adamlar, bu gibi zahirî soruları çokça su-i istimal ederek, insanlarımızı maddîmanevî değerlerinden koparmaya çalışıyorlar.” Ben o zaman kısaca:
“Mirasta iki önemli nitelik var: 1) Gelen neslin geçimini sağlamak; 2) Bütün akrabaları sırası ile faydalandırarak, onlara sevgi ve şefkat göstermektir. Bu iki temel özelliğe göre, miras kalan mal dağıtılır. Oranların ise bu
temel iki özellikte %100 önemi yoktur,” diye cevap vermiştim.
Fakat sonra kadınlarla ilgili olan bu surenin miras ile ilgili ayetlerini (7–14) dikkatlice okuyunca şu 9 meselenin
mucizeliğini gördüm. Bunları siz değerli dostlarımla paylaşmak için, nükteler tarzında yazıyorum.
1) Bilindiği üzere Kur’ân’ın indiği dönemde kadınların birçok hakkı çiğnendiği gibi; onlara miras da verilmiyordu. Kur’ân ise, kadınların bütün sosyal ve dinî haklarını tanıdığı gibi, onlara tam bir varis olma hakkını da
tanıdı. 7. ayet şöyle buyuruyor:
“Ana baba ve akrabaların bıraktığı terekeden erkeklerin hakkı olduğu gibi; kadınların da ana baba ve akrabaların bıraktığı terekeden hakkı vardır. Bu tereke miras, ister az olsun, ister çok olsun fark etmez. (Hakkın büyüğü
küçüğü olmaz.) Bu haklar, farz gibi belirlenmiş bir paydırlar.”
Bu ayette “ana baba ve akrabalar” kelimesinin tekrarı işaret eder ki; ebeveyn ve akraba olmakta kadın ve erkek
farkı yoktur. “Tereke” kelimesinin tekrarı da bu oranların farklı olabileceğine işarettir. Ve ayet, miktarı belirsiz
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bırakmakla der ki; eğer akrabalar, aralarında rıza gösterseler istedikleri gibi bu hakkın (nasibin) oranlarını değiştirebilirler. Yani ille de kitaptaki oranlara bağlı kalmaları şart değildir. (Çünkü önceki iki “nasip” kelimesi nekre
(belirsiz) olarak kullanılmıştır.)
Yok, eğer dava, kavga ve mahkeme olursa, işte o zaman diğer ayetlerde belirtilen (farz edilmiş) nasip ve haklar
devreye girer. “Belirlenmiş” manasında “mefruzan” kelimesi işaret eder ki, dava ve istek durumunda şeriatın
gösterdiği oran ve ölçülere riayet etmek farzdır. Gelecek diğer ayetlerin ifade ettiği gibi…
Hemen hatırlatalım ki tarihçi İlber Ortaylı Beyefendinin belgeleri ile gösterdiği gibi; İslam hukukunda miras
dağıtılırken kadınların payı önceliklidir. Dolayısıyla bütün oranlar verildikten sonra bu yüzde yüzü geçiyor, bu
da matematiğe aykırıdır, demenin bir haklı tarafı yoktur.
Ayet 8:
2) “Paylaşım zamanında, diğer uzak akrabalar, yetimler ve miskinler (çalışamayanlar) hazır bulunurlarsa,
(mirastan onlara belirlenmiş bir pay yoksa da) onlara mirastan yedirin ve gönüllerini almaya bakın!”
[Demek mirasın taksiminde asıl olan, adalet ile beraber şefkat, rahmet, dayanışma, sosyal dokuyu güçlendirme
ve servetin dağılımıdır; ille de oranların %100 tutması şart değildir.]
3) Evet, yukarıda değindiğimiz mirasın iki temel özelliği olan, gelen neslin geçimini garanti altına almak ve
dolayısıyla sosyal hayatta servetin dağılımını sağlamak bir önceki iki ayetten net anlaşıldığı gibi bu gelen 9.
ayetten de daha net olarak anlaşılıyor. Şöyle ki:
Ayet 9:
“Kendilerinden sonra, zayıf ve hayatlarından endişe edilecek bir zürriyet (çocuklar) bırakanlar, gelen neslin
hukukuna dikkatle saygılı olsunlar. (Mirası, vasiyet veya başka bir yöntemle bir elde toplamasınlar; mirasın fıtrî
dağılımını esas alsınlar.) Ve tam yerli yerinde bir söz söylesinler. Dengesiz bir şekilde vasiyeti veya başka yolları denemesinler.”
Bu ayetin kelimelerinden ve diğer ayetlerle olan bağlantısından anlaşılan, bu tarz bir manayı ifade etmesidir.
Fakat bazıları da şu şekilde meal vermişler:
“Mal ve mirastan fakir ve yetimleri de yedirsinler. Onlara güzel sözler söylesinler; gönüllerini alsınlar… Unutmasınlar ki; bir gün onlar da arkalarında böyle zayıf yetimler bırakabilirler!”
Ayet 10:
4) “Haksız bir şekilde yetimlerin malını yiyenler ancak karınlarına ateş doldurmuş olurlar. Ahirette de cehenneme dayatılacaklardır.”
[Görüldüğü gibi, İslam’ın maldan maksadı, adaleti, şefkati, inanç ve hukuku esas alan bir toplumu inşa etmekle
beraber; zenginliği ve değerleri gelecek nesillere aktarmaktır… Kuruşlar uğruna kavga eden hırslı canavarlar
yerine, merhameti, şefkati, fedakârlığı, helal ve haramı ve benzeri binler manevi değeri esas alan sağlıklı nesiller
yetiştirmektir. Böyle bir sistemde niceliksel bazı oranlar çok da önemli olmaz. Önemli olan kanunun ruhudur.
Şekil ve biçim az bir miktar değişiklik gösterse de, kanunun ruhuna, canlılığına ve bereketine aykırı olmaz.]
Ayet 11:
5) “Siz vasiyet4 şeklinde malınızı dağıtmaya yetkili olsanız da, çocuklarınız hakkında Allah’ın vasiyeti şöyledir: Erkeğe iki kızın hazzı (payı) var. Eğer kızlar ikiden fazla iseler, onlar terekenin 3’te 2’sinde ortaktırlar.
Eğer tek bir kız olsa, ona terekenin yarısı vardır.

Bu vasiyet hadisçe 1/3 ile sınırlandırılmıştır. “Allah’ın vasiyeti” deyimi edebî olarak öbür vasiyete karşılık
gelmesi ve eğer rıza varsa paylaşmada ille de bu ölçülere bağlı kalınmasının zorunlu olmadığına işaret içindir.
4
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Eğer ölen kişinin çocukları varsa, anne babasından her birisine 6’da 1 vardır. Eğer çocukları yoksa anasına
3’te 1 vardır. (Geri kalan babasına bırakılır.) Ve eğer ölen kişinin kardeşleri varsa, anasına 6’da 1 vardır. Bütün bu paylaşımlar borcun ödenmesi ve makul vasiyetin yerine getirilmesinden sonra uygulanır… Babalarınız mı
yoksa çocuklarınız mı, hangisinin size daha faydalı olduğunu bilmezsiniz! Bu ölçüler Allah’ın belirlediği paylardır. Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.”
Bu ayette de diğer ayetlerde görüldüğü gibi, mirasın iki temel niteliği vurgulanıyor:
a) Gelen neslin geçiminin garanti altına alınması…
b) Bütün akrabalara karşı şefkat ve ilginin gösterilmesi...
İşte bu iki temel niteliğe binaen şu gelen altı sonuç ortaya çıkmıştır:
– Kız çocuk, erkek çocuğun yarısını alır. Çünkü İslam hukukunda kadının geçimi başta kocasına, sonra babasına, sonra erkek evladına veya kardeşine aittir. Ki, modern toplumlarda her ne kadar kız çocuk, erkek çocuk ile
eşit tutulmuşsa da, geleneksel ataerkil yapıdan dolayı geçim yükünün erkekler sırtında kaldığı gözüküyor.
–

İşte bu yük ile beraber, kız çocuğa da, erkek çocuğun payı kadar verilse iki açıdan dengesizlik olur.

a) Erkeğe geçim, nafaka ve risk yüklendiği halde mal ona az verilmiş olur.
b) Bu dengesizlikle beraber, erkek çocuk, kız kardeşine “Malımızın yarısını yabani ellere götürdü, düzenimizi
yıktı,” nazarıyla bakar. Öldürme gibi canavarlıklar toplumda baş gösterir.
– Modern hukuk, anaya pay vermezken ve cahiliyet hukuku kızlara veya baba (dede) sağken çocuklara hiç
pay vermezken; İslam hem geçim için, hem mali dağılım için, hem de akrabaları şefkat ve merhamet ile taltif
için onlara pay vermiştir.
– Bunları da şu iki kelime ile kayıt altına almıştır. “Kızların hazzı (payı)..” Yani kız evlad için nicelik olarak
miras, çok önemli değildir. O hassas ve nazik olduğundan ona olan babanın ve kardeşlerin şefkati, himayesi en
büyük haz ve en büyük mirastır. [Eğer sosyal doku bozulmamışsa; yoksa bu oranlar değişebilir. (Kastamonu
Lahikası sonu) ]
– Bilmezsiniz evlatlar mı, baba mı insana daha yakın?! Yani ikisi de eşit yakınlıktadır. Fakat baba yaşlandığı
ve birkaç yönden miras aldığı için, babaya altıda bir; geri kalan çocuğa verilir… Çünkü o gelen neslin yükünü
taşıyacaktır. Baba ise ahirete ve ebedi istirahata geçecektir.
– Arap cahiliyeti ve şimdiki medeni hukuk anaya bir şey vermiyor. İslam ise ya 3’te 1 veya 6’da 1 pay veriyor. Çünkü varlıklar içinde insana en çok şefkat eden anadır; büyük bir ihtimal ile yaşlanmıştır. Her sahada kendisini feda etmek istediği evladından şefkat ve ekonomik destek almak ister. Ve kimse bilemez! İnsan için ana
mı, yoksa baba mı daha yakındır?!
Ayet 12’nin özeti:
6) “Modern hukuk genellikle malın çoğunu eşe bırakır. Cahiliyet ise eşlere hiç pay vermiyormuş. Neticede ifrat
ve tefrit olmuştur. İslam ise kadının çocuğu varsa eşe (kocaya 4’te bir), çocuk yoksa malın yarısı; erkeğin çocuğu varsa, eşe (kadına) 1/8; çocuk yoksa 1/4 verir. Miras bırakan kadın veya erkeğin evladı ve ana babaları yoksa sadece kardeşler varsa, bunlar birer kişi ise, onlara 1/6 vardır. Eğer kardeşler iki kişiden fazla ise onlara 1/3
vardır. (Geri kalan, diğer akrabalara dağıtılır.) Bütün bunlar, makul vasiyetin ve zararsız borcun ödenmesinden
sonra…”

Yoksa 13. ve 14. ayetten anlaşıldığı gibi, bu paylardaki ölçüler, Allah’ın koyduğu farz sınırlardır. Onun için
usulcüler: “Allah’ın vasiyeti, Allah’ın farz etmesi demektir,” diye bir kuralı benimsemişlerdir.
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[Burada zararsız borçtan maksat, faiz ile şişirilmiş borcun mirastan ödenmemesi demektir. Çünkü şişirilmiş faiz
hak değildir. Miras ise bir haktır. Ayrıca faiz ile şişirilmiş borç ödenirse, mirasın iki temel özelliği olan, a) Malın, servetin adilane dağıtılmasına, b) Bütün akrabaların gönlünün alınmasına, dualarının kazanılmasına aykırı ve
zalimane bir davranış olur.]
7) 11. ayette “Allah her zaman her yerde Alîm ve Hakîmdir” denmiş; bu geçen 12. ayette ise sadece “Allah
Alîm ve halîmdir” denmiştir. 11. ayette “farizaten minallah” denilmişken, bu 12. ayette “vasiyyeten minallah”
denilmiştir. Bu kelime farklarına dayanarak 3 ayrı manayı anlayabiliriz:
a) Mirasta birinci planda öncelik evladların, sonra ana babanındır. Bunların oranları ve önemleri farz derecesindedir. Her zaman her yerde geçerli olmalıdır. Bu, hikmet ve geçim gereğidir.
b) 12. ayette anlatılan eşlerin ve kardeşlerin payları ise, 2. derecede önemlidir. Sosyal doku ve şefkati esas alan
hoşgörülü bir toplum için İlahî bir vasiyettir. Bu ilgi ve şefkat ilahi ilim ve hikmete dayanıyorsa da, payların
miktarları bu hikmet özellikle şefkat ve himaye çerçevesinde değişebilir. Nitekim şefkat ve himayenin, psikolojik v e sosyal açıdan bir nicelik olan maldan çoğu kez daha faydalı olduğu sabittir.
c) Ayetlerde Allah’ın sonsuz ilminden ve hikmetinden söz etmek, bize derki; “Allah sonsuz ilmiyle her şeyin,
her zerrenin dahi ölçüsünü ve miktarını bilir. Fakat hikmeti gereği nizam ve ölçü bazen ya gözükmez. Veya belli
bir hikmet için değişiklik gösterebilir. Tıpkı “Allah aziz ve hakîmdir” ayetlerinde olduğu gibi… Yani Allah sonsuz güç sahibidir. Her şeyi açıkça mükemmel yaratabilir. Fakat hikmeti, belli sınırların, ölçülerin ve çetrefilli
yapıların varlığını istiyor.”
8) Şimdi baştaki soruya bir daha dönüyoruz: Cevabı da bütün bu geçen nükteler ile beraber, şudur: Kanun
genele göre yapılır. Genelde de 1. derecede varisler evlad ve ana babadır. 2. derecede varisler eş ve kardeşlerdir.
Peki, soruda olduğu gibi; iki kız evlada 2/3; ana ve babanın her birisine, 1/6 ve eşe (hanıma da) 1/8 verilse, toplam 1/1 olması gerekirken 1.125 olur. Bu da matematik kurallarına aykırı olur. Evet, böyle bir durum çok nadir
olur. Hz. Ömer böyle bir durum karşısında “avl” denilen metodu kullanmıştır. Hisseleri az bir oranda değiştirerek terekeyi paylaştırmıştır. 166 hisselik oranı 148’e indirerek, malın içinden eşin 1/8 payını da 125’ten 111’e
indirip dengeyi sağlamıştır.
Mesela 120 hisselik bir şirketin hisseleri farz edelim ki, 14 kişinin eline geçmiştir. Ve şirket tasfiye edilmek
üzeredir. Elbette burada hisseleri eşit olarak 12 eşit parçaya bölemeyiz. Mecburen küsuratlı olarak dağıtacağız.
Ve herkesin hissesi, oranına göre küçüldüğünden kimseye de haksızlık yapılmış olunmuyor. Bu takdirde her
hissedara 10 yerine 8.57 düşer. Küsurat da örfün ölçüsüne göre diğer muhtaçlara dağıtılır. Bu da eğer miras taksiminde öncelik ve sonralık boyutu yoksa.. Ve böyle bir durum ayetten ziyade hukukçuları ve müçtehitleri ilgilendirir.
Yukarda değindiğimiz gibi eğer kadınların hissesine öncelik verilse zaten böyle bir düzenlemeye gerek kalmaz.
Bununla beraber, bu şekilde dağıtılmayı gerektiren bir miras, çok nadir olur. Ayrıca helalleşme ve dayanışma ve
durumu mağdur olan varisin lehine feragat söz konusudur. Ve ayrıca mal belli varisler arasında kaldığından, bu
varisler birbirinden ayrıca mal alacaklardır. 166 hissenin 148’e inmesindeki küçük eksiklik, fazlasıyla fıtrî ve
şefkatli bir şekilde çözülmüş olur. Hoşnutluk, hoşgörü ve gönül rızasına dayalı bir hayat tarzı kurulmuş olur.
İşte bu gibi onlarca fıtrî, adilane ve insanî bir paylaşım nerede?! Bazı müsteşrik ve ilahiyatçıların “Kur’ân tarihseldir; bu asra hitap etmiyor!” tarzındaki iddiaları nerede?!
Ve bunlar gibi Kur’ân’ın binler mucizeli ve saf bilinç içeren kanunları nerede?! Turan Dursun gibi cahillerin,
“Allah ve Peygamberi Matematik bilmiyorlar…” gibi ifsat ve değersizlik kokan, kafa karıştırıcı, mantıktan yoksun gevezelikleri nerede!?
9) 13. ve 14. ayetlerin kısa bir meali:
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“İşte bu evrensel, doğal ve faydalı şefkatli ölçülere ayak uyduranlar, Allah’a (evrensel değerlere) ve Resulüne
(İslam sistemine) itaat edenler, en büyük kazanç olan ebedi cennetlere gireceklerdir. Kim de tersini yaparsa,
ahirette cehenneme, dünyada da aşağılayıcı bir azaba düçar olacaktır.”

13- Bunlar, Allah’ın yasalarıdır. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, Allah onu altında nehirler akan, içinde ebedî olarak kalacağı cennetlere koyacaktır. İşte en büyük kazanç budur.
14- Kim de Allah ve Resulüne isyan eder ve Allah’ın sınırlarına tecavüz ederse, Allah, onu
ebedî olarak ateşe koyacaktır. Ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.
15- Kadınlarınızdan lezbiyenlik yapanlara karşı dört şahit tutun. Eğer şahitlik yaparlarsa, onları evlerde hapsedin. Ta ölüm onları alıncaya veya Allah onlara bir yol (bir tedavi imkânı)
kılıncaya kadar.
16- Erkeklerinizden (homoseksüellik yapanlar) olursa, onları incitin. Eğer tevbe edip ıslah-ı
hal ederlerse, onlara (ceza vermekten) vazgeçin. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, acıyandır.
[Ebu Müslim-i İsfehani ve Ebu Hanife bu iki ayeti böyle tefsir etmişlerdir. Nesefi]
17- Tevbeleri kabul etmek, Allah’a mahsustur. Ve tevbe, bilmeden kötülük yapıp kısa bir zaman içinde vazgeçenler içindir. İşte Allah, onların tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah,
sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.
18- Tevbe, sürekli kötülük yapıp ölüm kendisine gelince “İşte, şimdi tevbe ettim” diyenler
veya kâfir olarak ölenler için değildir. Biz, onlar için elem verici bir azap hazırlamışızdır.
19- Ey iman edenler! Kadınları zorla miras malı yapıp onları almanız size helal değildir. Onlara verdiklerinizden bir kısmını alıp götürmek için onları (boşanmaya) zorlamayın. Meğer
açık bir fahişelik yaparlarsa.. Kadınlarla iyi geçinin, eğer onlardan hoşlanmazsanız nice hoşlanmadığınız şey olabilir ki; Allah onda bol bir hayır yaratır.
[Cahiliyye çağında kişinin kan akrabası, malına varis olduğu gibi dul kalan karısına da varis olurdu. Bir adam
yakınlarından biri öldüğü zaman, onun karısının üzerine paltosunu atar, “malına varis olduğum gibi karısına da
varis oluyorum, benim onda hakkım var” diyerek kadına varis olurdu. Artık isterse kadını, kocasının ödediği
mehirle başka bir adamla evlendirir, parayı kendisi alırdı. İsterse kocasından payına düşen mala sahip olmak
için kadını bekletir, evlenmekten men ederdi. Bu hususta kadının rızası olup olmadığına bakılmazdı. O bir eşya
gibi devredilirdi. İşte Kur’an, bu çirkin geleneği yasaklayarak kadını özgür kılmıştır.]

20- Bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve birincisine büyük bir mal vermişseniz,
(onu boşadığınızda) ondan hiçbir şey almayın. İftira ederek, açık bir günaha girerek (o ilk
hanımı kötüleyerek) o verdiğiniz mehri geri alır mısınız?
21- Nasıl alırsınız? Hâlbuki siz birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden ağır bir söz almışlardı.
22- Geçmişte olanlar hariç, babalarınızın vefatından sonra üvey analarınızla evlenmeyin. Bu
fahiş bir hata, iğrenç ve çok kötü bir yol ve adettir.
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23- Size şunlarla evlenmek (ebediyen) haram edildi: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz,
halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, size süt emziren
anneler, sütkardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz hanımlarınızdan
olup evlerinizde büyüyen üvey kızlarınız. Eğer o nikâhlılarınızla birleşmemişseniz, kızlarını
almakta size bir günah yoktur. Öz çocuklarınızın hanımları; geçmişte olanlar hariç iki kız kardeşle birden evlenmeniz (haramdır). Şüphesiz Allah Gafur ve Rahimdir.
24- Bir de (savaşta) esir olarak ellerinize geçenler müstesna, evli kadınlar (size haramdır.) Bu,
Allah’ın üzerinize yazdığı emridir. Bunlardan ötesi namuslu olarak, aile kurmak niyetiyle,
mallarınızla (mehirlerini verip) evlenmek istemeniz, size helal kılındı. Onlardan faydalandıklarınızın ücretlerini kesinleşmiş bir hak olarak verin. O ücretten sonra aranızda karşılıklı rıza
ile yapacağınız işlerde size bir günah yoktur. Muhakkak Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.
25- İçinizden, inanmış hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, sahip olduğunuz mümin cariyelerinizle evlensin. Allah sizin imanlı olup olmadığınızı iyi bilir. (Köle olsun hür
olsun) siz birbirinizdensiniz. Madem böyledir, namuslu olmaları, zina etmemeleri ve dost
tutunmamaları şartıyla sahiplerinin izniyle onlarla evlenin. Örfe uygun olarak ücretlerini verin. Evlendikleri zaman bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınlara olan cezanın yarısı uygulanır. Bu ruhsat, sizden zinaya düşmekten korkanlar içindir. Eğer sabrederseniz, bu sizin için
daha hayırlıdır. Ve (bilin ki) Allah Gafur ve Rahimdir.
26- Allah size yasalarını açıklamak, sizi önceki (iyi)lerin yasalarına iletmek, tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Muhakkak Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.
27- Allah tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerinin peşinde sürüklenenler ise, hak ve doğrudan büyük bir ölçüde sapmanızı isterler.
28- Allah sizin yükünüzü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.
29- Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız bir şekilde yemeyin. Fakat karşılıklı rızaya
dayanan bir ticaret yapın. (Mal için) birbirinizi öldürmeyin. Muhakkak Allah size çok acıyandır.
30- Kim düşmanlık ve haksızlık olarak böyle bir şey yaparsa Biz, onu ateşe dayatacağız. Böyle bir şey ise Allah’a çok kolaydır.
31- Eğer size yasak edilen büyük günahlardan sakınırsanız, öbür kötülüklerinizi sileriz ve sizi
çok güzel bir makama koyarız.
32- Allah’ın diğerlerine verdiği üstünlükleri (kendinizde olmadı diye) arzulamayın. Erkeklerin de kazandıklarından payları vardır, kadınların da kazandıklarından payları vardır. Siz sadece Allah’ın ikram ve iyiliğini isteyin. Muhakkak Allah, her şeyi çok iyi bilendir.
33- Ana babanın ve akrabaların bıraktıkları her malın sahipleri (varisleri) vardır. (Azat ettiğiniz) kölelerinize de paylarını verin. Muhakkak Allah, her şeyi çok iyi bilendir.
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34- Allah onları kadınlardan (fizik olarak) üstün kıldığından ve aile nafakasını temin ettiklerinden, erkekler kadınları yönetirler. Artık kadınların iyileri itaatkâr olan, gizlilikte dahi Allah’ın muhafazasıyla- namuslarını koruyanlardır. İtaatsizliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onların yataklarını terk edin. Onları dövün(*). Eğer size itaat ederlerse, aleyhlerine yol aramaya kalkmayın. Muhakkak en yüce ve büyük Allah’tır.
(*)Burada dövün kelimesinin karşılığı olan darb, engellemek ve cinsel beraberlik manasına da gelir.

35- Eğer aralarının açılmasından endişe ederseniz, biri erkek ailesinden, diğeri kadın ailesinden iki hakem gönderin. Eğer yapıcı olmak isterlerse, Allah onları muvaffak eder. Muhakkak
Allah, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır.
[Toplumsal ve ailevi huzursuzlukların kaynağı; iman zayıflığı ve Allah’a itaatsizliktir, kendi fıtratına aykırı hareket etmektir. Onun için şu gelen ayet, bu konularda bizi uyarıyor.]

36- Artık Allah’a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi eş koşmayın. Ana babaya iyilik yapın. Akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan ve olmayan komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya kölelerinize de iyilik yapın. Muhakkak Allah kibirli ve gururluları (hak ve hukuka riayet etmeyenleri)
sevmez
37- Bunlar öyledir ki; cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve Allah’ın onlara
verdiği mal ve nimeti gizlerler. Muhakkak Biz (böyle) kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırladık.
38- Onlar öylelerdir ki; mallarını insanlara gösteriş için harcarlar. Allah'a ve ahiret gününe
inanmazlar. Artık şeytan kime arkadaş olursa, arkadaş yönünden onun hali çok kötüdür.
39- Ne olur onlar, Allah'a ve ahiret gününe inansalar, Allah'ın onlara verdiği rızıktan harcasalar. Şüphesiz Allah onları çok iyi biliyor.
40- Şüphesiz Allah, miskal zerre haksızlık etmez. Eğer yapılan iş iyilik ise, Allah onu arttırır.
Ve kendi katından büyük bir ücret verir.
41- Her ümmet için bir şahit getirdiğimiz ve bu ümmet için seni şahit olarak getirdiğimiz zaman, (münafıkların) hali nice olur?
42- Resulullah'a isyan eden o kâfirler, o gün yerle bir olmak isteyeceklerdir. Ve (söyledikleri)
hiçbir sözü Allah'tan gizleyemeyeceklerdir.
43- Ey iman edenler! Ne dediğinizi bilinceye kadar, sarhoş iken namaza yaklaşmayınız. Yolculuk hali hariç, cünup iken de yıkanmadan namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcu iseniz
veya tuvaletten çıkmış veya kadınlara dokunmuşsanız ve su bulamazsanız, temiz bir toprağa
yönelin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Muhakkak Allah, Gafur ve Rahimdir.
44- Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Sapıklığı satın alıyorlar, yolu kaybetmenizi istiyorlar.
45- Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir. Sahip ve yakın olarak Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter.
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46- Yahudi olanlardan bazıları, kelimeleri yerinden kaydırırlar; dillerini eğip bükerek ve dini
taşlayarak "işittik ve isyan ettik", "işit, işitmez olası", "ey çobanımız, bizi kolla" derler. Eğer
onlar, "işittik ve itaat ettik, bizi dinle, bizi gözet" deselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha
sağlam olurdu. Fakat kâfirliklerinden dolayı, Allah onları lanetlemiştir. Onlar (kendi kitaplarına dahi) çok az inanırlar.
47- Ey kitap verilenler! Tersine çevireceğimiz veya cumartesi yasağına uymayanları lanetlediğimiz gibi lanetleyeceğimiz yüzleri silip enselerine çevirmeden, yanınızdaki vahyi tasdik
edici olarak indirdiğimiz Kur’ana inanın! Muhakkak Allah ne emretmişse, o yapılacaktır.
48- Allah kendisine ortak koşmayı affetmez. Bundan başka her şeyi, istediğine bağışlar. Kim
Allah'a eş koşarsa, o büyük bir günah işlemiş demektir.
49- O kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? (İnsan kendini temize çıkarmakla temiz
olmaz.) Ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Ve insanlara kıl payı haksızlık etmez.
50- İşte bak, Allah'a karşı nasıl yalan uydururlar. Apaçık bir suç olarak bu iftiraları yeter.
[Bir delile dayanmadan, "Biz insanların en iyisiyiz, Cennete yalnız biz gireceğiz" diyorlar.
Bir de iftira ederek, "Bu Allah'ın emridir," diyorlar.]
51- Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Bunlar sihirbazlara, kâhinlere, şeytanlaşmış
idarecilere inanırlar. (Dinsiz) kâfirler için, "Bunlar Müslümanlardan daha doğru bir yoldadır"
diyorlar.
52- İşte bunlar, Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah kime lanet ederse (rahmetinden mahrum bırakırsa), artık asla ona bir yardımcı bulamazsın.
53- Yoksa kâinatın idaresinde bir payları mı var? Öyle olsaydı, insanlara bir çekirdek kabuğunu bile vermezlerdi.
54- Yoksa Allah'ın insanlara ikram ve ihsanından verdiklerini mi kıskanıyorlar. Oysa (ecdatları olan) İbrahimin zürriyetine kitap, hikmet (yasa, ilim ve anlayış) verdik. Ve onlara büyük
bir saltanat bağışladık.
55- Onlardan bazısı o kitaba inandı, bazıları da yüz çevirdi. Artık onlar için yakıcı (bir azap)
olarak Cehennem yeter.
56- Ayetlerimizi yalanlayanı acayip bir ateşe dayatacağız. Derileri kızardıkça, yeni bir azap
tatsınlar diye derilerini tazelendiririz. Muhakkak Allah Aziz ve Hakîmdir (güçlüdür, her şeyi
yerli yerinde yapar).
57- İman edip salih (uygun) işler yapanlar ise, onları altlarında nehirler akan, içlerinde ebedî
kalacakları cennetlere koyacağız. Orada onlara temiz hanımlar vardır. Ve onları ne sıcak ne
soğuk, uzun, geniş gölgeler içine koyacağız.
[Böyle büyük mükâfatlar, ancak iman gibi önemli bir özelliğin meyvesi ve neticesi olabilir. İman da büyüklüğü
nisbetinde devam ettirilmesi zor bir hadisedir. İmanlı insan, daima imtihana tabidir. Bu imtihanın en önemli
ögesi, başkalarını kendisi kadar sevmek, eşitliği, güveni sağlamaktır. İman, her nevi emanete riayet etmektir.]
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58- Muhakkak Allah, emanetleri sahiplerine ödemenizi emreder. İnsanlar arasında hüküm
verdiğiniz zaman da adaletle hükmetmenizi ister. Muhakkak Allah'ın size olan güzel öğüdü
budur. Muhakkak Allah, çok iyi işiten ve görendir.
59- Ey iman edenler! Allah'a ve elçisine ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir
konuda ihtilafa düşerseniz, onu Allah'a ve elçisine götürün; eğer Allah'a ve ahiret gününe
imanınız varsa... Böyle yaparsanız, bu sizin için daha yararlı ve yorum olarak daha güzeldir.
60- Sana indirilen ile senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Tağuta
(zalim idarecilere) yargılanmak için başvuruyorlar. Oysa onu inkâr etmeleri, onlara emredilmiştir. Muhakkak şeytan, onları (haktan) çok uzak bir sapıklığa sürüklemek ister.
61- Onlara: Allah'ın indirdiğine ve Allah'ın Resulüne gelin, denildiğinde o münafıkların senden şiddetle kaçtıklarını görürsün.
62- Halleri nice olur! Kendi elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiği, sonra
Allah'a yemin ederek: "Biz ancak iyilik ve barıştırmak istedik" dedikleri zaman...
63- İşte Allah bunların kalblerindekini bilir. Artık onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onları
etkileyecek belagatlı söz söyle.
64- Biz peygamberleri, Allah'ın izniyle itaat edilmelerinden başka bir gaye için göndermedik.
Eğer onlar kendilerine zulmettiklerinde, sana gelip Allah'tan mağfiret dileseydiler ve Peygamber de onlar için bağışlanmak dileseydi, Allah'ı çok iyi tevbe kabul eden ve rahmet eden
olarak bulacaklardı.
65- Hayır, Rabbine andolsun! Onlar, seni hakem tayin edip sonra verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı hissetmeden ve sana tam teslim olmadan inanmış olamazlar.
66- Eğer Biz onlara: "Kendinizi öldürün veya memleketlerinizden çıkın." diye emretseydik,
çok azı hariç çoğu bu emri yerine getirmezlerdi. (Hâlbuki onlar birbirlerini öldürüyor ve
memleketlerinden çıkarıyorlar.) Eğer onlar öğüt aldıkları şeyleri yapsalardı, onlar için daha
yararlı ve imanlarının tesbiti için daha sağlam olurdu.
67- O zaman kendi katımızdan (ebedî âlemden) büyük bir ücret onlara verirdik.
68- Ve onlara doğru yolu gösterirdik (İslamî hakikati yaşarlardı.)
69- Kim, Allah ve Peygamberine itaat ederse işte onlar, Allah'ın nimet verdiği peygamberler,
sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar arkadaş olarak ne güzeldirler!
70- Bu, Allah'tan büyük bir lütuf ve ikramdır. Her şeyi gören ve bilen olarak Allah yeter.
71- Ey iman edenler! Korunma tedbirlerinizi alın, bölük bölük veya toplu olarak savaşa gidin.
72- İçinizden öyleleri var ki pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse "Allah bana
ikram etti. Çünkü ben, onlarla beraber olmadım" der.
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73- Allah'tan size bir üstünlük ve ikram gelirse, sanki aranızda hiçbir dostluk bağları yokmuş
gibi: "Keşke onlarla beraber olup büyük bir kazanç elde edeydim" diyecektir.
74- Dünya hayatını verip ahiret hayatını satın alanlar, Allah yolunda savaşsın. Kim Allah yolunda savaşır, öldürülür veya galip gelirse, muhakkak Biz ona büyük bir ücret veririz.
75- Neden Allah yolunda ve zayıf düşmüş erkek, kadın ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?
Öyle zayıflar ki; "Ey Rabbimiz! Bizi, ahalisi zalim olan bu şehirden çıkar; bize kendi katından
bir sahip kıl ve bize kendi katından bir yardımcı ver." derler.
76- İnananlar, Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler ise, azgın idareciler yolunda savaşıyorlar.
Artık şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak şeytanın tuzağı çok zayıftır.
77- Kendilerine: "Ellerinizi savaştan çekin, namaz kılın, zekât verin" denilenleri görmedin
mi? Ne zaman ki savaş onlara farz kılındı, onlardan bir grup, Allah'tan korkar gibi belki daha
fazla, insanlardan korkmaya başladılar. "Ey Rabbimiz! Neden bize savaşı farz kıldın? Yakın
bir zamana kadar erteleseydin, olmaz mıydı?" dediler. Sen de ki: "Dünya yaşamı çok azdır.
Ahiret ise, kendini koruyanlar için daha yararlıdır. Ve orada çekirdek kabuğu kadar size haksızlık edilmez.
[Müslümanlar Mekke’de savaş onlara yasak iken: "Keşke savaş izni çıkıp da savaşsak" diyorlardı. Sonra Medine'de savaş farz kılınınca. Bir grup Müslüman böyle demeye başladı.]

78- Nerede olursanız olun, yüksek kalelerde korunsanız dahi, ölüm gelip sizi yakalar. Onlara
bir iyilik gelirse: "Bu, Allah katındandır" derler. Bir musibet başlarına gelirse: "Buna sen sebep oldun" derler. Sen de ki: "Hepsi de Allah katındandır." Bunlara ne oluyor? Söz anlamaya
yanaşmıyorlar.
79- Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her kötülük de senin nefsindendir. (Sen de
bir insansın.) Fakat seni insanlar için elçi olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
80- Kim o Allah'ın elçisine itaat ederse, muhakkak Allah'a itaat etmiş demektir. Kim sırt çevirirse (bil ki) Biz, seni insanlar için koruyucu olarak göndermedik.
81- "Kabul ettik" derler. Senin yanından çıktıkları zaman, onlardan bir tayfa, dediklerinin
tersini kurarlar. Hâlbuki Allah, onların kalblerinde kurduklarını yazıyordur. Artık onlardan
vazgeç, Allah'a tevekkül et ve (bil ki) koruyucu sahip olarak Allah yeter.
[İnsanları ikiyüzlülüğe iten, belli bir prensibe ve kişiliğe sahip olmayışlarıdır. Başka bir ifade ile gerçeklere,
İlahî mesajlara inanmayışlarıdır.]

82- Onlar Kur’anı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan değil de beşer tarafından gelmiş olsaydı,
onda çok çelişki bulacaklardı.
83- Emniyet verici veya korku verici bir haber onlara geldiğinde onu yayarlar. Onu yaymayıp
da Peygambere veya kendilerinden yetkili kişilere götürselerdi, işin iç yüzünü araştırıp çıkaranlar, onu bileceklerdi. Eğer Allah'ın size olan ikram ve rahmeti olmasaydı, çoğunuz şeytana
tabi olacaktınız.
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84- Artık, Allah yolunda savaş! Sen ancak kendi nefsinden sorumlusun. Müslümanları savaşa
teşvik et. Yakında Allah, o kâfirlerin şiddetini savacaktır. Muhakkak Allah'ın tokadı daha sert
ve azabı daha şiddetlidir.
85- Kim, iyi bir işe destek olursa, onun da ondan bir payı olur. Kim, kötü bir işe destek olursa,
o işin bir katı ona gelir. Muhakkak Allah, her şeye güç getirendir.
86- Bir selam ile size selam verildiğinde, daha güzel bir selam ile veya aynısını iade ederek
selam verin. Muhakkak Allah, her şeyden (sizi) hesaba çekendir.
87- Allah, öyle bir mabud ki; ondan başka mabud olamaz. O, kendisinde gönlü daraltacak
hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü için sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim
olabilir?
88- Ne oldu size? Münafıklar hakkında iki fırkaya ayrıldınız. Hâlbuki yaptıklarından dolayı,
Allah onları eski küfürlerine çevirdi. Allah'ın saptırdıklarına doğru yolu mu göstereceksiniz?
Muhakkak Allah'ın saptırdıklarına asla bir çıkış yolu bulamazsın.
89- Kendileri gibi sizin de kâfir olmanızı istediler ki; eşit olasınız. Artık Allah yolunda hicret
etmedikleri müddetçe, onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın ve
nerede bulursanız öldürün. Onlardan ne dost ne de yardımcı edinmeyin.
90- Ancak sizinle antlaşma yapmış bulunan bir topluma sığınanlar veya size gelip sizinle ya
da toplumlarıyla savaşmaktan sıkılanlar ise, (kâfir de olsalar) onları öldürmeyin. Eğer Allah
dileseydi, bunları da size musallat eder, sizinle savaşırlardı. Eğer ellerini sizden çekseler, sizinle savaşmazlarsa, size barış elini uzatırlarsa, artık Allah, onların aleyhine sizin için bir yol,
bir izin vermiş değildir.
91- Başkalarını da, hem sizden hem de toplumlarından emin olmak istediklerini göreceksiniz.
Fitneye her düştüklerinde (İslam’a karşı savaşa çağrıldıklarında), baş aşağı içine dalarlar. Eğer
onlar sizden geri durmaz, barışı istemez, ellerini çekmezlerse; onları yakalayın, nerede karşılaşırsanız onları öldürün. İşte asıl, bunlara karşı Allah size açık bir yetki vermiştir.
92- Hata ile olan hariç, bir mümine, başka bir mümini öldürmesi yakışmaz. Kim, hatayla bir
mümini öldürürse, (onun cezası) mümin bir köleyi azat etmek ile ölünün ailesine teslim edilmek üzere kan bedelidir. Meğer o kan bedelini bağışlarlarsa. Eğer o mümin ölü, sizinle düşman olan bir toplumdan ise, yalnızca bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle antlaşmalı bir
toplumdan ise, onun ailesine verilecek kan bedeli ile bir köle azat etmek gerekir. Kim, köle
bulamaz veya azat etmek imkânı yoksa peş peşe iki ay oruç tutması gerekir. Bir de Allah'tan
bağışlanmasını dilemesi gerekir. Şüphesiz Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.
93- Kim kasden ve taammüden bir mümini (imanından dolayı) öldürürse, onun cezası, içinde
ebedi kalacağı bir Cehennemdir. Allah ona kızmış olur, ona lanet eder (rahmetinden mahrum
bırakır) ve onun için büyük bir azap hazırlar.
94- Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman, işin durumunu iyi inceleyin.
Size barış elini uzatana, dünya hayatının malını isteyerek "sen mümin değilsin" demeyin. (Bi63

lin ki,) Allah katında çok ganimetler vardır. Siz de daha önce böyle idiniz, Allah size ikram
etti (sizi tam Müslüman yaptı.) Artık iyice inceleyin ve bilin ki; Allah sizin yaptıklarınızdan
çok iyi haberdardır.
95, 96- Özürlü olmayan müminlerin evde oturanları ile malları ve canlarıyla Allah yolunda
savaşanlar bir olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla savaşanları, savaştan geri kalanlardan
üstün kılmıştır. Hepsine de Allah, güzel olan cenneti vaadetmiştir. Ve Allah mücahidleri, oturanlardan, mükâfat büyüklüğü yönünden, derece yüksekliği yönünden, bağışlama ve rahmet
yönünden üstün kılmıştır. Şüphesiz Allah, Gafur ve Rahimdir.
97- Kendi nefislerine zulmedici olarak yakalanıp melekler tarafından canları alınanlara, melekler: "Durumunuz ne idi?" dediler. Onlar: "Biz yeryüzünde zayıf bırakılanlardandık" diye
cevap verdiler. Melekler: "Allah'ın toprakları geniş değil miydi ki, hicret edeydiniz?" dediler.
İşte onların sığınağı cehennemdir. Orası ne kötü dönüş yeridir.
98- Güç getiremeyen, yol bulamayan çocuk, kadın ve zayıf erkekler müstesna... (Onlar hicret
etmeye mecbur değiller.)
99- İşte, Allah'ın onları affetmesi umulur. Çünkü Allah affedici ve bağışlayıcıdır.
100- Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidebileceği çok yer ve bol rızık bulur.
Kim, Allah ve elçisine doğru hicret edip evinden çıkar ve yolda ölüm onu yakalarsa, artık
onun mükâfatı Allah'a aittir. Çünkü Allah Gafur ve Rahimdir. (Kusurlarını bağışlar, ona rahmet eder).
101- Yeryüzünde sefere çıktığınızda namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur, eğer kâfirlerin sizi tuzağa düşürmelerinden endişe ederseniz... Muhakkak o kâfirler, sizin öldürücü düşmanlarınızdır.
102- Eğer seferde sen onların içinde olup onlara namaz kıldırırsan, onlardan bir grup seninle
beraber namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar namazlarını kıldıklarında arkanıza geçsinler, namaz kılmayan öbür grup gelip seninle namazlarını (kısaltmış olarak) kılsınlar, korunmalıklarını ve silahlarını yanlarına alsınlar. Kâfirler arzuladılar ki, siz silah ve
eşyalarınızdan gafil kalıp da birden üzerinize saldırsınlar. Yağmurdan dolayı bir sıkıntınız
varsa veya hasta olsanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Fakat savunmanızı
elden bırakmayın. Muhakkak Allah, o kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
103- Namazı bitirdiğiniz zaman, ayakta, oturarak ve yatarak (her halükarda) Allah'ı zikredin.
Eğer tam güven içinde iseniz, namazı tam kılın. Çünkü namaz, müminler üzerine vakitli bir
farz olarak yazılmıştır
104- O (kâfir) toplumu yakalamak için gevşeklik göstermeyin. Eğer bir acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin kadar acı çekiyorlar. Üstelik onların hiç ümit etmediği şeyleri siz Allah'tan umut ediyorsunuz. Muhakkak Allah çok ilim ve hikmet sahibidir.
105- Biz sana kitabı hak ile gönderdik ki, Allah'ın sana gösterdiği anlayışla insanlar arasında
hükmedesin. Sakın hainlerin dava vekili olma.
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106- Ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak Allah Gafur ve Rahimdir.
107- Ve kendi nefislerine zulmedenleri savunma. Çünkü Allah, devamlı hainlik yapan ve çok
günah işleyenleri sevmez.
108- Allah'ın razı olmadığı o kurdukları laf ve planları insanlardan gizliyorlar da Allah'tan
gizlemiyorlar. Hâlbuki Allah her an onlarla beraberdir. Ve Allah onların her yaptığını kuşatmıştır. (Onlar O'nun memleketinden dışarı çıkamazlar.)
109- İşte sizler, dünya hayatında onları savundunuz. Kıyamet günü kim Allah'a karşı onları
savunacaktır. Veya kim onları koruyacaktır.
110- Kim bir kötülük yaparsa veya kendine zulmederse, sonra Allah'tan bağışlanmak dilerse,
Allah'ı Gafur ve Rahim olarak bulacaktır.
111- Kim bir günah kazanırsa, onu kendi nefsine kazanmıştır. Muhakkak Allah, Alîm ve
Hakîmdir. (Her şeyi hakkıyla bilir ve çok iyi değerlendirir.)
112- Kim de bir hata veya günah işlese, sonra onu bir suçsuzun üzerine atsa, o büyük bir iftira
etmiş, helâk edici bir günah işlemiş demektir.
113- Eğer Allah'ın sana olan fazl ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir tayfa senin sapmana çalışacaklardı. Fakat onlar ancak kendilerini saptırıyorlar. Onlar sana bir zarar veremezler.
Çünkü Allah, sana kitap ve hikmeti (yasa ve ilmi) indirdi ve bilmediğin nice şeyleri de öğretti.(*) Muhakkak Allah'ın sana olan ihsanı çok büyüktür.
(*) Hikmet ve kitap dışında Peygamber'e verilen bilgi, gaybi haberlerdir. Allah'ın bildirmesi olmadan, insan
kendi kendine onları öğrenemez.

114- Yardım ve sadakaya yardımcı olmayan ya da iyilik ve insanları barıştırmak için olmayan
gizli konuşmaların çoğunda hayır yoktur. Kim, Allah'ın rızasını isteyerek (gizli veya açık olarak) bu iyi işleri yaparsa, (ahirette) ona büyük bir ücret vereceğiz.
115- Kim, doğru yol ona açıklandıktan sonra Peygamber'e karşı gelip Müminlerin yolundan
başka bir yol tutarsa; onu gittiğine bırakırız ve cehenneme dayatırız. Orası varılacak ne kötü
bir yerdir.
116- Allah kendisine eş koşulmasını affetmez. Bundan başka her şeyi fakat istediği kişi için
affeder. Kim, Allah'a eş koşarsa, muhakkak haktan çok çok sapmış ve yalnızlığa düşmüş demektir.
117- Onlar Allah'ın dışında ancak dişilere taparlar ve onlara yalvarırlar. Ve onlar ancak azgın
şeytana dua ederler.
118- Allah o şeytanı rahmetinden mahrum etti. O: "Ben senin kullarından belli bir kesimi alacağım (bozacağım.)
119- Ve onları saptıracağım, onları kuruntulu arzulara boğacağım, onlara emredeceğim, hayvanların kulaklarını kesecekler. Onlara emredeceğim, Allah'ın yaratma kanunlarını değiştire65

cekler(*)" dedi. Artık kim, Allah'ın yerine şeytanı dost tutarsa, o çok büyük bir zarara uğramış
demektir.
(*) Deve beş kere hamile kalıp beşincisinde erkek yavru doğurunca Araplar o devenin kulağını kesip onu kutsal sayarak kendilerine haram sayarlardı ve onu emekliye ayırırlardı. İlkel bir
tabiatperestlik örneği. Bu çağda dahi en kutsal şey, tabiattır. Yirminci asrın güya bilimsel
verilere dayanan tabiatperestliği ve beden teşhirciliği ile o zamanın Araplarının tabiatperestliği arasında pek fark yok. İnsanlar şimdi de öze ve ruha değil de cesetlere âşık oluyorlar.
Bazı serserilerin sevgisini çekebilmek için, Allah'ın yaratılış kanunlarını değiştirip kadınlaşıyorlar. Kendilerine âşık buluyorlar.
120, 121- Şeytan onlara devamlı vaadediyor. Onlara arzular sunuyor. Fakat şeytan aldatmaktan başka bir şey vaadetmez. İşte böylelerin sığınağı cehennemdir. Ve oradan bir kaçamak da
bulamayacaklardır. .
122- İman edip salih ameller yapanlar ise, Biz onları altlarında nehirler akan cennetlere sokacağız. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu, Allah'ın hak olan vaadidir. Allah'tan daha
doğru sözlü kim olabilir?
123- Ne siz müşriklerin ne de ehl-i kitabın kuruntu ve arzularınızla olmaz. (Kuruntularla kurtulacağınızı sanmayın.) Kim bir kötülük yaparsa, onunla cezalandırılacaktır. Ve o, Allah'tan
başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaktır.
124- Erkek olsun kadın olsun, kim imanlı olarak yararlı işler yaparsa işte onlar cennete gireceklerdir. Ve kıl payı kadar hakları yenilmeyecektir.
125- Güzel işler yaparak özünü Allah'a teslim eden, İbrahimin doğru olan dinine tabi olandan
daha iyi ve güzel dindar kim olabilir? (Çünkü) Allah, İbrahimi kendine dost edinmiştir.
126- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Muhakkak Allah her şeyi kuşatmıştır.
127- Kadınlar(ın yetimleri) hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: "Allah onlar hakkında
size şöyle fetva veriyor: Yetim erkek çocuklar ve hak ettikleri mehir ve miraslarını vermek
istemeden nikahlamak istediğiniz yetim kızlar hakkında olan Allah'ın hükmü ve yetimlere
adaletle davranmanız gerekliliği hükmü kitapta size okunuyor.(*) Bu yasalara ilaveten yapacağınız bir iyilik olursa, şüphesiz Allah onu bilir.
(*) Nisa Süresi 2-7 ayetleri bu konudaki bütün hükümleri beyan etmiştir.

128- Eğer bir kadın, kocasının azgınlığından veya kendisini terk etmesinden korkarsa, barışa
başvurmalarında onlara bir günah yoktur. Barış, (kavga ve geçimsizlikten daha) hayırlıdır.
Nefisler bencillik ile yoğrulmuşlardır. (Onun için barışmak yerine, her bir taraf kendine çekmek ister.) Hâlbuki iyilik yapıp sakınırsanız, muhakkak Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
129- Özel itina da gösterseniz, hanımlar arasında (sevgi yönünden) adaleti sağlayamazsınız.
Artık, bir tarafa hepten meyledip öbür tarafı askıda bırakmayın. (Böyle bir durumda) barışıp
kötü muameleden sakınırsanız, muhakkak Allah Gafur ve Rahimdir.
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130- Eğer ayrılırlarsa, Allah her iki tarafı da imkânlarıyla zengin eder. Muhakkak Allah'ın
imkânları bol ve hikmeti sonsuzdur. (Bazen ayrılmada dahi hikmet ve yarar vardır.)
131- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Andolsun! Sizden önceki kitap verilenlere ve
size tavsiye ettik ki; Allah'ın yasalarına uymamaktan sakının. Eğer kâfirlik ve kabulsüzlük
gösterirseniz, bilin ki göklerin ve yerin malikiyeti Allah'ındır. Ve Allah son derece zengin ve
övgüye layık olandır.
[Bugün hem ehl-i kitap dünyası hem de İslam âlemi, zenginlik ve itibar için, Kur’an, İncil ve Tevrat ile amel
etmeyi bırakmışlar.]

132- Evet, göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Ve koruyucu olarak Allah yeter.
133- Eğer isterse, sizi giderip yeni toplumlar yaratır. Şüphesiz Allah'ın buna gücü yeter.
134- Kim dünya mükâfatını istiyorsa, bilsin ki dünya ve ahiretin mükâfatı, Allah katındadır.
(Ebediyetle mümkündür.) Ve şüphesiz Allah çok iyi işiten ve çok iyi görendir.
135- Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutanlar olun. Kendiniz, ana babanız, akrabalarınız
aleyhinde de olsa Allah için şahitler olun. Eğer sanık, zengin veya fakir ise, Allah onlara sizden daha yakındır. Artık adaletten cayıp istek ve arzunuza uymayın. Eğer şahitlikte dil büküp
veya şahitlik etmezseniz (bilin ki) Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
136- Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamberine ve ona indirdiği kitaba ve ondan önceki indirdiği kitaplara gereği gibi inanın. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret
gününü inkâr ederse, o (haktan) çok uzak bir sapıklığa düşmüştür.
137- İman edenler, sonra kâfir olanlar, sonra yine iman edip kâfir olanlar, sonra küfürde ileri
gidenleri Allah affedecek ve onlara doğru yolu gösterecek değildir.
138- Münafıklara müjde ver ki; muhakkak onlara elim bir azap vardır.
139- Öyle münafıklardır ki; Müslümanlar yerine kâfirleri dost ediniyorlar. Onlar, o kâfirlerde
izzet ve şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet, Allah'ındır.
[Siz ey Müslümanlar! Sakın bunlarla oturmayın.]

140- Çünkü Allah kitapta indirmiştir ki, Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay
edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir konuya dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Eğer
oturursanız siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak Allah, bütün münafıkları ve kâfirleri cehennemde toplayacaktır.
141- Öyle münafıklardır ki, sizi hep gözetiyorlar. Allah'tan bir fütuhat olursa, "Biz sizinle
beraber değil miydik" derler. Eğer kâfirlere bir pay düşerse; "Biz, sizi kollayıp Müslümanlara
karşı savunmadık mı?" derler. Fakat kıyamet günü Allah, sizi birbirinizden ayıracaktır. (hükmünü verecektir.) Ve Müslümanlara karşı kâfirlere bir yol ve imkân vermeyecektir.
142, 143- Şüphesiz münafıklar, (zanlarınca) Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Hâlbuki Allah,
onları (bu yaptıklarından dolayı) aldatır. Namaza kalktıkları zaman, üşene üşene kalkarlar.
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İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı çok az anarlar. İman ile küfür arasında yalpalıyorlar. Ne
Müslümanlara bağlanırlar ne kâfirlere. Artık Allah'ın saptırdıklarına sen bir yol bulamazsın.
144- Ey iman edenler, sakın müminlerin dışında kâfirleri dost edinmeyin. Allah'a, aleyhinizde
olacak açık bir delil mi vermek istiyorsunuz?
145- Şüphesiz o münafıklar, ateşin en alt katındadırlar. Ve sen onlara bir yardımcı da bulamazsın.
146- Tevbe edip ıslah-ı hal edenler, Allah'a bağlanıp dinlerini O'na halis kılanlar müstesna...
Onlar müminlerle beraberdir (ve onlardandırlar.) Allah ilerde müminlere büyük bir mükâfat
verecektir.
147- Şükredip inanırsanız, Allah size azap vermekle ne yapacaktır? Allah her şeye karşılık
veren, her şeyi çok iyi bilendir.
148- Allah, kendisine haksızlık edilen kişi dışında (hiç kimseden) aşikârca kötü söz söylenmesini sevmez. Muhakkak Allah, (mazlumun ahını) işiten, (her şeyi hakkıyla) bilendir.
149- Bir iyiliği açığa vurursanız veya onu gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz, (bilin
ki) Allah da affedicidir (ve affetmeye) gücü yetendir.
150, 151- Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden
ayırmak isteyenler, "Bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız" diyenler, iman ile küfür
arasında bir yol tutmak isteyenler işte onlar, gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Ve o kâfirler için
alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.
[Çağımızdaki siyasilerin çoğu; bu ayetin örneğidirler. Allah'a iman ile dinleri birbirinden ayırırlar. İşlerine
gelen kısmına inanırlar, gelmeyen kısmına ise inanmazlar.]

152- Allah'a ve peygamberlerine inananlar ve (Yahudilerle Hıristiyanlar gibi) peygamberler
arasında ayırım yapmayanlar, işte onlara Allah mükâfatlarını verecektir, (günahlarını da bağışlayacaktır.) Çünkü Allah Gafur ve Rahimdir.
153- Ehli- kitap senden istiyorlar ki, onların üzerine gökten bir kitap indiresin. Şüphesiz onlar,
Musa'dan daha büyüğünü istediler. Ona: "Allah'ı bize açıkça göster" dediler. Onun üzerine,
zalimliklerinden dolayı, yıldırım onları yakaladı. Sonra onlara açık deliller geldiği halde buzağıyı put edindiler. Bunu da affettik ve Musa'ya açık güçlü bir yetki verdik.
154- Onlardan söz almak için Tur dağını onların üstünde yükselttik. "(Şehir) kapısına secde
ederek girin" dedik. "Cumartesi yasağında sınırları aşmayın" dedik. Ve onlardan ağır bir söz
aldık.
155- Andlaşmalarını bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkâr etmelerinden, haksız yere peygamberleri öldürmelerinden, "kalplerimiz kılıflıdır" demelerinden dolayı (onlar belalara müstahak oldular.) Hayır, (kalpleri) kılıflı değil, belki inkârlarından dolayı, Allah onların kalplerini kapatmıştır. Artık çok az inanırlar.
156- Kâfirliklerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından,
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157- Ve "Allah'ın elçisi "Meryem Oğlu İsayı öldürdük" demelerinden (böyle belaları hak ettiler). Hâlbuki onlar, gerçekten onu öldürmediler onu asmadılar da. Yalnızca (öldürme ve asmanın) benzeri onlara gösterildi. Onda ihtilaf edenler şüphe içindedirler. Onun hakkında zandan başka bir bilgileri yoktur. Onu gerçekten öldürmediler.
158- Hayır, onu gerçekten öldürmediler. Sadece Allah onu yanına aldı. Şüphesiz Allah, Aziz
ve Hakîmdir (istediğine güç getirir ve her şeyi yerli yerinde yapar.)
159- Ehl-i kitaptan hiçbiri yoktur ki, onun (gerçek) ölümünden önce ona inanmış olmasın.
Kıyamet günü de o, onlara karşı şahit olacaktır.
160, 161- O Yahudilerden gelen bir zulüm sebebiyle kendilerine helal olan nice temiz şeyleri
onlara haram kıldık. Çoğu zaman Allah yolundan sapmaları, yasaklandığı halde faiz almaları
ve haksız yere insanların mallarını yemeleri sebebiyle (böyle yaptık.) Ve onlardan kâfir olanlar için elem verici bir azap hazırladık.
162- Fakat onlardan, ilimde kök salmış olanlar ve dindar olanlar, hem sana inen hem senden
önce inen vahiylere inanırlar. Onlar, namazı kılar, zekâtı verir, Allah'a ve ahirete gerçekten
inanırlar. İşte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz.

Bir Ara İzah
Gerçekten Nisa suresinin bu üç ayetinin (157, 158 ve 159) manasını doğru anlamak çok zor. Fakat üç önemli
hakikati nazara alıp onları bu ayetlerin anlaşılmasında basamak yaparsak galiba ayetlerin manasını ve dinin
önemli bir mucizesini görmüş oluruz. Ayrıca Zuhruf suresinde özet olarak anlatılan İsanın Kıyamet alameti
olmasının önemli bir manasını da öğrenmiş oluruz.
İsanın tanıklığı kavramı da, insanların din ve peygamberlerle karşılaştıklarına ve dinî hakikatleri gördükleri halde kabul etmediklerinde sorumlu olduklarına dair evrensel bir kavramdır. Sadece İsanın asılıp asılmadığına dair,
bireysel ve lokal bir konu değildir. Maalesef buna benzer binlerce mucizevi hakikat arada kaybolup gidiyor; din
anlamsız absürt bir sistem gibi insanlığın sırtında bir kambur olarak görünüyor.
1) Müşrik Romalılar ve Yunanlılar zamanın hiç değişmeyen, ilerlemeyen bir yapı ve bir döngü olduğuna inanıyorlardı. İsa bu kanaati kaldırmaya çalıştı; hatta ilk dönem Hıristiyanlarından olan Aziz Augustinus, bu konuda
bir kitap bile yazmıştır. Türkçede İtiraflarım diye yayınlandı. Buna göre zaman bir döngü de olsa, sürekli olarak
ilerliyor ve tarihte daha önce hiç olmayan yenilikleri getiriyor. İşte İsa ve İncil bunlardan biridir.
2) İsa, İncil ve Mesih kelimeleri vahiy manasında kullanılmışlar. Batı dillerinde vahyin ismi ise Revolasyondur.
Bu kelime de İsa ve İncil kelimeleri de yeni anlayış ve yeni ahit demektirler.
Evet, dindar oldukları halde Yahudiler bu yeni anlayışa ayak uyduramıyorlardı. Hem mevcud düzeni bozuyorlardı, hem yeniliğe karşı geliyorlardı. Hâlbuki hayat ve yaradılışın özü düzen + değişim ve dönüşümdür. Bakın
burada anlattığımız bu temel iki bilgiye dayandığımızda Kur’anın bir mucizesi olarak 4/155-162. ayetlerinin
tefsirinin şöyle netleştiğini görüyoruz:
4/155. Ayet: Yahudiler söz ve düzeni (özellikle sosyal düzeni sağlayan kontratlarını) bozdukları için ve Allah’ın
ayet ve belgelerini inkâr ettikleri için ve yenilik getiren peygamberleri öldürdükleri için ve kalbimiz kapalıdır;
(hiçbir yenilik içlerine girmez) dedikleri için… (Allah onları azap içinde tutuyor.) Çünkü hak ediyorlar. Allah da
o inkârlarından dolayı kalplerini mühürlüyor. Dolayısıyla dindar görünseler de çok az iman ediyorlar.
4/156. Ayet: O Yahudi toplum, ayet ve değerleri inkâr ettikleri ve Meryem’e iftira ettikleri için de (azap çekiyorlar.)
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(Bizden başka hiç kimse vahiy alamaz. Demek Meryem’in İsayı getirmesi ve Muhammed’in Kur’anı getirmesi
bir zina (iftira ve uydurma) ve bir hırsızlıktır, diyorlar.)
4/157. Ayet: Biz Allah’ın elçisi ve mesih olan İsayı astık ve öldürdük. Hâlbuki gerçek manada onu asmadılar ve
öldürmediler. Sadece asmanın ve öldürmenin bir benzeri onlara gösterildi. Bu konuda ihtilaf edenlerin tamamı
şüphe içindedirler. Bu konuda zandan başka ellerinde hiçbir bilgi yok. Onu kesin olarak öldürmediler.
4/158. Ayet: Allah onu kendi katına aldı. Allah aziz ve hakîmdir. (Sonsuz bir güce ve ilme sahiptir; istediği her
bilgiyi gönderir. Fakat hikmeti gereği bazen bu bilgileri geri (gayb âlemine) alır. Ki imtihan devam etsin.)
[Bu iki ayetin manası şudur: İsa, vahiy ve din şeklen ölse de bu ölümün bilinçsizce olması ve dinî değerlerin
tamamen sistemden çıkması manasına gelmez. Vahiy, hayatın bilinci olduğu için gerçek manada öldürülmez.
Dinin ölümü sadece bir miktar geriye çekilmesi demektir. Bu ise, ölüm değildir; ölümün bir benzeridir.
Evet, din ölse de yeniden daha güçlü bir şekilde dirilir; geri gelir. Demek bu ayetler, İncillerin İsa asıldı, bilgisi
ile çelişmiyor. Müslümanlar bu noktada boşuna spekülasyon yapıyorlar.]
4/159. Ayet: “Nitekim yenilikçiliğe kapalı olan bütün dindarlar, dinin mutlak ölümü olan kıyametten önce, mutlaka dinin bu yenilikçi ve mesihî yönüne inanacaktır.” (Çünkü direnme belli bir noktaya kadar olur. Sonra sistem gelir, yeniliğe karşı koyanları selekte eder.)
Dinin yenilik boyutuna (İncil ve İsaya) direnenlerin akıbeti, şu 160. ve 161. ayetlerde anlatılan durumdur:
4/160. Ayet: Yahudiler, zulmettikleri yani dini dengesizce kullandıkları için ve Allah’ın sürekli yenilenen yoluna
engel oldukları için birçok hayat imkânından mahrum kalıyorlar.
4/161. Ayet: Tefecilik, hile ve faiz gibi eski hayat şartlarını aşamadıkları için biz onlara çok acıklı bir azap hazırladık.
[Bu son cümlenin sayısal değeri, 1944’tür. Nazilerin eliyle gelen azaba veya o tarihte yollarda çektikleri sıkıntılara bir işaret olabilir. Sakın bütün Yahudi milletini kötü bilmeyin: Çünkü onlar özellikle ilim konusunda insanlığın hafızasıdırlar. Ve genel olarak bütün milletlerden daha çok dindardırlar: İşte bir delil, 162 ayet:]
4/162. Ayet: Fakat onlardan ilimde kök salmış olanlar ve onlardan gerçek manada iman edenler; işte onlar sana
inen bu Kur’ana da senden önce inen İncil ve Tevrata da inanıyorlar. Namazı ikame ediyorlar (bütün bireysel,
dinî görevlerini yerine getiriyorlar.) Zekâtı veriyorlar (bütün sosyal görevlerini de yerine getiriyorlar.) Onlar
gerçek manada Allah’ın sonsuzluğuna ve mutlak varlık olduğuna inandıkları gibi; ebedî âleme de inanıyorlar.
İşte böylelere biz çok büyük bir ücret vereceğiz.
[Bu son cümlenin sayısal değeri, tenvinler ile beraber 1955 eder ki; insanlık tarihinde Yahudiler için çok şanlı bir
dönemin başlangıcıdır. Ki Amerika üzerinden bütün dünyaya egemen oldular. Bu dönemin önemine işareten
tenvinler sayılmış; çünkü tenvin meselenin büyüklüğünü gösterir. Evet, dindar-medeni millet (Benî İsrail) manasıyla Yahudi birikimi Müslüman ve Hıristiyanları dinî taassuptan ve geri kalmışlıktan kurtarıp insanlık için yeni
bir dönemin kurulmasına sebep olabilir. Bu manada İsa (yeni din anlayışı) rahmet semasından iner, kurt ile kuzu
beraber otlamaya başlar. Tam bir barış ve başarı dönemi gelmiş olur.

163- Biz Nuha ve ondan sonra gelen peygamberlere vahiy ettiğimiz gibi sana da vahiy ettik.
İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına, İsa, Eyyüp, Yunus, Harun ve Süleymana da
vahyettik. Ve Davuda Zebur'u verdik.(*)
(*) Özellikle Davudun ayrı olarak zikredilmesi, onun öbürlerinden ayrı bir özelliğe sahip olduğundandır. Çünkü
o, hem peygamberdi hem de devlet başkanıydı. Ayette bilinen kronolojiye uyulmamıştır. Çünkü burada geçmişten
daha çok gelecekle ilgili işaretler vardır. Anlatılanlar tarih değil de her zaman var olan evrensel arkatiplerdir.
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164- Daha önce sana anlattığımız nice peygamberlere daha vahiy verdik. Sana anlatmadığımız peygamberlere de vahiy ettik. Ve Allah Musa ile konuştu.
165- Bunları uyarıcı ve korkutucu olarak gönderdik. Ki peygamberlerden sonra insanların
Allah'a karşı dava hakları olmasın. Muhakkak Allah, Aziz ve Hakîmdir. (Güçlüdür ve her şeyi
yerli yerinde yapar.)
166- Fakat (bilhassa) Allah, sana indirdiğine, indirdiği şeyi bilerek indirdiğine şahitlik ediyor,
melekler de şahitlik ediyor. Şahit olarak Allah yeter.
[Evet, bütün peygamberler, meleklerin varlığı, Allah'ın hakkaniyeti, Hz. Muhammed’in peygamberliğine birer
şahit oldukları gibi, o da onlar için mucizeli, ilmî bir hüccet ve delildir.]

167- O kâfir olanlar, Allah yolunu engelleyenler, hiç şüphesiz (haktan) çok uzak bir sapıklık
içine düşmüşlerdir.
168- O kâfir olup zulmedenleri, Allah bağışlayacak değildir, onlara yol gösterecek de değildir.
169- Yalnızca onlara içinde ebedî kalacakları Cehennem yolunu gösterir. Ve bu da Allah için
çok kolaydır.
170- Ey insanlar! Muhakkak Peygamber, Rabbinizden hak haberle geldi. Kendi yararınız için
ona inanın. Eğer (başka bir gaye için) inkâr ederseniz, bilin ki göklerdeki ve yerdeki her şey
Allah'ındır. Ve Allah, sınırsız ilim ve hikmet sahibidir.
171- Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin. Gerçek olmayan şeyleri Allah'a iftira ederek
söylemeyin. Meryem Oğlu İsa, ancak Allah'ın elçisi, Meryem'e ilka ettiği kelimesi, O'ndan bir
ruhtur. Artık Allah'a ve elçilerine inanın. Ve üç Allah demeyin. Yararınıza olarak bu işten
vazgeçin. Allah ancak tek bir tanedir. O, kendi evladı olmasından çok yücedir. Göklerdeki ve
yerdeki her şey O’nundur. Her şeyin koruyucusu ve sahibi olarak Allah yeter.
172- Ne Mesih (olan İsa), ne de mukarreb melekler, Allah'a kul olmaktan kaçınmayacaklardır.
Kim Allah'ın kulluğundan kaçarsa ve kibirlenirse, Allah onların hepsini (mahşerde) toplayacaktır.
173- İman edip uygun işler yapanlar ise, Allah onlara ücretlerini tam olarak verecektir ve fazlından fazlasını da verecektir. İbadetten kaçınıp kibirlenenlere ise, elem verici bir azap verecektir. Kendileri için, Allah'a karşı ne bir sahip ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.
174- Ey insanlar! Artık Rabbinizden size kuvvetli bir delil ve burhan gelmiştir. Ve apaçık
(kuvvetli) bir nuru size indirdik.
175- Allah'a iman edip o nur ile tutunup korunanları Allah kendinden bir rahmet ve lütuf içine
koyacaktır. Ve kendi tarafına onlar için doğru bir yol gösterecektir.
176- Senden fetva istiyorlar. De ki: "Allah, evladı, erkek kardeşi ve babası olmayan kişi hakkında hükmünü şöyle açıklıyor: Bir adam ölür de çocuğu olmayıp bir kız kardeşi varsa, mirasın yarısı onundur. Eğer bu durumda ölen kişi kız kardeş ise, erkek kardeşi ona tam olarak
varis olur. Eğer kız kardeşler iki tane ise, mirasın üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekler ve kızlar
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olarak varis olsalar, bir erkeğe iki kadının payı vardır. Allah size hükümlerini açıklıyor ki
sapmayasınız. Çünkü Allah, her şeyi en iyi bilendir.
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Mâide Suresi
Medine’de nazil olmuştur.
120 ayettir.
Maide, sofra manasına gelir. 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsanın Allah'tan istediği sofradan
bahsedildiğinden sureye bu ad verilmiştir.
Bismillahirrahmanirrahim
l- Ey iman edenler! (helal ve haramlar konusunda Allah'la yaptığınız) andlaşmaları yerine
getirin, ihramlı iken avcılığı helal etmemek şartıyla, size (haram oldukları) okunacak olanlar
müstesna, bütün hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah, istediği hükmü verir.
2- Ey iman edenler! Hac ibadetlerine, yasak aylara, kurbanlara, gerdanlıklara, Rablerinden
lütuf ve rıza isteyen Kâbe ziyaretçilerine saygısızlık ederek ortamı bozmayın. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-ül Haram'dan çevirdiler diye bir topluma kızmanız,
sizi saldırıya geçirip suç işletmesin. İyilik ve öz korunma (takva) üzerine yardımlaşın. Günah
ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan sakının. Muhakkak Allah'ın ağır azabı çok
serttir.
3- Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının ismiyle kesilen (ve verilen yiyecek), boğularak
ölen, dövülerek ölen, dağdan düşerek ölen, dövüşerek ölen, canavarın ısırdığı -ölmeden, yetişip keserseniz o hariç- putlara kesilen ve kumar oyunu ile dağıtılan (et)(*) size haram kılındı.
Bunlar fasıklıktır. (Doğal ve sosyal yasalara aykırılıktır.)
İşte bugün, o kâfirler dininizi mağlup etmekten ümitlerim kestiler. Sakın onlardan korkmayın,
yalnızca Ben'den korkun. İşte bugün dininizi size tamamladım, üzerinize olan nimetimi tamamladım. Ve din olarak İslam’ı sizden kabul ettim. Kim günaha meylederek değil de açlık
içinde olup (bunlardan bir şey) yemeye mecbur kalırsa (bilsin ki) Allah Gafur ve Rahimdir
(bağışlar.)
(*) "Fal okları ile kısmet aramanız" şelinde meal verilmişse de, burada konu yiyeceklerin helal ve haramlığı
olduğundan, "fal oklarıyla dağıtılan et ve yiyecek" şeklinde tercüme ettik. (Bkn: Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri)

4- Sana neyin kendileri için helal kılındığını soruyorlar. De ki: Hoş olan her şey ve Allah'ın
size öğrettiğinden öğreterek alıştırdığınız avcı hayvanların avı size helal kılındı. Artık o hayvanların tuttuklarından yiyin. Üstünde Allah'ın ismini anın. Allah'tan sakının ve bilin ki Allah'ın hesabı çok seridir.
5- İşte bugün hoş ve güzel olan her şey size helal kılındı. Kitap verilenlerin yemeği de size
helaldir. Sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Müslüman hür kadınlar ile sizden önce kitap verilenlerden hür kadınlar da, mehirlerini vererek, namuslu olmanız, zina etmemeniz ve gizli dost
tutmamanız şartıyla size helal kılındı. Kim bu imanı ve dindarlığı kabul etmezse, onun bütün
yaptıkları boşa gider. Ve o, ahirette asıl zarar edenlerdendir.
6- Ey iman edenler! Namaz için kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi
yıkayın, başlarınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın (veya meshedin.)
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Eğer cenabet iseniz, temizlenin (yıkanın.) Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten
gelir(*) veya kadınlara dokunmuşsanız ve su bulamazsanız temiz bir toprağa yönelin, onunla
yüzleriniz ve ellerinizi meshedin. Allah sizi zora sokmak istemiyor. Yalnızca sizi temizlemek,
size olan nimetini tamamlamak istiyor ki şükredesiniz.
(*) Herkes kendi başına tuvalete girdiği için, çoğul ifadesi içinde tekil olarak zikredilmiştir.

7- Allah'ın size ikram ettiği hidayet ve İslam nimetini ve "işittik itaat ettik" dediğiniz zaman
(Akabe'de) sizi sağlamca bağladığı o andlaşmasını hatırlayın. Artık Allah'tan sakının ve bilin
ki Allah sineye sahip her canlıyı çok iyi bilendir.
8- Ey iman edenler! Allah için adaletle şahitlik yapın. Başka bir topluma kızmanız, sizin adalet göstermemenize sebep olmasın. Adil davranın, bu sizin korunmanız için daha uygundur.
Allah'ın (azabından) sakının ve (bilin ki) Allah sizin yaptığınızdan haberdardır.
9- Allah, iman edip uygun ve yararlı işler yapanlara vaadetti (ki) onlar için bağışlanmak ve
büyük bir mükâfat vardır.
10- İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar Cehennem'in asıl sahipleridir (ondan
ayrılamazlar).
11- Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın ki, bir toplum size saldırmaya yeltenirken, Allah onların ellerini sizden çekti. Allah'(ın azabın)dan sakının. Ve imanlı olanlar
yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.
12- Andolsun ki, Allah İsrail oğullarından söz aldı: -Biz onlardan on iki başkan seçmiştik Allah onlara dedi ki: "Ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekât verir, elçilerime inanır,
onlara destek olursanız, Allah için güzel bir şekilde borç verirseniz, sizin günahlarınızı sizden
sileceğiz ve sizi altlarında nehirler akan cennetlere koyacağız. Artık bu sözleşmeden sonra
kim küfre girerse, o doğru yoldan tamamıyla sapmış demektir.
13- Andlaşmalarını bozduklarından dolayı, onları rahmetimizden mahrum bıraktık, kalblerini
katılaştırdık. Kelimeleri yersiz bir şekilde yorumluyorlar. Kendilerine öğüt olarak verilenden
nasiplenmeyi unuttular. Çok azı hariç, çoğunu çoğu zaman hain olarak bulursun. Artık vazgeç, aldırma. Çünkü Allah, iyilik yapanları sever.
14- "Biz Hıristiyan’ız" diyenlerden de söz aldık. Fakat öğüt aldıkları şeyden nasiplenmeyi
unuttular. Biz de kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kindarlık döküverdik. Allah onların
ustaca yaptıklarını(*) ilerde onlara haber verecektir.
(*) Ayetteki "yasneun" kelimesi Hıristiyanlık dünyasında sanayinin gelişeceğine ve bu sanayileri onların başına
bir felaket getireceğine işaret eder.

15- Ey ehl-i kitap! Kesin olarak elçimiz size gelmiştir. Sizin kitaptan gizlediğinizin çoğunu
size açıklıyor. Çoğundan da vazgeçiyor. Şüphesiz Allah'tan size bir nur ve apaçık bir kitap
gelmiştir.
16- Allah o nur ile rızasına tabi olanları selamet yollarına iletir. Ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkartır ve doğru yolu (İslam dininin gerçeğini) onlara gösterir.
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17- "Allah, Meryem Oğlu Mesih'tir" diyenler, muhakkak kâfir olmuşlardır. De ki: Allah,
Meryem Oğlu İsayı, anasını ve yeryüzündeki herkesi helâk etmek istese, ona karşı kim gelebilir? Hiç şüphesiz yerin, göklerin ve aralarındakilerin mülkiyet ve hâkimiyeti Allah'ındır. O,
istediği şeyi yaratır. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.
18- Yahudi ve Hıristiyanlar: "Biz Allah'ın çocukları ve sevgilileriyiz" dediler. De ki: "Madem
öyledir, neden günahlarınızdan dolayı sizi azaplandırıyor? Siz ancak Allah'ın yarattıklarından
bir beşersiniz. Allah istediğini affeder, istediğini azaplandırır. Çünkü göklerin ve yerin ve
aradakilerin (insanların) mülkiyeti Allah'ındır. Ve her şey en sonunda O'na dönecektir.
19- Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin arasının kesildiği bir dönemde, kesin olarak elçimiz size
geldi, (ayetlerimizi) size açıklıyor ki, demeyesiniz: "Bize uyarıcı ve müjdeleyici gelmedi."
işte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Muhakkak Allah, her şeye gücü yetendir.
20- Hatırlayın ki, Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Çünkü sizden peygamberler kıldı ve sizi hükümdar yaptı. Ve insanlardan hiç kimseye
vermediği şeyleri size verdi."
21- "Ey kavmim! Allah'ın size yazdığı kutsal topraklara girin, geri geri dönmeyin. Dönerseniz
zarara uğramışlardan olursunuz."
22- Onlar dediler ki: "Ey Musa! Şüphesiz o topraklarda zorba bir toplum vardır. Onlar oradan
çıkmadıkça, biz asla oraya girmeyiz. Eğer çıkarlarsa, biz muhakkak oraya gireriz."
23- Allah'ın kendilerine nimet verdiği, (Allah'tan) korkanlardan iki adam dediler ki: "(Ey arkadaşlar!) Düşman üzerine kapıdan girin. Eğer girerseniz, muhakkak siz üstün gelirsiniz. Eğer
inanmışsanız, yalnızca Allah'a tevekkül edin."
24- Onlar" "Ey Musa! Onlar orada oldukları müddetçe, biz asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve
Rabbin gidin onlarla savaşın; biz burada oturacağız" dediler.
25- Musa: "Ey Rabbim! Ben yalnızca kendime ve kardeşime sahip olabilirim. Bizim ve yoldan çıkmış o isyankâr toplumun arasını ayır" dedi.
26- (Allah): "Muhakkak onlar, kırk sene o topraklarda mahrum kalacaklardır. Yeryüzünde
şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Artık sen, Allah'ın emrine karşı gelen o topluma üzülme!" dedi.
27- Onlara iki âdemoğlunun (insanoğlunun) kıssasını gerçek bir şekilde anlat. Bir vakit, her
biri bir kurban sundu. Birisinden kabul edilirken öbüründen kabul edilmedi. Kurbanı kabul
edilmeyen, kurbanı kabul edilene: "Seni öldüreceğim" dedi. O ise: "Allah ancak, kendini koruyanlardan kabul eder."
28- "Eğer beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak
değilim. Ben hiç şüphesiz insanların sahibi olan Allah'tan korkarım."
29- "Ben istiyorum ki; hem günahlarımı hem günahlarını yüklenip Cehennem ehlinden olasın.
Çünkü zalimlerin cezası ancak budur" dedi.

75

30- Bu konuşmanın akabinde, onun nefsi, kardeşini öldürmeyi ona hoş gösterdi. O da kardeşini öldürüp zararlı çıkanlardan oldu.
31- Bunun üzerine Allah, yeri deşen bir karga gönderdi ki; ona kardeşinin ceset ve avretini
örtmeyi göstersin. O ise: "Yazıklar olsun bana, ben bu karga gibi olup da kardeşimi gömmekten aciz miyim?" dedi. Ve pişman olanlardan oldu. (*)
(*) Bu kıssa, insan nev'inin iki türü olan iyilerle kötülerin halini sembolize ediyor. Kavga konusu, kadındır. Her
insan kendi emeğinden, kadın için bir kurban sunuyor. Hayvancılar hayvan, ziraatçılar başak adıyor.
Demek yerleşik düzene geçenler, hayvancılıkla geçinen göçebelere üstün gelerek onları öldürmüş, onlara zulmetmişler. İlk nesiller, ölülerini nasıl gömeceklerini bilmezken Allah hayvanların diliyle onlara bilgi vermiştir.

32- İşte bundan dolayı (göçebe bir millet olan) İsrailoğullarına buyurduk ki: "Kim, insan öldürmemiş ve yeryüzünde bozgunculuk yapmamış bir canı öldürürse, o bütün insanları öldürmüş demektir. Kim de onu diriltirse, bütün insanları diriltmiş demektir. Şüphesiz elçilerimiz,
açık delillerle onlara geldiler. Fakat onların çoğu bu gerçeklerden sonra da yeryüzünde azgınlık yapıyorlar.(*)
(*) Yahudi milleti, Habil Kabil kıssasının canlı bir örneğidirler. Göçebelikten yerleşik düzene geçimleri hiç bitmemiştir. Daima bozgunculuk yapıp dünyada daima savaşı tahrik etmektedirler. Onlar, bir Yahudi için, bütün
insanların mahvına razı oluyorlar.

33- Allah ve Resulü ile savaşıp yeryüzünde bozgunculuk yapanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları veya el ve ayaklarının muhalefetten kesilmesi veya yeryüzünden (bulundukları yerden) sürülmeleridir. Bu, onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette de onlar için
büyük bir azap vardır.
34- Fakat onları yakalamanızdan evvel tevbe edenler müstesna. Artık bilin ki Allah, Gafur ve
Rahimdir.
35- Ey iman edenler! Allah'ın azabından sakının. Ve ona doğru bir vesile arayın. (Yani) Allah
yolunda savaşın ki kurtulasınız.
36- Hiç şüphesiz o kâfir olanlar, eğer yeryüzündeki her şey ve bir katı daha onların olsa ve
onu, kıyamet günü azabından kurtulmak için fidye verseler, onlardan kabul olmayacaktır. Ve
onlar için elim bir azap vardır.
37- (O gün) ateşten çıkmak isterler, fakat çıkmaya layık değiller. Ve onlar için devamlı bir
azap vardır.(*)
(*) Ebediyet ve ahiret gününe inanmak, her şeyin temelidir. Eğer toplumda ve fertte bu inanç yoksa mal ve mülk
para etmediği gibi, kişide ruhi ızdıraplar, sıkıntılar, toplumda iç savaşlar, hırsızlıklar, yağmalar baş gösterir.
İman ve huzur olmayınca, herkes "ne koparsam kardır” düşüncesiyle maddeye saldırır. İşte İslam'ın el kesme
cezası, böyle küfri bir davranışa verilen bir cezadır. Yoksa açlığa, zor duruma düşmüşlüğe verilen bir ceza değildir. Nitekim hırsızlıktan söz eden ayetin, ahiret gününden bahseden ayetten sonra gelmesi, bu manaya işarettir.

38- Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarından dolayı Allah'tan bir azap olarak ellerini
kesin. Şüphesiz Allah, Aziz ve Hakîmdir.
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39- Kim zulmen yaptığı hırsızlıktan sonra tevbe edip ıslah-ı hal yaparsa muhakkak Allah,
onun tevbesini kabul eder. (Böylelerin eli kesilmez.) Çünkü Allah, Gafur ve Rahimdir.
40- Bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'ındır. Allah istediğini azaplandırır,
istediğini affeder. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.
41- Ey Peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip kalbleri inanmamış olanlardan ve Yahudilerden
küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar yalan (propaganda) için casusluk yapıyorlar: Sana
gelmemiş başka bir toplum için casusluk yapıyorlar. "Kelimeleri, yerlerinden saptırırlar:
"Eğer size böyle bir şey verilirse alın, verilmezse sakının" derler. Kim ki Allah onu şaşırtırsa,
sen Allah'a karşı ona bir şey yapamazsın. İşte Allah, bunların kalblerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada alçaklık vardır. Ve onlar için ahirette de büyük bir azap vardır.
42- Yalan propaganda için casusluk yaparlar. Bereketsiz mal olan rüşvet ve faiz yerler. Eğer
(yargılanmak için) sana gelirlerse, onlara hakem ol veya vazgeç. Onlardan vazgeçersen, onlar
sana zarar verecek değiller. Eğer hakemlik yaparsan, adaletle hüküm ver. Şüphesiz Allah,
adaletle hüküm verenleri sever.
43- Seni nasıl hakem seçerler. Hâlbuki Tevrat yanlarındadır. İçinde Allah'ın hükmü yazılıdır.
Yine de yüz çeviriyorlar. İşte bunlar asla inanmış değildir.
44- Şüphesiz Biz, Tevratı indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. İslam olmuş peygamberler,
Yahudi milleti için onunla hüküm verirlerdi. Rabbaniler ve Allah'ın kitabından koruyabildikleri kadarıyla -ki o kitabı tam korumakla yükümlü idiler- Yahudi âlimleri de onunla hüküm
verirlerdi. (O kitapta demiştik ki: Ey hâkimler!) Sakın insanlardan korkmayın, yalnızca
Ben'den korkun ve ayetlerimizi ucuz bir fiyata satmayın. (Ve bilin ki) kim, Allah'ın hükümleriyle hüküm vermezse (onlara inanmazsa) işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.
45- Ve Tevrat'ta Yahudiler üzerine yazdık ki; cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak,
dişe diş ve yaralamalarda kısas vardır. Kim hakkını bağışlarsa, o onun günahları için bir kefarettir. Artık kim, Allah'ın hükümlerin uygulamazsa, onlar zalimlerin ta kendileridir.
46- Peşlerinden Meryemoğlu İsayı elindeki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. İçinde nur
ve hidayet olan, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak, kendini koruyanlar için öğüt (hidayet)
verici olan İncil'i ona verdik.
47- Artık İncil ehli, Allah'ın İncil'de indirdikleriyle hükmetsinler. Kim (İncil'deki) o öğütlerle
amel etmez, onun yol göstermesine kulak asmazsa, işte onlar fasıkların ta kendileridir.(*)
(*) İbn-i Abbas demiştir ki: "Allah'ın hükmüne inanmayanlar kâfir olurlar, inanıp da uygulatmayan idareciler,
zalim ve o hüküm ve öğütlere uymayan kişiler de fasık olurlar" İbn-i Mesut da: Bu ayetler umumidir. Yalnız
Yahudilere has değillerdir" demiştir. (Nesefi)

48- Ve sana da hak ve hakikat ile dolu, önündeki (semavi) kitapları doğrulayıcı ve koruyucu
olarak Kur’anı (kitabı) indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Sana gelen
hak ve hakikatten vazgeçip onların heva ve heveslerine uyma. Sizden her birinize ayrı bir şeriat ve yol tayin etmişiz. Eğer Allah isteseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleri
konusunda sizi denemek için (ayrı ayrı ümmetler kılmıştır.) Artık iyilik ve hayratta yarışın.
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Hepiniz Allah'a döneceksiniz. O sizin ihtilaf ettiğiniz konuların (hakikatini) size haber verecektir.
49- Ve onlar arasında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Onların hevalarına uyma ve Allah'ın
sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden kendini koru. Eğer Allah'ın
hükümlerini kabul etmeyip sırt çevirirlerse bil ki bu, günahlarından dolayı Allah'ın, onlara
musibet vermek istiyor olmasındandır. Şüphesiz insanların çoğu fasıktırlar. (İlahî yasalara
uymazlar.)
50- Yoksa Cahiliyyet (ve vahşet) yasalarım mı istiyorlar. Hâlbuki araştıran bir toplum için
kim, Allah'tan daha güzel hüküm ve yasa koyabilir?
51- Ey iman eden Müslümanlar! Böyle müşrikleri Müslümanlara tercih eden Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, o
da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim olan bir topluma doğru yolu göstermez.
52- Kalplerinde hastalık olanları (münafıkları) görürsün; kâfirlere yardım etmekte yarışıyorlar. "Başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz" diyorlar. Fakat yakın bir zamanda Allah
fetih nasip eder veya kendi katından (münafıklar ile ilgili) bir emir verirse, içlerinde gizlediklerinden dolayı pişman olanlardan olurlar.
53- Ve Müminler: "Bunlar mı bütün güçleriyle yemin edip sizinle beraber olduklarını söyleyenler?" diyecek; o zaman bütün hileleri boşa gider ve zararlı çıkanlardan olurlar.
54- Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) -Allah, kâfirlere karşı sert,
müminlere karşı yumuşak, Allah'ı seven Allah'ın da onları sevdiği bir toplumu getirecektir.
Onlar Allah yolunda cihad ederler. Ve kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bunlar, Allah'ın
lütuf ve ihsanıdır, istediğine verir. Şüphesiz Allah'ın kudret ve ilmi sonsuzdur.
55- Dost ve sahibiniz, ancak ve ancak Allah’tır, Allah elçisidir ve isteyerek, rüku’ eden (itaat
eden), iman edip namaz kılan ve zekat veren müminlerdir.
56- Allah'ı, Peygamber'i ve Müminleri dost edinenler (bilsinler ki), hizbullah (Allah'ın cemaatı), esas galip olacak onlardır.
57- Ey iman edenler! Kâfirlerden ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay
ve oyuncak konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer inanmışsanız, Allah'ın (azabından) sakının.
58- Namaza çağırdığınız zaman, onu oyuncak ve alay konusu yaparlar. Çünkü onlar, akıl etmeyen bir toplumdurlar.
59- De ki: "Ey ehl-i kitap! Siz ancak Allah'a, onun bize indirdiği ile size indirdiğine inandığımız için bizden intikam alıyorsunuz. Hâlbuki çoğunuz fasıksınız. (Kendinize inen Allah'ın
emirlerine bile uymuyorsunuz.)
60- De ki: Allah katında (ebedî âlemde) bunlardan, mükâfat yönünden daha da kötüsünü size
haber vereyim mi? Allah'ın lanet ettikleri, kendilerine gazap ettikleri, onlardan maymunlar ve
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domuzlar kıldığı kişiler ile azgın idarecilere (veya şeytana) kulluk edenlerdir. Bunların yeri
makamı en kötü olandır ve bunlar yolun doğrusundan tam sapmış olanlardır.
61- Onlar size geldikleri zaman, "inandık" derler, hâlbuki onlar kâfirlikleriyle içeri girdikleri
gibi, o kâfirlikleriyle beraber dışarı çıkıyorlar. Allah onların gizlediklerini çok daha iyi bilir.
62- Onların çoğunu günahlarda, düşmanlıkta ve haram yemekte yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları ne kötü bir şeydir!
63- Rabbaniler ile hahamlar, onları günah söylemekten ve haram yemekten neden menetmiyorlar? Uyguladıkları bu sanat ne kötü bir şeydir.
64- Yahudiler: "Allah'ın eli bağlıdır. (Allah’ın imkânları kıttır)" dediler. Elleri bağlansın ve
söylediklerinden dolayı lanet edilsinler. Hayır, Allah'ın iki eli (bütün imkânları) açıktır, istediğine istediği gibi rızık verir. Fakat senin Rabbinden sana inen bu hakikatler, onların çoğunun azgınlık ve kâfirliklerini artıracaktır. Kıyamet gününe kadar onların arasına kin ve düşmanlığı atmışız. Onlar savaş ateşini tutuşturdukça Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde
bozgunculuğa çalışırlar. Fakat Allah, bozguncuları sevmez (onları muvaffak etmez.)
65- Eğer ehl-i kitap, inanıp kendilerini kötülüklerden korusalardı, onların eski günahlarını
siler, onları nimet cennetlerine sokardık.
66- Eğer onlar, Tevrat, İncil ve Rablerinden kendilerine ineni uygulatsaydı, üstlerinden (meyvelerden) ve altlarından (zirai mahsulâttan) bol bol yiyeceklerdi. Onlardan doğru yolu bulmuş
bir toplum var. Fakat çokları da çok kötü işler yapıyorlar.
67- Ey Peygamber! Sen, sana Rabbinden inen vahiyleri tebliğ et. Eğer yapmazsan, Rabbinin
elçiliğini ulaştırmış olamazsın. (Sen hiçbir şeyden korkma.) Allah seni insanlara karşı koruyacaktır. Şüphesiz Allah, kâfir olan o toplumu doğru yola iletmeyecektir.
68- De ki: "Ey kitap ehli! Siz Tevrat, İncil ve Rabbinizden size inen Kur’anla amel etmedikçe,
hiçbir dayanağınız olmaz." Senin Rabbinden sana inen bu hakikatler, onların çoğunun küfür
ve azgınlıklarım arttıracaktır. Artık sen o kâfir topluma üzülme!
69- Hiç şüphesiz. Müminlerden, Yahudilerden, Sabiilerden, Hıristiyanlardan kim, Allah'a ve
ahiret gününe inansa ve yararlı işler yapsa, ona ne (gelecek) korkusu ne de (geçmişin) üzüntüsü vardır.
70- Andolsun, Biz İsrail oğullarından söz aldık ve onlara elçiler gönderdik. Her elçi, onların
nefislerinin istemediği şeyleri onlara getirdikçe, onlar elçilerden bir kısmını yalanladılar. Bir
kısmını da öldürüyorlardı.
71- (Kendilerine) fitne ve savaş gelmeyeceğini sandılar. Fakat kör oldular, sağır oldular (anlamadılar). Sonra Allah, onların tevbesini kabul etti. Sonra çokları yine körleşip sağırlaştı.
(İslamı anlamadılar.) Hâlbuki Allah, onların yaptıklarım çok iyi görendir.
72- Şüphesiz "Allah, Meryem Oğlu Mesihtir" diyenler kâfirdirler. Hâlbuki Mesih: "Benim ve
sizin sahibiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a eş koşarsa, muhakkak ona cenneti haram
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kılar ve onun sığınağı cehennemdir. Şüphesiz zalimlerin yardımcıları olmaz. (Allah onlara
yardım etmez) demiş idi.
73- Şüphesiz, "Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler, kâfir oldular. Çünkü tek bir ilahtan başka
ilah yoktur. Eğer onlar, bu dediklerine son vermezlerse, onlardan kâfir olanlara elem verici bir
azap dokunacaktır.
74- Hala, neden Allah'a tevbe etmiyorlar, O'ndan bağışlanmak dilemiyorlar? Hâlbuki Allah
Gafur ve Rahimdir.
75- Meryem Oğlu Mesih, ancak (Allah'ın) bir elçisidir. Ondan önce de nice elçiler (peygamberler) gelip geçtiler. Anası da çok samimi, doğru ve dürüst idi. İkisi de yemek yiyorlardı.
(Acıkıyor, muhtaç oluyorlardı. Yani Allah olamazlar.) İşte bak! Biz onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz! Sonra bak, nasıl saptırılıyorlar!
76- De ki: "Allah'tan ayrı olarak, size bir zarar veya menfaat vermeye malik olmayan şeylere
mi kulluk edeceksiniz? Hâlbuki Allah, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.
77- De ki: "Ey ehl-i kitap! Gerçeklere aykırı bir şekilde dininizde aşırılık yapmayın. Sizden
önce gerçekten sapmış ve insanların çoğunu sapıtmış ve yolun ortası olan İslam'dan (ve istikametten) mahrum kalmış olan bir kavmin (Yahudilerin) keyfine uymayın."
78- İsrail oğullarından kâfir olanlar, Davud ve Meryemoğlu İsa lisanıyla lanet edildiler. (Onlar Davud ve İsaya tabi olmadıklarından dolayı Allah'ın rahmetinden mahrum kalmışlardır.)
Çünkü onlar isyankâr ve saldırgan idiler.
[Davud din devletini, İsa ise maneviyatı temsil eder ki dinlerini yaşamayan Yahudiler bu iki
nimetten mahrum kalmışlardır.]
79- Yaptıkları iğrenç işleri birbirlerine yasak etmiyorlardı. O yaptıkları ne kötü bir şey idi!
80- (Onlar ehl-i kitap oldukları halde) çoklarının, dinsizleri dost edindiklerini görürsün. Yapıp
ortaya koydukları, ne kötü bir şeydir! Bu, Allah'ın gazabını başlarına getirir. Ve onlar ebedî
olarak azapta kalacaklardır.
81- Eğer onlar, Allah'a ve peygamberine (Musa'ya) ve ona inen vahiylere dahi inanmış olsalardı, o kâfirleri dost edinmeyeceklerdi. Fakat onların çoğu fasıktırlar. (Dinlerinden çıkmışlardır.)
82- İnanmış olan Müslümanlara en sert düşman olarak Yahudiler ile dinsizleri göreceksin. Ve
Müslümanlara sevgi yönünden en yakınlarını "Biz Hıristiyan’ız" diyenleri bulacaksın. Çünkü
onlardan (din ve ahireti anlamış olan) âlimler ve rahipler vardır. Ve onlar kibirli değillerdir.
83- Peygamber'e inen vahiyleri işittikleri zaman, bildikleri hak ve hakikati (onda da) gördüklerinden, gözlerinin yaşla dolduğunu görürsün. "Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi şahitlerden
yaz.
84- Rabbimizin, iyiler toplumu ile bizi (cennete) koyacağını umarken, neden Allah'a ve bize
gelen hak ve hakikate inanmayalım?" derler.
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85- Bu söylediklerinden dolayı, Allah onlara mükâfat olarak ebedî kalacakları, altlarında nehirler akan Cennetleri verdi. İyi ve güzel davrananların mükâfatı işte böyledir.
86- Kâfir olup ayetlerimizi yalanlayanlar ise, büyük bir ateşin ehlidirler.
87- Ey iman edenler! (Bazı Hıristiyanlar gibi) Allah'ın helal kıldığı güzel şeyleri (kendinize)
haram etmeyin. Fakat aşırı da gitmeyin. Şüphesiz Allah, aşırı gidenleri sevmez.
88- Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hoş ve helal olarak yiyin. Gerçekten inandığınız o
Allah'ın azabından sakının.
89- Allah, boş (kasdi olmayan) yeminlerinizden sizi sorumlu tutmaz. Fakat sözleşmeli yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. (Böyle bir yemin bozmanın) kefareti, ailenize yedirdiğinizin
vasatından on miskini yedirmek ve giydirmek veya bir köle azad etmektir. Kim böyle bir
imkân bulamazsa (onun kefareti) üç gün oruç tutmaktır. Yemin edip bozduğunuz zaman, onun
keffareti budur. Fakat (mümkün mertebe) yeminlerinizi koruyun (bozmayın.) İşte Allah ayetlerini böylece size açıklıyor ki (hak ve hukuka riayetsizlikten kurtulup) şükredesiniz.
90- Ey iman edenler! Şüphesiz alkol, kumar(la elde edilen mal) putlar(ın önünde kesilen et),
şans oyunlarıyla kazandığınız şeyler) necistir ve şeytanın yaptığı bir iştir. O işten sakının ki
kurtulasınız.
91- Şeytan, ancak içki ve kumar âlemlerinde aranıza düşmanlık ve kızgınlık atarak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan engellemek ister. Siz ey inananlar! Artık (bu pisliğe) son vermeyecek misiniz?
92- Allah'a da, elçisine de itaat edin ve kendinizi koruyun. Eğer sırt çevirirseniz, biliniz ki
elçimizin asıl görevi, yalnızca mesajı güzel bir şekilde iletmektir.
93- İman edip de amel-i salihte bulunanların tattıklarında onlara bir günah yoktur. Sakındıkları takdirde, inanıp ibadet görevlerini yerine getirdikleri takdirde, sonra daha da sakınıp inandıkları takdirde, sonra daha da sakınıp güzellikleri yaptıkları takdirde. Şüphesiz Allah sakınıp
da güzel ameller yapanları sever.
94- Ey iman edenler! Elinizin ve oklarınızın kavuştuğu avdan bir miktarıyla Allah sizi deneyecektir. Ki kimin, kimse onu görmediği zaman Allah'tan korkup korkmadığı ortaya çıksın.
Artık kim, Allah'ın bu yasağından sonra sınırı aşarsa, ona elem verici bir azap olacaktır.
95- Ey iman edenler! İhramda iken avlanmayın. Kim bilerek bir av öldürürse, ona ceza olarak,
sizden adil iki kişinin karar vereceği, öldürdüğüne muadil ve Kâbe’ye ulaşacak şekilde evcil
bir hayvanı kurban etmesi gerekir! Veya miskinleri doyuracak 'bir şekilde kefaret vermesi
gerekir. Veya o kefarete muadil olarak oruç tutması gerekir. Ki yaptığı işin cezasını çeksin.
Allah geçmiş olayları atfetmiştir. Kim bu suçu tekrar ederse, Allah ondan intikam alacaktır.
Şüphesiz Allah izzet, kudret ve intikam sahibidir.
96- Sizin ve hacıların faydalanması için deniz avcılığı helal edildi. Fakat ihramlı olduğunuz
müddetçe kara avcılığı size haram kılındı. Huzurunda haşrolunacağınız Allah'ın azabından
sakının.
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97- Allah, Beyt-ül Haram (saygın ev) olan Kâbe’yi insanların kıyamı (dirilişi) için yasallaştırmıştır. Yasak ayları, kurbanı, gerdanlıkları da... Ki Allah'ın göklerdeki ve yerdeki her şeyi
bildiğini, her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir.
98- Bilin ki, Allah'ın cezası şiddetlidir. Ve Allah Gafur ve Rahimdir.
99- Elçiye düşen yalnızca mesajı iletmektir. Allah sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de çok
iyi bilendir. (O mesajların nefsinize hoş gelmediğini bilir.)
100- De ki: "İyi ile kötü eşit olamazlar. Her ne kadar kötünün çokluğu senin hoşuna gitse
de..” Artık ey akıl sahipleri! Allah'ın azabından sakının ki kurtulasınız.
[İyi ve kötü ölçüşü ile dinin meselelerinin çoğu kendiliğinden anlaşılır. Konular, detay ve şekle girmeden özlerinden belli olur.]

101- Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek meseleleri sormayın. Kur’an
inerken onları sorarsanız, o meseleler açıklanır da (hoşunuza gitmez.) Hâlbuki Allah o şeyleri
affetmiştir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve şefkatle muamele edendir.
102- Sizden önce bir kavim (toplum), o meseleleri sordu, sonra onları inkâr etmeye başladılar.
103- Allah bahire, saibe, vasile ve ham diye bir şey yasallaştırmamıştır. Fakat o kâfirler Allah
adına yalan uyduruyorlar. Ve onların çokları da akıl etmez.
[Cahiliyye Araplarına göre; deve beş kez doğurur, beşincisi de dişi olursa, kulağı çentilip serbest bırakılırdı.
Bahire adı verilen bu deveye binilmediği gibi, sütü de sağılmazdı. Bir kimse yakalandığı hastalıktan kurtulursa,
devesini putlara adardı. O deve de bahire gibi binilmez ve sütü sağılmazdı. Ona da sâibe denirdi. Bir koyun hem
erkek, hem dişi doğurursa, "dişi kardeşine kavuştu" denilip dişinin hatırı için erkeği de kesmezlerdi. Buna da
vasile denirdi. Erkek bir deveden on defa döl alınsa, o devenin sırtı haram sayılır, "sırtını korudu" denilerek onu
sudan ve otlaktan menetmezlerdi. Buna da ham denirdi.]

104- Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve Resulullah'a gelin" denildiğinde, "babalarımızın gittiği
yol bize yeter" derler. Ya babaları bir şey bilmiyorsa veya yanlış yolda iseler…
105- Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Sizler doğru yolda iseniz, sapan kişi size zarar
veremez. Hepiniz Allah'a döneceksiniz. O sizin yaptıklarınızı size haber verecektir.
[İşte, doğru yolda olmanın bir belirtisi doğruluktur:]
106- Ey iman edenler! Ölüm birinize gelip vasiyet ettiği zaman, aranızdaki şahitlik şöyledir:
Kendinizden iki adil kişiyi şahit tutun. Eğer sefere çıkıp, ölüm durumu varsa, başkasından iki
şahit tutun. Eğer şahitlerden şüpheniz olursa, namazdan sonra onları alıkoyarak onlara: "Allah'a andolsun! Sanık akrabamız dahi olsa, biz şahitliğimizi ucuza satmayız, biz Allah için
olan şahitliği gizlemeyiz, böyle bir durumda günahkârlardan oluruz" dedirterek yemin ettirin.
107- Eğer onların (yalancılıkla) günah işlediklerinin farkına varırsanız, hakkı yenilen taraftan
o iki kişinin yerine geçecek daha layık iki kişiyi seçin. "Şahitliğimiz onların şahitliğinden daha gerçektir, biz hiçbir zaman kimsenin hakkını yemiş değiliz. Böyle bir durumda biz zalimlerden oluruz" diye Allah için and içsinler.
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108- Bu, şahitliği gereği gibi yerine getirmek için veya yemin etmelerinden sonra yeminlerinin red edilmesinden korkmaları için daha uygundur. Allah'tan sakının ve dinleyin. Allah,
fasık olan (yasalara uymayan) bir toplumu doğru yola iletmez.
109- Hatırla o günü ki; Allah, peygamberleri toplar: "Size ne cevap verildi?" diye sorar. Onlar: "Bilmiyoruz. Şüphesiz gaybı bilen Sen'sin!" derler.
110- İşte o gün Allah, Meryem Oğlu İsaya şöyle der: "Sana ve validene yaptığım nimeti hatırla! Hani seni Ruhul-kuds ile teyid edip insanlarla beşikte ve olgun iken de konuşuyordun.
Sana kitap ve hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğrettim. Sen bir miktar toprak alıp iznimle kuş gibi
yapardın. Ona üflediğinde Ben'im iznimle kuş olurdu. Yine Ben'im iznimle doğuştan kör olanı
ve alacalıyı iyileştirirdin. Yine Ben'im iznimle ölüleri kabirden çıkarıp diriltirdin. Ve sen İsrail oğullarına mucizelerle geldiğinde, onların saldırılarını senden alıkoydum. Onlardan kâfir
olanlar (o mucizeler için): "Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir" dediler.
111- Ve Ben, Havarilere: "Bana ve elçime inanın" diye vahiy etmiştim. Onlar: "Biz inandık.
Sen şahit ol ki, biz Müslümanlardanız!" dediler.
112- Hatırla ki; bir vakit Havariler: "Ey İsa! Rabbin, gökten bize bir sofra indirebilir mi?"
dediler, İsa onlara: Eğer inanmışsanız, Allah'tan sakının! (İmtihanı bozacak şekilde mucize
istenilmez ) dedi.
113- Onlar: "Biz istiyoruz ki, o sofradan hem yiyelim, hem kalbimiz mutmain olsun. Hem
bize doğru söylediğini bilelim ve sofra için şahitlerden olalım" dediler.
114- Meryem Oğlu İsa, "Ey sahibimiz olan Allah'ım; bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilklerimiz ve sonlarımız için bir bayram olsun ve Sen'den bir mucize olarak kalsın. Bize rızık ver,
rızık verenlerin en iyisi Sen'sin!" dedi.
115- Allah dedi ki: Ben onu indireceğim. Ondan sonra sizden kim inkâr ederse, ona öyle bir
azap vereceğim ki hiçbir insana o azabı vermiş olmayacağım.
116- Ve hatırla ki, Allah: "Ey Meryem Oğlu İsa! Sen mi insanlara dedin: "Allah'ın yanında
beni ve anamı iki ilah edinin" der. İsa: "Allah'ım! Seni tenzih ederim. Benim hakkım olmayan
bir şeyi söylemek, bana yakışmaz. Eğer söylemişsem, muhakkak Sen bilirsin. Sen beni bilirsin, fakat ben Sen'i bilmem. Şüphesiz Sen bütün gaybleri bilensin."
117- "Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin" olan emrinden başkasını onlara söylemedim. Ben onların içinde olduğum müddetçe, onlara şahit idim. Beni yanına aldığında artık
onları gözetleyen Sen oldun.
118- Eğer onlara azap verirsen, onlar Sen'in kullarındır. Eğer affedersen, şüphesiz affetme
gücü ve hikmeti Sen'de vardır."
119- Allah dedi ki: "İşte bugün doğrulukların, doğrulara fayda verdiği bir gündür. Onlar için
ebedî kalacakları, altlarında nehirler akan Cennetler vardır. Allah, onlardan razıdır. Onlar da
Allah'tan razıdırlar. İşte en büyük kazanç budur.
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120- Bütün göklerin ve yerin ve içindekilerin mülkiyet ve hâkimiyeti yalnızca Allah'ındır. O
her şeye gücü yetendir.

En'am Suresi
Mekke’de nazil olmuştur.
165 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Bütün hamd (övgü ve sena) gökleri ve yeri şekillendirip yaratan, karanlığı ve aydınlığı varkılan O Allah'a mahsustur. (Allah kâinatı bu ikilem üzerine yarattı. İnsanları imtihana tabi
tuttu. Varlığının delillerini apaçık olarak onlara gösterdi. Fakat bu imtihan sonucunda) kâfir
olanlar, Rab ve sahiplerinden (Allah'tan) yüz çeviriyorlar. Bazı şeyleri O’na denk tutuyorlar.
2- Hâlbuki O'dur sizi çamurdan şekillendirip yaratan, sonra size bir ecel kılan. Ve asıl belli
olan ecel, O'nun katındadır. Durum böyle olduğu halde siz yine de şüpheleniyorsunuz.
3- O, göklerde ve yerde kendisine ibadet edilen Allah'tır, sırrınızı ve açığınızı ve ne kazandığınızı O bilir.
4- Fakat Rablerinin hangi mucizesi onlara gelirse gelsin, illa onlar ondan yüz çevirirler.
5- Gerçekten hakikat onlara geldiği zaman, yalanladılar. Kendisiyle alay ettikleri mesajın
(gerçekleşmesinin) haberleri onlara gelecektir.
6- Görmediler mi? Onlardan önce nice çağları helâk ettik. Yeryüzünde size vermediğimiz
imkânları onlara verdik. Üzerlerine gökten bol yağmurlar indirdik, (saraylarının) altından nehirler akıttık. İşte günahlarından dolayı onları helâk ettik. Ve onlardan sonra yeni bir çağ inşa
ettik. [Çünkü onlar maddeye daldılar. Maddeye dalanlar ise, binlerce mana ve mucize görseler
de inanmazlar.]
7- Eğer gökten kâğıt içinde yazılı bir kitap indirip ona elleriyle dokunsalardı da (yine inanmayacaklardı ve) o kâfirler; "bu apaçık bir sihirdir" diyeceklerdi.
8- "(Peygamberin) üzerine neden açıkça melek inmiyor?" dediler. Hâlbuki eğer açıkça melek
indirseydik, işleri bitecekti ve onlara asla mühlet verilmeyecekti.
9- Eğer o peygamberi melek yapsaydık yine de onu adam şeklinde yapardık ve onları yine,
düştükleri kuşkuya düşürürdük.
10- Hiç şüphesiz, senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Alay ettikleri hakikat, peygamberleri küçük gören o kâfirleri sardı.
11- De ki: "Yeryüzünde dolaşın, yalancıların sonunun nasıl olduğuna bakın!"
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12- De ki: "Göklerdeki ve yerdeki her şey kimindir?" De ki: "Allah'ındır." Rahmet etmek, o
Allah'ın en temel özelliğidir. (Bu rahmet neticesi olarak) O, sizi kıyamet günü için toplayacaktır. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat kendilerini zarara sokanlar, asıl onlar inanmayacaktır.
13- Hâlbuki gece ve gündüzdeki duran ve hareket eden her şey O'nundur. O işitendir, bilendir.
14- De ki: "Gökleri ve yeri açıp yaratan, yediren, fakat yedirilmeyen Allah'tan başka veli ve
sahip mi edineyim?" "Ona ilk olarak teslim olanlardan olmam bana emredildi" de ve sakın
Allah'a eş koşanlardan olma!
15- De ki: Eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün belasının başıma gelmesinden korkarım.
16- O gün o bela kimden alıkonmuşsa, muhakkak Allah ona rahmet etmiştir. Ve apaçık kazanç da işte odur.
17- Eğer Allah seni bir zarar ile yakalarsa, O'ndan başka kimse o zararı gideremez. Eğer sana
bir hayır dokundursa, şüphesiz O her şeye gücü yetendir.
18- O, kullarının üstünde son derece hükümranlık sahibidir. O her şeyi yerli yerinde yapar ve
her şeyden haberdardır.
19- De ki: "Şahitlik yönünden en büyük şey nedir?" De ki: "Allah; (O) benimle sizin aranızda
şahittir. Bu Kur’an bana vahiy edildi ki; sizi ve kendisine ulaşan herkesi onunla uyarayım.
Yoksa siz Allah'la beraber başka ilahlar mı olduğuna şahitlik ediyorsunuz?" De ki: "Ben şahitlik etmiyorum." De ki: "Allah birdir ve ben sizin eş koştuklarınızdan beriyim."
20- Kendilerine kitap verdiklerimiz, çocuklarını tanıdıkları gibi o Peygamber'in (evsafını)
bilirler. Fakat kendilerini zarara sokanlar, işte onlar inanmazlar.
21- Allah'a yalan yere (bile bile) iftira edenler veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha
zalim kim olabilir? Hiç şüphesiz zalimler kurtuluşa ermeyeceklerdir.
22- Onların hepsini topladığımız gün(de onları hesaba çekeceğiz.) Sonra iddianız üzere ortak
koştuklarınız nerede? diye o müşriklere soracağız.
23- Sonra, "Rabbimiz olan Allah'a and içeriz ki, biz müşrik değildik" demekten başka çareleri
olmaz. [Çaresizlikten dolayı yalandan başka bir iş beceremezler.]
24- İşte bak, nasıl kendilerini yalanladılar. Ve uydurdukları bütün yalan ve iftiraları onlardan
kayboldu.
25- Onlardan bir kısmı sana kulak verirler. Fakat o Kur’anı anlamamaları için kalblerine kılıflar geçirdik, kulaklarına ağırlık koyduk. (İçten ve dıştan gelen mesajları alamıyorlar.) Demek
bütün mucizeleri de görseler, inanmayacaklar. Öyle ki sana ancak mücadele etmek için gelirler. (Çünkü) o kâfirler, Kur’an için "bu ancak eskilerin efsaneleridir," diyorlar.
26- Onlar, hem insanları o Kur’andan uzaklaştırırlar, hem kendileri ondan kaçarlar. Fakat ancak kendilerini helak ediyorlar ve farkında değiller.
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27- Keşke görseydin! Ateşin başında bekletildikleri zaman: "Ah, ne iyi olurdu, dünyaya bir
daha dönüp Rabbimizin ayetlerini yalanlamayıp müminlerden olsaydık" dediklerini (işitseydin.)
28- Hayır, hayır! Daha önce gizlemiş oldukları hakikat, onlara belli olmuştu. Eğer dünyaya
geri gönderilseler de yine yasaklandıkları şeylere dönecekler. Hiç şüphesiz onlar yalancılardır.
(*)
(*) Ayetteki "lev" edatı mazi için olmakla beraber hazan fiil-i mazinin başına geldiği halde müstakbel manasını
verir. Bakınız: Hall-ül-Meakıd.

29- Onlar, "Dünya hayatından başka hayatımız yoktur. Ve biz diriltilecek de değiliz" dediler.
30- Keşke görseydin: Rablerinin huzurunda bekledikleri zaman, Rableri: "Bu hak ve doğru
değil mi idi?" diye buyurur. Onlar: "Evet, Rabbimize and olsun! Doğrudur" derler. Rableri:
"Artık kâfirliğinizden dolayı bu azabı tadın!" der.
31- Hiç şüphesiz, Allah ile karşılaşmayı inkâr edenler, kaybettiler. Ta ki aniden kıyamet kopunca: "Ne yazık! Bununla ilgili çok eksiğimiz var" derler. O gün günah yüklerini sırtlarında
taşırlar. Taşıdıkları ne kötü şeydir!
32- Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret diyarı, kendini koruyanlar için daha hayırlıdır. Artık akıl etmeyecek misiniz?
33- Şüphesiz, söyledikleri o laflarının seni üzdüklerini biliyoruz. Fakat onlar gerçekten seni
yalanlamıyorlar. Onlar asıl olarak Allah'ın ayetlerim inkâr ediyorlar.
34- Andolsun! Senden önce de nice peygamberler yalanlandılar. Yalanlanmalarına karşı sabrettiler, eziyet gördüler. Ta ki yardımımız onlara geldi. Hiç şüphesiz Allah'ın yasalarında bir
değişiklik olmaz. Nitekim peygamberlerin olaylarından bir kısmı sana geldi (vahiy edildi.)
35- Eğer onların yüz çevirmeleri sana zor geliyorsa yerin içine bir tünel açıp veya göğe bir
merdiven koyup onlara bir mucize getirebilsen (yap. Böyle harikalar göstersen de onlar inanmazlar.) Eğer (onlar layık olup) Allah dileseydi, hepsini doğru yol üzere toplardı. Sakın cahillerden (fevri hareket edenlerden) olma!
36- Gerçekten işitenler, bu hakikate cevap verirler. Ölüler (ruhen ölü olanlar) ise, Allah onları
diriltir, sonra O'nun huzurunda toplanırlar. (İşte o zaman dinlerler.)
37- "Neden, Rabbinden bir mucize üzerine inmedi?" dediler. Sen de ki: "Allah'ın mucize indirmeye gücü yeter." Fakat onların çoğu bilmiyorlardır.
38- Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan, kanatları ile uçan hiçbir kuş (türü) yoktur ki, sizin
gibi birer toplum (ümmet) olmasınlar. Ana kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmış değiliz. Sonra
hepsi Rablerinin huzurunda toplatılacaklar.
39- Ayet ve mucizelerimizi inkâr edenler, karanlıkta kalıp görmeyen, sağır ve dilsizlerdir.
Allah istediğini saptırır, istediğini de doğru yol üzere bırakır.
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40- De ki: "Biliyor musunuz: "Allah'ın azabı veya kıyamet size gelse, Allah'tan başka bir şeye
mi dua edersiniz? Eğer cidden doğru iseniz!
41- Evet, yalnızca O'na edersiniz. O zaman O dilerse, kalkmasını istediğiniz o belayı giderir.
Ve siz, eş koştuklarınız şeyleri unutursunuz."
42- Andolsun! Senden önceki toplumlara da peygamberler gönderdik. (Peygamberlere karşı
geldiler.) Biz de onları (azap,) sıkıntı ve zararla yakaladık. Belki yalvarırlar diye…
43- Keşke azabımız onlara geldiği zaman yalvarsalardı. Fakat kalbleri katılaştı ve şeytan
yapmakta oldukları şeyleri onlara güzel gösterdi
44- Kendisiyle uyarıldıkları mesajı unuttuklarında her şeyin bereket kapısını onlara açtık. Ta
ki içinde oldukları durumdan dolayı sevinçler içine boğulunca, onları aniden yakaladık. Ve
onlar tam bir mahrumiyet ve üzüntü içinde kaldılar.
45- Böylece o zulmeden toplumun arkası (kökü) kesildi. Sonuç olarak bütün senalar, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
46- De ki: "Görmüyor musunuz? Eğer Allah, kulağınızı ve gözlerinizi alıp kalbinizi mühürlerse, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri verebilir?" İşte bak, Biz ayetlerimizi böyle
açıklıyoruz da sonra yine onlar yüz çeviriyorlar.
47- De ki: "Görmüyor musunuz? Eğer Allah'ın azabı birden veya açıkça gelse, zalim olan
kavimden başka kim helâk olur?"
48- Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz. Artık kim
iman edip salih işler yaparsa, ona ne (gelecek) korkuşu ne de (geçmişin) üzüntüsü vardır.
49- Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, ilahî yasalardan dışarı çıktıkları için azap onlara dokunacaktır.
50- De ki: "Ben size "Allah'ın hazineleri yanımdadır," demiyorum. Ben gaybı da bilmiyorum,
"Ben meleğim de" demiyorum. Ben sadece, bana vahiy olana tabi oluyorum." De ki: "Hiç kör
olan ile iyi gören bir olur mu? Neden düşünmüyorsunuz?"
51- Sen bu vahiylerle, Ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi olmayan Rableri ve sahipleri
olan Allah'ın huzuruna toplanacaklarından korkanları uyar ki kendilerini korusunlar.
52- Sabah-akşam Rablerinin rızasını umarak ona dua edenleri sakın kovma. Ne sen onlardan
sorumlusun ne de onlar senden sorumlulardır ki onları kovup zalimlerden olasın.
53- Böylece Biz onları birbiriyle denedik ki: "Aramızda, Allah bunlara mı lütfetti?" desinler.
Yoksa Allah kimin daha iyi şükrettiğini bilmiyor mu?
54- Ayetlerimize inananlar, sana geldikleri zaman, onlara şöyle de: "Üzerinize selam olsun!
Rahmet, Rabbinizin temel bir özelliğidir. Ki kim bilmeden bir kötülük işlerse, sonra dönüp
tevbe ederek ıslah-ı hal ederse, bilsin ki Allah, Gafur ve Rahimdir.
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55- İşte Biz, böylece ayetleri açıklıyoruz ki (müminlerin ve) mücrimlerin yolları birbirinden
ayırt, edilsin.
56- De ki: "Allah'tan ayrı çağırdığınız putlara ibadet etmek, bana yasak edildi." De ki: "Ben
sizin isteklerinize uymam. O zaman sapıtırım ve doğru yolu bulmuşlardan olamam."
57- De ki: "Ben Rabbim'den gelen apaçık bir delil üzereyim. Ve siz onu yalanladınız. Acele
gelmesini istediğiniz şey (azap,) benim elimde değildir. Bütün idare ve hüküm ancak Allah'ındır. O, size hakkı (hakikati) açıklıyor. O, her şeyi en iyi şekilde ayırt edendir."
58- De ki: "Eğer istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olacaktı." Allah, zalimleri çok daha iyi bilir.
59- Bütün gayb anahtarları O'nun katındadır. Ondan başka kimse onları bilemez. O karada ve
denizde olan her şeyi bilir. Düşen bir yaprak, yerin karanlıklarında kalan bir dane ve yaş-kuru
hiçbir şey yok ki onu bilmiş olmasın. Ve onlar açık ve güçlü bir kitapta kayıtlı olmasınlar.
60- O'dur sizi geceleyin vefat ettiren (bilincinizi alan) ve gündüzleyin yaptıklarınızı bilen,
sonra sizi o gündüzde dirilten. Ta ki o malum eceliniz bitsin. Sonra dönüşünüz O'na olacaktır.
Sonra yapmış olduklarınızı size haber verecektir.
61- O kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Ve üzerinize koruyucu (melekler) gönderir. Ta ölüm birinize geldiğinde elçilerimiz onun canını hiçbir şey eksik etmeden alırlar.
62- Sonra, gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. İşte hüküm yalnızca O'nundur. Ve O,
hesap yapanların en serisidir.
63- De ki: "Yalvararak ve gizli olarak O'na dua ederken, sizi kara ve denizin karanlıklarından
kurtaran kimdir? Hani siz ‘Bu sefer de bizi kurtarırsa, şükredenlerden oluruz’ dediğinizde..."
64- De ki: "O karanlıklardan ve bütün sıkıntılardan sizi kurtaran Allah'tır. Fakat sonra siz yine
O'na eş koşuyorsunuz."
65- De ki: "O, Allah'ın, üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye veya sizi
gruplar haline koyup birinizin şiddetini öbürüne tattırmaya gücü yeter." İşte bak, ayetlerimizi
böyle açıklıyoruz ki anlayabilsinler.
66- Fakat senin toplumun bu azabı inkâr etti. Hâlbuki o, apaçık bir haktır. De ki: "Ben sizden
sorumlu sahibiniz değilim. (Benim görevim yalnızca mesajı ulaştırmaktır.)
67- Her haberin tahakkuk edeceği bir zaman ve mekân vardır. Siz ilerde anlayacaksınız.
68- Ayetlerimize söverek dalanları gördüğünde onlar başka bir konuya dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra sakın o zalim toplum ile beraber oturma.
69- Kendini koruyan müminler de onlardan sorumlu değiller. Onlar yalnızca hatırlatırlar ki;
böylece belki onlar sakınırlar.
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70- Dinlerini oyun ve eğlence haline getirip dünya hayatı ile aldananları terk et. Bu Kur’an ile
hatırlat ki; kişi yaptıklarından dolayı yakalandığı zaman, Allah'tan başka ne bir sahibi ne de
şefaatçisi olacaktır. Her şeyi fidye verse de ondan alınmayacaktır. İşte bu yaptıklarından dolayı tutuklananlar; kâfirliklerinden dolayı onlara kaynar sular ve elem verici bir azap vardır.
71- De ki: “Allah'tan başka bize ne zarar ne yarar sağlamayan şeylere mi dua edelim? Allah
bize doğru yolu gösterdikten sonra, şeytanların yeryüzünde havalandırıp şaşkın bıraktıkları
kişi gibi gerisin geriye mi gidelim?" Hâlbuki o kişiye doğru yolu gösteren, "bize doğru gel"
diyen arkadaşları vardı. De ki: "Asıl doğru yol, Allah'ın yoludur. Biz, bütün âlemlerin sahibi
olan Allah'a teslim olmakla emrolunduk.
72- "Namazı (müsbet ibadetleri) kılın, yasaklarından kaçının!" diye bize buyruğu vardır. Ve
herkesin O'nun huzurunda toplanacağı bir Allah'tır.
73- Gökleri ve yeri gerçekler ile yaratan O'dur. O, "ol!" dediği gün her şey olacaktır. Sözü
haktır. Sur'a üfürüldüğü gün, bütün hâkimiyet ve malikiyet yalnızca O'nundur. O, görünen ve
görünmeyen âlemleri bilendir. O, her şeyi yerli yerinde yaratan, her şeyden en iyi şekilde haberdar olandır.
74- Hatırla o zamanı ki; İbrahim, babası Azer'e: "Sen putları mabud mu ediniyorsun? Ben,
seni ve toplumunu apaçık bir sapıklık içinde görüyorum." dedi.
75- İbrahime (putperestliğin çirkinliğini) gösterdiğimiz gibi, göklerin ve yerin içyüzünü ona
gösteriyorduk (ki imanın güzelliğim görsün) ve tam inanmışlardan olsun.
76- İşte gece onun üzerine karardığı zaman, bir yıldız gördü. "Bu, benim Rabbimdir," dedi.
Yıldız kaybolunca, "Ben batıp kaybolanları sevmem" dedi,
77- Ayın parlak bir şekilde doğmakta olduğunu görünce, "Bu Rabbim'dir," dedi. Sonra o da
batınca: "Eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse, o sapık toplumdan olurum" dedi.
78- Sonra güneşin doğmakta olduğunu görünce; "İşte Rabbim budur, bu daha büyüktür" dedi.
Sonra o da batınca:: "Ey kavmim! Ben sizin eş koştuklarınızdan beriyim."
79- "Ben dosdoğru olarak yüzümü, gökleri ve yeri açıp yaratan Rabbime çeviriyorum. Ve ben
asla müşriklerden değilim" dedi.
80- Ve onun toplumu onunla tartışmaya girdi. O: "Allah bana doğru yolu göstermişken, siz
Allah hakkında mı benimle tartışıyorsunuz. Sizin eş koştuklarınızdan asla korkmam. Rabbim
bir şey dilemişse o müstesna. Rabbim her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Artık düşünüp idrak etmeyecek misiniz?
81- Ben sizin eş koştuklarınızdan nasıl korkayım! Hâlbuki siz, Allah'ın, lehinde bir delil indirmediği şeyi O'na eş koşmaktan korkmuyorsunuz.. İşte, hangi grubun güvene daha layık
olduğunu (siz düşünün!) Eğer biliyorsanız?!
82- İnanıp da imanlarını zulüm ile örtmeyenler, işte güven asıl olarak onlar için vardır. Ve
onlar doğru yoldadırlar."
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83- İşte bu, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz kuvvetli delilimizdir. Biz istediğimizi derecelerce yükseltiriz. Hiç şüphesiz Rabbin her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi bilendir
84- Biz İbrahime, İshak ve Yakubu da bağışladık. Hepsine doğru yolu gösterdik. Önceden
Nuhu da doğru yola ilettik. Onun zürriyetinden Davud, Süleyman, Eyyüb, Yusuf, Musa ve
Harunu da... İşte biz, iyilik yapanları böylece mükâfatlandırırız.
85- Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyası da (doğru yola ilettik.) Hepsi de salih kişilerdendirler.
86- İsmail, Elyesa, Yunus ve Lutu da (doğru yola ilettik.) Hepsini de diğer insanlardan üstün
kıldık.
87- Babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden de. Onların hepsini seçtik ve doğru yola
ilettik.
88- İşte bu, Allah'ın hidayetidir. Kullarından istediğini onunla doğru yola iletir. Eğer Allah'a
eş koşmuş olsalardı, yapmış oldukları her şey boşa çıkardı.
89- İşte bunlar; kitap, hüküm ve peygamberlik verdiğimiz kişilerdir, işte eğer bu kavmin, bu
peygamberliği inkâr ederse, Biz o peygamberliği asla inkâr etmeyecek bir kavmi (toplumu)
ona sahip çıkartırız.
90- İşte bunlar, Allah'ın hidayet ettikleridir. Sen onların peşinde git.. De ki: "Bu hizmetime
karşı sizden bir ücret istemiyorum. Bu, insanlar için bir mesaj olmaktan başka bir şey değildir.
91- Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Hani, dediler ki; "Allah, insanlığa hiçbir vahiy indirmemiştir." De ki: "Musa'nın getirdiği, insanlara yol gösterici ve aydınlık verici olan kitabı kim
indirdi? (O kitap ki) onu yapraklar şekline sokup açıklar, çoğunu da gizlersiniz. (O kitaptan)
öyle şeyler size öğretildi ki; ne sizler ne de ecdadınız onu bilmezdiniz. Sen (cevap olarak)
"Allah" de, sonra onları (içinde) oynadıkları bataklıklarında terk et.
92- Bu Kur’an da indirdiğimiz bir kitaptır. Verimli, bereketli, kendisinden önceki vahiylere
uygun, onları doğrulayıcıdır. Ki (onunla) sen, şehirlerin merkezi olan Mekke ve çevresini uyarasın. Ahiret hayatına inananlar, ona inanırlar, namaz ve ibadetlerini tam yaparlar. (Yani
Kur’an samimi bir kitaptır ki samimi insanlar ona inanır.)
93- Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir vahiy gelmediği halde, "bana vahiy
geldi" diyen ve "Allah'ın indirdiği gibi, ben de indireceğim" diyenden daha zalim kim olabilir? Keşke, zalimleri ölüm sekeratı içinde ve melekler ellerini onlara uzatmış iken görseydin:
(Onlara:) "Ruhunuzu teslim edin. Allah aleyhine gerçek dışı bir şeyler söylediğiniz ve O'nun
ayetlerine karşı büyüklük tasladığınız için bugün alçaltıcı azabı çekeceksiniz" derler.
94- (Allah onlara:) "İşte, sizler, ilk olarak sizi yarattığımız gibi fert fert olarak huzuruma geldiniz. Size teslim ettiğimiz mal ve mülkü arkanızda bıraktınız. Sizin varlığınızda Bize ortaklar
olduklarını iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi görmüyoruz. Birbirinizden koptunuz. Ve iddia ettiğiniz şeyler, sizden kaybolup gitti." (der.)
[Hiç şüphesiz diriliş haktır. Hak ve gerçek olan her şey dirilecektir. Batıl olan her şey kaybolacaktır. Bahar,
bunun bariz bir burhanıdır.]
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95- Hiç şüphesiz Allah, hububat ve çekirdekleri açıp filizlendirendir. Diriyi ölüden çıkartıyor.
Ve (belli bir kanuniyet içinde nesilleri kaybolmayacak şekilde) ölüyü diriden çıkartandır. İşte
böyle dirilten, öldüren Allah'tır. Daha nereye saptırılıyorsunuz?
96- Sabahı doğduran, geceyi sükûnet yeri yapan, ay ve güneşi hesap ve ölçüye bağlayan
O'dur. Bütün bunlar, son derece kudret ve ilmi olan bir zatın takdir ve icrasıdır.
97- O'dur yıldızları, kara ve denizin karanlıklarında size yol gösterici olarak yaratan. Şüphesiz
Biz, bilen bir toplum için ayet ve delilleri açıkladık.
98- O'dur sizi bir tek nefs'ten (hücreden) inşa eden: (Yani) baba sulbünde karar kılıp ana rahmine emanet ediliyorsunuz. Şüphesiz Biz anlayan bir toplum için ayetleri açıkladık.
99- O'dur gökten su indiren... Onunla biten her şeyi filizlendiriyoruz. Ondan yeşillik çıkartıyoruz. Ondan da dizilmiş hububat çıkartıyoruz... Hurma -ki, tomurcuklarından sarkan salkımlar vardır- üzüm bağları, zeytin ve nar bahçelerini de birbirine benzeyerek ve benzemeyerek
çıkartıyoruz. Meyve verdiklerinde meyvelerine ve o meyvelerin olgunlaşmalarına bakın. İşte
bunlarda inanan bir toplum için nice ayetler (deliller) vardır.
100- Cinleri Allah'a eş koştular. Hâlbuki onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce, Allah'a oğullar
ve kızlar uydurdular. Allah, onların tavsif ettiklerinden çok münezzeh ve çok yücedir.
101- O, gökleri ve yeri güzelce yaratandır. O'nun eşi olmadığı (hiçbir şeye muhtaç olmadığı)
halde neden evladı olacaktır? Hâlbuki O, her şeyi yaratıp şekillendirendir. O, her şeyi en iyi
bilendir. (Sonsuz bilgisi olduğu için, yaratmak O'na çok kolaydır.)
102- İşte, Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka mabud yoktur. O her şeyin yaratanıdır.
Artık sadece O'na ibadet edin. O, her şeyi koruyup kuşatandır.
103- Gözler onu görmez. Fakat O, gözleri görür. O latif (maddi olmayan) ve her şeyden haberdardır.
104- Artık, kalp ile idrak edilecek açık deliller Rabbinizden size gelmiştir. Kim idrak etse, o
kendisi için idrak etmiştir. Kim de kör kalırsa, o da onun aleyhinedir. Ve ben sizin koruyucunuz değilim.
105- Biz ayetlerimizi böylece açıklıyoruz. (Ki müminler imanlarını takviye etsinler, kâfirler)
"sen, (bizi) yıprattın" desinler ve bilen bir toplum için bu Kur’anı açıklamış olalım.
106- Sen, Rabbinden sana vahiy olana tabi ol! O'ndan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz
çevir.
107- Eğer Allah dileseydi, onlar Allah'a eş koşmazlardı. Seni onların üzerine koruyucu kılmış
değiliz. Onlardan sorumlu da değilsin.
108- Allah'tan başka şeylere dua edenler(in ilahlarına) sövmeyin ki, azgınca ve bilgisizce Allah'a sövmesinler. Evet, böylece her millete kendi yaptıklarını güzel göstermişiz. Sonra Rablerinin huzuruna dönecekler de Allah, onların yapmakta oldukları şeyleri onlara haber verecektir.
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109- Var güçleriyle yemin ettiler ki: "Eğer bir mucize gelirse, ona inanacağız." De ki: "Mucizeler, Allah'ın katındandır. Nereden bileceksiniz ki; onlara mucize gelse de, onlar inanmayacaklardır."
110- Biz onların kalblerini ve gözlerini döndürürüz. İlk olarak o Kur’ana inanmadıkları gibi
(yine inanmayacaklardır.) Ve onları o azgınlıkları içinde şaşkınlar olarak bırakırız.
111- (Mucize olarak:) Eğer onlara melekleri indirseydik, ölüler onlarla konuşsaydı, her şeyi
onların önünde toplasaydık da, Allah’ın diledikleri müstesna, yine de inanacak değillerdi.
Fakat çokları bunları bilmezler.
112- Ve böylece her peygambere, cin ve insan şeytanlarını düşman kıldık. (İnsanları) aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi, onlar bunu yapamazdı.
Artık onları ve iftiralarını kaale alma.
113- (Allah bu sözlerine izin verir ki:) Ahiret’e inanmayanlar ona kulak versinler, ona kansınlar ve yapmakta oldukları suçları yapmaya devam etsinler.
114- (De ki:) Allah’tan başka hakem mi arayayım? Hâlbuki O, size Kitab’ı apaçık indirmiştir.
Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz, onun senin rabbinden gerçek bir şekilde indirilmiş
olduğunu biliyorlar. Artık sakın şüphe edenlerden olma!
115- Rabbinin yasaları, doğruluk ve adalet yönünden tam mükemmeldirler. Onun yasalarında
değişiklik olmaz. O her şeyi en iyi şekilde işiten ve bilendir.
116- Eğer yeryüzündeki çoğunluğa itaat edersen, onlar seni Allah yolundan saptırırlar. (Çünkü) onlar, zandan başka bir şeye uymazlar ve onlar ancak yalan söylerler.
117- Şüphesiz senin Rabbin, kimin O’nun yolundan saptığını çok iyi bilir. O doğru yolda
olanları da çok iyi bilir.
118- Artık, (onların haram kıldıklarına uymayarak) üzerinde Allah’ın ismi zikredilenden yiyin, eğer O’nun ayetlerine inanmış iseniz.
119- Üzerinde Allah ismi zikredilen şeyi neden yemeyeceksiniz? Hâlbuki Allah, size neleri
haram kıldığını, zor durumda iken neleri yiyebileceğinizi size açıklamıştır. Hiç şüphesiz senin
Rabbin, azgınları çok iyi biliyor.
120- Ve günahın açığını da gizlisini de terkedin. Şüphesiz o günah işleyenler, yapmakta oldukları şeylerden dolayı cezalandırılacaklar.
121- Üzerinde Allah’ın isminin zikredilmediği şeylerden sakın yemeyin. Bu yemek, Allah’ın
yasalarını çiğnemektir. Ve şüphesiz şeytanlar, sizinle mücadele etsinler diye dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz, mutlaka siz de müşrik olursunuz.
122- Ölü olur da (vahiy ile) canlandırdığımız, insanlar arasında verdiğimiz nurun aydınlığı ile
yürüyen kişi ile karanlıklar içinde kalıp da içinden çıkamayan kişi bir olur mu? Durum böyle
iken, kâfirlerin yapmakta olduğu şeyler onlara güzel gösterilmiştir. (Onun için karanlıklar
içinde kalıp, pislikten zevk alıyorlar.)
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123- Ve böylece her kent için mücrim (zalim)lerinden başkanlar kıldık. Nihayet onlar (oraların ahalilerine) tuzaklar kurarlar. Fakat asıl olarak ancak kendilerine tuzaklar kurarlar ve farkında değiller.
124- Onlara bir ayet geldiği zaman “Allah’ın peygamberlerine verilen şeylerin aynısı bize de
verilmedikçe inanmayız ”derler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok daha iyi bilir. O suçlulara, Allah katından son derece aşağılanma ve şiddetli bir azap isabet edecektir, yaptıkları hilelerden dolayı.
125- Allah, kime doğru yolu göstermek isterse, onun gönlünü Müslümanlık için açar. Saptırmak istediğinin de göğsünü dar, sıkıntılı, sanki göğe tırmanıyor gibi yapar. Allah böylece manevi azabı, inanmayanların üzerine kılar.
126- Ve Rabbinin dosdoğru yolu budur. Şüphesiz Biz, anan bir toplum için ayetleri açıkladık.
127- O, (gerçeği) anan toplum için, Rableri huzurunda Dar-üs Selâm (cenneti) vardır; yaptıklarından dolayı, onların sahibi Allah’tır.
128- Allah hepsini mahşerde topladığı gün, “Ey cin topluluğu, sizler insanların çoğunu kendinize çektiniz” (der.) İnsanlardan olan dostları da: “Ey Rabbimiz, biz, birbirimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin ecelimize ulaştık” derler. Allah: “Artık yeriniz ve yurdunuz ateştir,
Allah’ın dileği dışında, orada ebedi kalacaksınız” der. Şüphesiz senin Rabbin her şeyi yerli
yerinde yapan, her şeyi en iyi bilendir.
129- Böylece Biz, yaptıklarından dolayı zalimleri birbirine musallat ederiz.
130- Ey cin ve insan toplumları! Size ayetlerimizi anlatan, böyle bir gün ile karşılaşmaktan
sizi uyaran, sizden olan elçiler size gelmedi mi? Onlar: “Biz nefsimize karşı şahidiz ki bize
elçiler geldi.” derler. Fakat dünya hayatının onları aldattıklarını (hatırlarlar) ve aleyhlerine
olmak üzere, o elçileri inkâr ettiklerine şahitlik ederler.
131- Rabbin, böylece, onları şahit tutar ki, “haberleri olmadan, haksız yere hiçbir kenti helâk
etmediği” bilinsin.
132- Herkesin yaptıklarından dolayı dereceleri vardır. Ve Rabbin, onların yaptıklarından habersiz değildir.
133- Rabbin (sahibin, mabudun) zengin (hiçbir şeye muhtaç olmayan) ve bol rahmet sahibidir. İsterse sizi giderir ve sizi başka bir kavmin zürriyetinden inşa ettiği gibi, sizden sonra da
istediği bir şeyi sizin yerinize halef bırakabilir.
134- Hiç şüphesiz size vaadedilen şeyler gelecektir. Ve siz Biz’den kurtulamazsınız.
135- De ki: “Ey kavmim! Siz kendi yerinizde yapacağınızı yapın. Ben de (kendi yerimde yapacağımı) yapıyorum. Sizler ilerde yerin, yurdun kime kalacağını öğrenirsiniz. Şüphesiz zalimler felah bulmaz.
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136- Allah’ın yaratıklarından, ekin ve hayvanlarından Allah için bir pay ayırdılar. İddialarınca
“bu Allah’ındır, bu da Allah’a ortak koştuklarımız içindir” dediler. Fakat ortak koştukları için
ayırdıkları pay Allah’a ulaşmazken, Allah’ın payı onların putlarına ulaşır... Ne kötü yargılıyorlar!
[Laik düzenlerde de, din devlete karışmazken devlet dine karışır.]

137- Böylece putları, müşriklerin çoğuna evlatlarını öldürmelerini güzel gösterdi. Ki onları
helâk etsinler ve dinlerini (üzerinde oldukları İbrahim ve İsmail dinini) karıştırıp bozsunlar.
Eğer Allah dileseydi, bunu yapamazlardı. Fakat sen, onları ve iftiralarını terk et.
[Geri kalmış toplumlar, azgın idareciler tarafından, nüfus kontrolüne, dolayısıyla dünyevî ve dinî helakete maruz bırakılıyorlar ki sömürebilsinler.]

138- “Eti yenilen hayvanlar ve ekinler hacizlidirler -iddialarınca- Allah’ın istediklerinden
başkası onları yiyemez. Bir kısım hayvanların da sırtları haramdır,” dediler. Bir kısmının da
üzerlerinde Allah’ın ismini zikretmezler. Bütün bu konularda Allah’a iftira ederler Allah da
onların iftiralarının cezasını verecektir.
139- “Bu hayvanların karınlarında olan şey, erkeklerimize hastır, hanımlarımıza haramdır.
Eğer o şey ölü doğsa, onda ortaktırlar” dediler. Allah onların bu tanımlamalarının cezasını
verecektir. Şüphesiz Allah, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi en iyi bilendir.
140- Aptalca, bir bilgiye dayanmadan çocuklarını öldürenler, Allah’a iftira ederek Allah’ın
verdiği rızkı haram edenler, büyük zarar içindedirler. Şüphesiz onlar sapıklık içindedirler. Ve
doğru yolu bulacak da değiller.
141- Çardaklı ve çardaksız bağlar inşa eden, değişik yiyecekler olarak hurma ve ekinleri yaratan, birbirlerine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar icad eden O Allah’tır. O nimetlerden
her biri meyve verdiğinde onun meyvesinden yiyin. Harman günü de hakkını (zekâtını) verin.
Fakat israf etmeyin. Şüphesiz Allah, müsrifleri sevmez.
142- Eti yenilen hayvanlardan da, hem binek hem kesimlik için yaratmıştır. Allah’ın size verdiği rızıktan yiyin, şeytanın adımlarına uymayın. (bu helaldir, bu haramdır demeyin.) şüphesiz
o şeytan size apaçık bir düşmandır.
143- Allah size sekiz çift hayvanı yarattı. Koyundan iki, keçiden iki.. De ki: “Allah o çiftlerin
erkeklerini mi haram etti, yoksa dişilerini mi, yoksa dişilerin rahimlerinin barındırdığı ceninleri mi? Eğer doğru iseniz, bana bir bilgi ile haber verin.
144- Deveden de iki, sığırdan da iki çift yarattı. De ki: “Allah erkeklerini mi haram etti? Yoksa Allah, bunları size emrederken siz ona şahitler mi oldunuz? Bir bilgiye dayanmadan, insanları saptırmak için yalan yere Allah’a iftira edenden, kim daha zalim olabilir? Şüphesiz Allah,
zalim olan bir kavmi doğru yola iletmez.
[Geri kalmış toplumların en bariz özelliği, ilahî veya bilimsel bir bilgiye dayanmadan, dini kisveye sokulmuş
yasalar ve gelenekler uydurmaktır. Haliyle böyle bir durum, Allah’a iftiradır, dolayısıyla gerçek yasaları çiğnemektir ve gerçekten de zulümdür.]
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145- De ki: “Bana vahyedilenler içinde yiyebilen için haram olan bir şey bulamıyorum; meğerki o şey leş veya akıtılmış kan veya domuz eti -çünkü o pistir- veya kanunsuz olarak, Allah’tan gayri şeylere kesilen bir kurban ise...” Kim, isteyerek veya haddi aşmayarak bunlardan
yemek zorunda kalırsa, işte Rabbin, Gafur ve Rahimdir.
146- Yahudi olanlara pençeli olan bütün hayvanları haram kılmıştık. Sığır ve koyundan da,
sırtlarına ve bağırsaklarına yapışık olan veya kemik ile karışmış olan hariç, diğer yağlarını
onlara haram kıldık. Bu, onların azgınlıklarından dolayı onlara verdiğimiz bir ceza idi. Ve
şüphesiz Biz, doğru söyleriz.
[Sığır ve koyunun eti yağlı olur. Ortadoğu gibi sıcak bir memlekette, yağlı etlerin hazmı zor
ve sağlığa zararlıdır. Eğer azgınca ve çokça yenilirse... İç yağları ise daha kolay erir. Ve Yahudilere nisbeten fakir olan, çoğu zaman yiyecek bile bulamayan Araplar, bu nisbi yasaktan
muaf tutulmuşlardır.]
147- Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: “Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Fakat onun azabı
azgın ve mücrim olan bir toplumdan geri çevrilmez.”
148- Allah’a eş koşanlar, diyeceklerdir ki: “Eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız eş
koşmazdık ve hiçbir şeyi de haram etmezdik.” Onlardan öncekiler de böylece peygamberleri
yalanladılar. Nihayet azabımızı tattılar. De ki: “Yanınızda bize göstereceğiniz bir bilgi mi
var? Sizler zandan başka bir şeye tabi olmuyorsunuz ve siz ancak yalan söylüyorsunuz.”
149- De ki: “Etkin hüccet ve beyan Allah’ındır. İsteseydi, hepinizi doru yola iletirdi.”
150- De ki: “Allah bu şeyi haram kıldı diye şehadet eden bütün bilginlerinizi getirin.” Eğer
onlar böyle bir şeye şahitlik ederlerse, sakın sen onlarla beraber şahit olma. Ve hevalarına
uyan, ayetlerimizi inkâr eden, ahiret hayatına inanmayan, Rablerine eş koşanlara sakın uyma!
151- De ki: “Gelin, Allah’ın size neyi haram kıldığını size okuyayım: Allah’a hiçbir şeyi eş
koşmayın. Ana babaya güzelce davranın. Fakirlik korkusundan çocuklarınızı öldürmeyin.
Sizi de onları da rızıklandıran biziz. Açık gizli hiçbir fuhuş ve günaha yaklaşmayın. Allah’ın
haram kıldığı nefsi (canı) haksız yere öldürmeyin. İşte idrak edersiniz diye Allah bunları size
tavsiye etmiştir.(*)
(*) İsra Suresi,22-38.

152- Ve yetim buluğa ermedikçe, onun malına yaklaşmayın. Güzel bir şekilde değerlendirmek
isterseniz, o müstesna. Ölçü ve tartıyı da adaletle ifa edin... Biz hiçbir kimseye, kapasitesinin
dışında yük yüklemeyiz. Şahitlik ve yargıda adaletli olun, sanık akrabanız da olsa. Allah’a
verdiğiniz sözü tam yerine getirin. Belki idrak edersiniz diye, Allah bunları size tavsiye etmiştir.
153- Ve bilin ki, doğru olan benim yolum budur. O’na tabi olun. Değişik yollara uymayın,
onlar sizi parça parça edip Allah yolundan ayırırlar. Belki hatırlarsınız diye, Allah bunları size
tavsiye etmiştir.
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154- Sonra iyilik edenlere olan nimetimi tamamlama ve her şeyin açıklaması, hidayet ve rahmet olarak Musaya kitabı verdik. Ki insanlar Rableriyle karşılaşacaklarına inansınlar.
155- Bu Kur’an da mübarek (güzel ve bereketli) bir kitaptır, onu Biz indirdik. Siz ona uyun ve
sakının ki rahmet edilesiniz.
156- Ki demeyesiniz: “Kitap (vahiy) ancak bizden önceki iki tayfaya (Yahudi ve Hıristiyanlara) indi. Ve biz onların bilgilerinden habersiziz.”
157- Veya demeyesiniz: “Eğer üzerimize kitap indirilmiş olsaydı, biz onlardan daha doğru bir
yolda olurduk. İşte gerçek bir şekilde Rabbinizden size apaçık bir delil, rehber ve rahmet gelmiştir. Artık Allah’ın ayetlerini inkâr edip yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirdikleri için onları azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.
158- Onlar, ancak kendilerine meleklerin veya Rabbinin gelmesini veya Rabbinin mucizelerinden bir kısmının gelmesini bekliyorlar. Rabbinin bazı mucizeleri (ağır azapları) geldiği
gün, eğer daha önce kişi iman etmemişse veya imanından bir hayır kazanmamışsa, o gün iman
etmesi ona bir fayda vermez. De ki: “(Allah’ın o ağır azaplarını) bekleyin, Biz de bekleyenlerdeniz.”
159- Dinlerinde ayrım yapanlar ve grup grup olanların hiçbir şeyinde sen yoksun. Onların işi
yalnızca Allah’adır. Allah sonra, yapmakta oldukları şeylerin mahiyetini onlara haber verecektir.
160- Kim bir iyilik ortaya koyarsa, ancak bir misliyle cezalandırılır. Ve onlara asla zulmedilmez.
161- De ki: “Rabbim, bana dosdoğru bir yolu, muvahhid olan İbrahimin değerli dinini nasip
etti. Ve İbrahim asla müşriklerden değildi.
162- De ki: İbadet ve namazım, haccım, yaşamım, ölmem, âlemlerin sahibi olan Allah’ındır.
163- O’nun ortağı asla yoktur. Ben bununla emredildim. Ve ben, O’na teslim olanların ilkiyim.”
164- De ki: “Allah, her şeyin Rab ve sahibi iken, O’ndan başka Rab mi arayayım? Herkesin
kazancı yalnız kendisinedir. Kimse kimsenin yükünü taşımaz. Sonra hepimiz Allah’ın huzurunda toplanacaksınız. O, içinde olduğunuz ihtilafın iç yüzünü size haber verecektir.
165- O Allah’dır ki, sizi yeryüzünde halifeler yapmıştır. Birilerini diğerlerinden derecelerce
üstün kılmıştır. Ki size verdiği nimetlerde sizi denesin. Şüphesiz senin Rabbin her şeyi çabuk
sonuçlandırandır. Ve şüphesiz o, Gafur ve Rahim’dir.
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A’raf Sûresi
Mekke’de nazil olmuştur.
206 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elif, Lam, Mim.
2- Bunlar, sana indirilmiş bir kitaptır. –Onunla (insanları) uyarman için, sakın göğsünde bir
sıkıntı olmasın.– Ve bunlar müminler için öğüttürler:
3- Ey müminler! Rabbinizden sizin için indirilenlere uyun. Allah’tan başka şeyleri (şeytanî
kişileri) dostlar edinerek onlara uymayın. Ne kadar da az düşünüyorsunuz!
4- Nice şehirleri helâk ettik. Onlar gece uyurlarken veya gündüz öğlen uykusunda iken azabımız onlara geldi.
5- Azabımız onlara geldiği zaman “Gerçekten bizler zalimler idik” demekten başka bir şey
dava edemediler.
6- Kesinkes Biz, kendilerine elçiler gelen toplumları(n ne dediklerini) ve o elçileri(n nasıl
karşılandıklarını) onlara soracağız.
7- Ve her şeyi bilerek onlara anlatacağız. Çünkü hiçbir şey Bizden kaybolmaz.
8- Tartı, o gün gerçekten hak olacaktır. Kimin tartıları ağır çıkarsa, işte onlar gerçekten kurtulmuş olanlardır.
9- Tartıları hafif gelenler işte onlar, ayetlerimizi haksız yere yalanladıkları için gerçekten zarar edenlerdir.
10- Andolsun! Biz sizi yeryüzünde yerleştirdik, onda sizin için geçim kaynaklarını yarattık,
işte ne kadar az şükrediyorsunuz!
11- Ve andolsun! Biz sizi yarattık, sonra sizi şekillendirdik. Sonra meleklere: “Âdem için secde edin!” dedik. İblis hariç, hepsi de secde ettiler. O iblis secde edicilerden olmadı.
12- Allah ona: “Sana emrettiğim zaman, neden secde etmedin? dedi. O: “Ben ondan daha
hayırlıyım. Beni ateşten, onu da çamurdan yarattın” dedi.
13- Allah ona: “Oradan in, orada büyüklük taslayamazsın. Çık oradan. Şüphesiz sen alçaklardansın,” dedi.
14- O: “Bana, insanların dirileceği güne kadar mühlet ver.” dedi.
15- Allah: “Şüphesiz sana mühlet verilmiştir” dedi.
16- O: “Andolsun ki; bana verdiğin bu zarardan dolayı, onların önünde Sen’in doğru yolunun
üstünde oturacağım.
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17- Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım. Ve onların
çoğunu şükredici olarak bulamayacaksın.
18- Allah: “Oradan yerilmiş ve kovulmuş olarak çık. Andolsun! Sana tabi olanlar olursa, Ben
sizden Cehennemi dolduracağım.” dedi.
19- “Ve ey Âdem! Sen ve zevcen cennette oturun. İstediğiniz yerden yiyin. Fakat bu ağaca
yaklaşmayın, zalimlerden olursunuz.”
20- Şeytan, avretlerinden örtülü olan kısmı onlara göstermek için, onlara fısıldamaya başladı.
Ve dedi ki: “Rabbiniz bu ağaçtan yemenizi, ancak iki melek veya ebedî kalıcılardan olmayasınız, diye yasak etti.”
21- Ve onlara yemin etti ki: “Ben size samimiyetle öğüt verenlerdenim.”
22- Aldatmakla onları o ağaçtan yemeye yaklaştırdı. Onlar ağacı tattıklarında avretleri onlara
göründü. Ve bahçe yapraklarıyla örtünmeye başladılar. Rableri: “Ben bu ağacı size yasaklamamış mıydım? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim?” dedi.
23- Dediler ki: “Ey Rabbimiz! Kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet
etmezsen, şüphesiz zarar edenlerden oluruz.”
24- Allah dedi ki: “Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Belli bir zamana kadar yeryüzünde size bir karargâh ve yaşam olacaktır.”
25- Allah dedi ki: “Orada dirilir ve ölürsünüz ve oradan çıkartılırsınız.”
26- “Ey Âdemoğulları! Şüphesiz avretlerinizi örtecek bir elbise ve tüy indirdik. Takva elbisesi
ise, o daha hayırlıdır. Bunlar, Allah’ın ayetlerindendir. (Düşünsünler!) Belki hatırlarlar.
27- Ey Âdemoğulları! Şeytan, ebeveyninizin avretlerini onlara göstermek için elbiselerini
onlardan sökerken onları cennetten çıkardığı gibi sizi de bela ve fitneye atmasın. Şüphesiz
şeytan ve kabilesi, sizin onları görmediğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanların dostu yapmışız.
28- O kâfirler bir günah ve fuhuş işlediklerinde: “Biz babalarımızı böyle gördük. Allah bize
böyle emretti” derler. De ki: “Şüphesiz Allah, fahiş ve günah şeyleri emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri iftira ederek Allah’a mı isnat edeceksiniz.
29- De ki: “Rabbim, adalet ile emreder. Her mescidin yanında yüzünüzü Allah’a yöneltin,
dini O’na has kılarak O’na dua edin. O sizi ilk olarak yarattığı gibi, o model üzere O’na döneceksiniz.”
30- (Allah, bu dünyada yarattığı insanlardan) bir grubu doğru yola yöneltti, bir grubunu da
saptırdı, sapıklık onlara hak oldu. Çünkü onlar doğru yolda olduklarını sanırken Allah’ın yerine şeytanları dostlar ve sahipler edindiler.
31- Ey Âdemoğulları! Her mescit yanında süslü elbiselerinizi giyinin; yiyin, için, fakat israf
etmeyiniz. Şüphesiz Allah israf edenleri sevmez.
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32- De ki: “Allah’ın kulları için çıkardığı hoş rızıklar ile süsleri kim haram etmiştir?” De ki:
“Onlar dünya hayatında müminlerindir. Kıyamet gününde de yalnızca onlara mahsustur.” İşte
Biz ayetlerimizi, bilen bir toplum için böylece açıklıyoruz.
33- De ki: “Rabbim ancak fahiş şeylerin gizlisini ve açığını, günahı, haksız yere azgınlığı,
hiçbir delile dayanmadan Allah’a eş koşmayı ve hiçbir bilgi dayanağı olmayan, Allah’a iftira
etmeyi haram kılmıştır.”
34- Ve her toplumun belli bir kaderi vardır. Ecelleri geldiği zaman, bir an bile ne gecikirler ne
de öne geçebilirler.
35- Ey Âdemoğulları! Size ayetlerimizi anlatan sizden olan elçiler size geldiklerinde, kim
özünü korur ve uygun işler yaparsa, onlara ne gelecek korkusu vardır ne de geçmişin üzüntüsü.
36- Ayetlerimizi yalanlayanlar veya kibirlenerek onlardan uzaklaşanlar, işte onlar ateşin arkadaşıdırlar. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.
37- Allah’ın ayetlerini yalanlayan ve yalan yere Allah’a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Kader kitabından nasipleri ne varsa, onlara ulaşacaktır. Ta ki ölüm elçileri gelip onların
canlarını alıncaya kadar.. Onlara: “Allah’tan başka ibadet ettikleriniz nerede?” diye sorarlar.
Onlar: “Bizden kayboldular,” diye cevap verirler. Ve kendilerinin gerçeği inkâr ettiklerine
dair aleyhlerine şahitlik yaparlar.
38- (İşte o zaman Allah onlara) sizden önce gelip geçen insan ve cin toplumları içinde ateşe
girin der. Her bir grup içeri girdikçe diğer kardeş gruba lanet eder. Nihayet hepsi orada bir
araya gelince sonrakiler, öncekiler için derler ki: “Ey Rabbimiz! İşte bunlardır bizi saptıranlar.
Onlara ateşten iki kat azap ver.” Allah: “Hepiniz için de bir kat daha fazla azap vardır. Fakat
siz bilmiyorsunuz!” der.
39- Öncekiler de sonrakilere derler ki: “Sizin bize karşı bir üstünlüğünüz yoktur. Artık kendi
kazançlarınızdan dolayı azabınızı tadın.”
40- Ayetlerimizi yalanlayıp, kibirlenerek onlardan uzaklaşanlara gök kapıları açılmaz. Ve
deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar Cennete giremezler. Böylece Biz, mücrimleri cezalandırırız.
41- Cehennemden onlar için döşek(ler) vardır. Ve üstlerine de (ateşten) örtüler vardır. İşte biz
zalimleri böylece cezalandırırız.
42- İman edip de salih ameller yapanlar –ki Biz hiçbir nefse, kapasitesinden fazlasını yüklemeyiz – işte onlar, cennetin ehlidirler ve onlar orada ebedidirler.
43- Gönüllerindeki kin ve sıkıntıyı gideririz. Altlarında nehirler akmaktadır. Ve derler ki:
“Bütün hamd O Allah’a mahsustur ki bize bunu nasip etti. Eğer O, bize nasip etmeseydi, biz
kendi imkânımızla bunu bulamazdık. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri hak ile gelmişlerdir.” Ve onlara “Yaptıklarınıza mukabil, bu cennetin varisleri sizlersiniz.” diye seslenilir.
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44- Ve cennet ehli, ateş ehline nida ederler ki: “Biz, Rabbimizin bize vaadettiklerini gerçek
bulduk. Siz de Rabbinizin size vaadettiklerini gerçek buldunuz mu?” Onlar; “evet” derler. İşte
o zaman, aralarında olan bir bildirici: “Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir.” diye bildirir.
45- O zalimler ki Allah’ın yolundan alıkoyarlar. Onu eğri büğrü görmek isterler. Ve onlar
ahireti inkâr ediyorlar.
46- Cennet ile ateş arasında bir engel vardır. A’rafda bazı erler vardır. Hepsini yüzlerinden
tanırlar. Cennet ehline seslenirler ki: “Size selam olsun!” Onlar oraya henüz girmemişlerdir.
Fakat arzuluyorlar.
47- Gözleri ateş ehli tarafına çevrilince: “Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber kılma!”
derler.
48,49- O A’raf ehli, yüzlerinden tanıdıkları bazı erlere seslenirler. Derler ki: “Sizin derleme
ve toplamanız ve kibirlenerek Allah’ın ayetlerinden uzak durmanız, size hiçbir fayda vermedi.
Allah’ın rahmet etmeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler bunlar (bu cennete girecek olanlar)
değil miydi?” (Ve o cennete girecek olanlara) “Cennete girin. Sizin için, ne (gelecek) korkusu
ne de (geçmişin) üzüntüsü vardır.” (derler.)
50- Ateş ehli, cennet ehline: “Allah’ın size verdiği rızıktan veya sudan üzerimize dökün!”
diye seslenirler. Cennettekiler: “Allah, bunları kâfirlere haram kılmıştır.” derler.
51- O kâfirler ki dinlerini oyun ve oyuncak yaptılar ve dünya hayatı onları aldattı. İşte şimdi
onlar, bugünleriyle karşılaşmayı unuttukları gibi ve ayetlerimizi yalanladıkları için, Biz de
onları unuturuz (öylece bırakırız.)
52- Andolsun ki biz onlara bir kitap ile geldik. O kitap, inanan bir toplum için rahmet ve hidayet olarak bilgi ile açıkladık.
53- Onlar ancak o kitabın içindekilerinin gerçekleşmesini beklerler. O gerçekler geldiği gün,
daha önce onu unutanlar derler ki: “Şüphesiz Rabbimizin elçileri hak ile gelmişlerdir. Bize
şefaat edecek şefaatçiler yok mu veya dönüp daha önce yaptıklarımızın tersini yapabilir miyiz?” şüphesiz onlar kendilerini zarara soktular. Ve iftira etmekte oldukları şeyler, onlardan
kaybolup gitti.
54- Şüphesiz Rabbimiz o Allah’dır ki, gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. Sonra arşa yönelip gündüzü kovalayan geceyi gündüze giydirendir. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine musahhar kılandır. Yaratmak da emir de yalnızca O’nundur. O, bütün kusurlardan münezzehtir,
bütün âlemlerin sahibidir.
55- Sahip ve Rabbinize yalvararak ve gizli olarak dua edin. Şüphesiz O, azgınları sevmez.
56- Yeryüzünde, ıslah edildikten sonra bozgunculuk yapmayın. Korkarak ve rahmetini umarak Allah’a dua edin. Şüphesiz Allah’ın rahmeti, güzel davrananlara çok yakındır.
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57- O Allah’dır ki, rüzgârları rahmetinin önünde müjdeleyiciler olarak salıverir. Nihayet o
rüzgârlar ağır bulutları yüklenince, o bulutları ölü bir şehir için sevk ederiz. Onunla su indiririz. O su ile bütün meyvelerden ortaya çıkartırız. Ölüleri de bunun gibi (yerden) çıkarırız.
(Düşünün!) Belki ibret alırsınız.
58- Güzel olan memleketin bitkisi, Allah’ın izniyle çıkar. Pis toprak ise, yararsız bitkiden
başka bir şey çıkarmaz. İşte şükreden bir toplum için ayetleri böylece açıklıyoruz.
59- Andolsun ki Nuhu milletine peygamber olarak gönderdik. Onlara dedi ki: “Ey milletim!
Allah’a kulluk edin. O’ndan başka mabudunuz yoktur. Doğrusu sizin için büyük bir günün
azabından korkuyorum.”
60- Toplumunun ileri gelenleri dediler ki: “Biz seni, apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz.”
61- Nuh: “Ey toplumum! Bende sapıklık yoktur. Ben ancak, âlemlerin Rabbi olan Allah’ın
elçisiyim.
62- Rabbimin mesajlarını size ulaştırıyorum, size samimiyetle yaklaşıyorum ve Allah’dan,
sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.
63- Kötülüklerden sakınmanızı ve böylece merhamete mazhar olmanızı sağlamak üzere sizi
uyarmak için, aranızdan birinizin üzerine Rabbinizden bir mesaj gelmesine mi şaşırıyorsunuz?” dedi.
64- Fakat onlar, onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve
ayetlerimizi yalanlayanları suda boğduk. Şüphesiz onlar kör bir toplum idiler.
65- Ad milletine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. Onlara dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk
edin. Sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Artık sakınmayacak mısınız?”
66- Toplumundan ileri gelen o kâfirler dediler ki: “Biz seni aptallık içinde görüyoruz. Biz
senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.”
67- Hûd: “Ey milletim! Bende aptallık yoktur. Ben yalnızca Rabb-ül âlemin olan Allah’dan
gelen bir elçiyim.
68- Rabbimin mesajlarını size ulaştırıyorum. Ve ben sizin için samimi, güvenilir bir öğütçüyüm.
69- Sizi uyarmak üzere, aranızdan bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir mesaj gelmesine
mi şaşırıyorsunuz? Allah’ın sizi Nuhun kavminden sonra yeryüzünün halifeleri kıldığını ve
yaradılışça sizi üstün yaptığını hatırlayın! Allah’ın şahane nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa
eresiniz” dedi.
70- Onlar: “Bize, yalnız Allah’a kulluk etmemiz, babalarımızın taptıklarını bırakmamız için
mi geldin? İşte eğer doğrulardan isen, haydi bizi tehdit ettiğin azaba uğrat.” dediler.
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71- (Hûd): “Ey kavmim! Şüphesiz Rabbinizden manevi bir azap ve gazap size inmiştir. Allah’ın onlar için bir delil indirmediği, sizin ve babalarınızın taktığı bazı isimler hakkında benimle mücadele mi ediyorsunuz? İşte bekleyin! Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”
dedi.
[Bugün de bilimsellik ismi altında ilahî gerçeklere birer isim takıp, onları Allah’tan koparıyorlar. İsim takmakla
gerçeği öğrendiklerini sanıyorlar.]

72- Biz de, Biz’den bir rahmet ile onu ve onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimi yalanlayanların arkasını (kökünü) kestik. Onlar inanacak değillerdi.
73- Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk
edin. O’ndan başka ilâhınız yoktur. Rabbinizden size apaçık bir delil geldi. İşte Allah’ın bu
devesi sizin için bir mucize olarak duruyor. Bırakın Allah’ın meralarında otlasın. Ona kötülükle dokunmayın, elem verici bir azap sizi yakalar.
74- Ve hatırlayın ki Allah, sizi Ad kavminden sonra yeryüzüne idareciler yaptı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi; yaylalarından saraylar ediniyorsunuz. Ve dağları evler olarak yontuyorsunuz.
Artık Allah’ın o yüce nimetlerini hatırlayın. Ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya koşturmayın.”
75- Milletinden, büyüklük taslayan o ileri gelenler, iman eden ve zayıf bırakılanlara dediler
ki: “Gerçekten Salih’in, Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?” Onlar: “Biz, onun
getirdiği mesajlara inanıyoruz” dediler.
76,77- O büyüklük taslayanlar: “Biz ise, o inandığınız şeyleri inkâr ediyoruz” dediler. Ve o
devenin el ve ayaklarını kesip, azarak Allah’ın emrine karşı geldiler. Ve: “Ey Salih! Eğer
peygamberlerden isen, bize vaadettiğin azabı getir!” dediler.
78- Bunun üzerine bir titreme (zelzele) onları yakaladı. Evlerinde üst üste yığılarak kaldılar.
79- Bunun üzerine Salih, onları bıraktı. Ve: “Ey kavmim! Şüphesiz ben, Rabbimin mesajını
size ilettim, size samimi davrandım. Fakat siz, samimi davrananları sevmiyorsunuz” dedi.
80- Lutu da peygamber olarak gönderdik. Hani toplumuna dedi ki: “İnsanlar içinde sizden
önce hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu yapıyorsunuz.
81- Sizler, kadınlar yerine erkeklere şehvetle varıyorsunuz. Gerçekten, sizler müsrif (aşırı
tüketici) bir toplumsunuz.”
82- Milletin onlara cevabı, sadece şöyle demek oldu: “Onları kasabanızdan çıkarın. Onlar
(güya) temiz kalmak için bize bulaşmayan insanlardır.”
83- Biz onu ve ailesini kurtardık; hanımı hariç. O geride kalıp helakete uğrayanlardan oldu.
84- Onlara bir azap yağmurunu yağdırdık. İşte mücrimlerin (zalim ve kâfirlerin) sonunun nasıl olduğunu gör!
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85- Medyen ehline de kardeşleri Şuaybı gönderdik. Onlara dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. O’ndan başka ilâhınız yoktur. Rabbinizden size apaçık bir delil geldi. Ölçü ve tartıyı
tam ifa edin; insanların eşyalarını eksiltmeyin, yeryüzünde, düzene girdikten sonra bozgunculuk yapmayın. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer inanıyorsanız!”
86- “Allah’a inananları tehdit ederek, onları Allah’ın yolundan menederek, her yolun başına
oturmayın. Hatırlayın ki sizler az iken, Allah sizi çoğalttı. Ve işte bozguncuların sonunun nasıl olduğunu görün.”
87- “Sizden, mademki benimle gönderilen mesaja inanmış bir topluluk ile inanmayan bir topluluk var. O halde Allah’ın aramızda hükmünü vermesine kadar, sabredin. Çünkü Allah, hüküm verenlerin en iyisidir.”
88- Milletin ileri gelenleri olup inanmayı kibirlerine yediremeyenler: “Ey Şuayb! Biz seni ve
seninle beraber insanları şehrimizden çıkartacağız. Veya siz, milliyetimize dönersiniz” dediler. Şuayb: “İstemesek de mi?
89- Allah, bizi milliyetinizden kurtardıktan sonra ona dönecek olursak, şüphesiz Allah’a karşı
yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah’ın dilemesi hariç, biz bir daha o dine dönemeyiz. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz!
Bizim ile kavmimiz arasında hak ile hükmünü ver. Şüphesiz sen, hükmedenlerin en hayırlısısın.” dedi.
90- Milletinin kâfir olan o ileri gelenleri dediler ki: “Eğer Şuayba uyarsanız, şüphesiz zararlı
çıkacaksınız.”
91- Bunun üzerine bir deprem onları yakaladı; evlerine yıkılıp kaldılar.
92- Şuaybı yalanlayanlar, sanki o memlekette hiç yaşamamış gibi oldular. Asıl zararlı çıkanlar, onu yalanlayanlar oldu.
93- Şuayb, onları öyle bıraktı. Ve: “Ey kavmim! Şüphesiz ben Rabbimin mesajlarını size ilettim, size samimiyetle öğüt verdim. Artık kâfir olan bir topluma nasıl üzüleyim.” dedi.
94- Biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek, yalvarıp yakarsınlar diye oranın halkını azap ve sıkıntıya uğrattık.
95- Sonra kötülüğün yerine iyiliği koyduk. Nihayet mal ve nüfusça çoğaldılar. Ve: “Babalarımıza da sevinç ve sıkıntı dokunmuştu. (Bu normal, tabii bir kanundur)” dediler. Bunun üzerine onlar farkına varmadan, aniden onları yakalayıverdik.
96- Eğer o kentler ahalisi inanıp kendilerini korusalardı, yerden ve gökten bereket kapılarını
onlara açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onların yaptıklarından dolayı onları (azap ile) yakaladık.
97- O kentliler, geceleyin uyurken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular?
98- Yoksa kuşluk vakti onlar oynarken, azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden mi emindiler?
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99- Yoksa Allah’ın karşı düzeninden mi emindiler? Şüphesiz kaybeden toplumdan başkası
Allah’ın karşı düzeninden emin olamaz.
100- Oralarda yaşayanların yok olmasından sonra, yeryüzüne varis olanlara görünmedi mi
(anlamadılar mı) ki; dilersek günahlarından dolayı onları da yakalarız. Ve kalblerini mühürleriz. O zaman işitmez olurlar.
101- İşte bu şehirlerin haberlerini sana anlatıyoruz. Şüphesiz elçileri açık deliller ile geldi.
Fakat daha önce aşırı derecede yalanladıkları için imana gelmediler. Allah, kâfirlerin kalblerini böylece mühürlüyor.
102- Ve biz insanların çoğunu, sözünde duranlar olarak görmedik. Ancak çoğunu yasaları
çiğneyenler olarak bulduk.
103- Sonra o kavimlerin ardından, Musa’yı ayetlerimizle Firavun ve meclisine gönderdik.
Onlar ayetlerimizi yalanladılar. İşte bak, bozguncuların sonunun nasıl olduğunu gör.!
104- Musa dedi ki : “Ey Firavun! Ben, Rabb-ül âlemin olan Allah’tan sonra gelen bir elçiyim.
105- Bana Allah hakkında ancak gerçeği söylemek yaraşır. Size Rabbinizden açık bir mucize
getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder.”
106- Firavun: “Eğer bir mucize getirdiysen, getir bakalım; eğer doğru söylüyorsan.” dedi.
107- Musa, asasını atar atmaz ortaya apaçık bir ejderha olarak çıkıverdi.
108- Elini koynundan çıkardı, ona bakanlar için bembeyaz bir ışık saçıyordu.
109- Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki: “Bu ancak bilgili bir sihirbazdır.
110- Sizi (ey millet,) memleketinizden çıkarmak istiyor. Sizler ne buyuruyorsunuz?
111,112- Onlar: “Onu ve kardeşini alıkoy, şehirlere haber sal, (milleti) toplasınlar, bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler.
113- Sihirbazlar, Firavun’a gelerek dediler ki: “Eğer biz galip olursak, muhakkak bize bir
ücret olacaktır.”
114- Firavun: Evet, ücret olacaktır. Ve siz, yakınlarımdan olacaksınız.” dedi.
115- (Sonra) “Ey Musa! Sen mi önce atacaksın, yoksa bizler mi atalım?” dediler.
116- Musa: “Siz atın” dedi. Onlar atınca, insanların gözlerini büyülediler, onları korkuttular
ve büyük bir sihir ortaya koydular.
117- Biz Musa’ya vahiy ettik ki; sen de asanı at. (O asasını atınca) hemen onların uydurduklarını yutmaya başladı.
118- Hak gerçekleşti. Yapmakta oldukları şeyler batıl çıktı.
119- İşte (o Firavun ve milleti) orada mağlup oldular. Alçalmış olarak geri döndüler.
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120- Ve sihirbazlar, secde ediciler olarak yere atıldılar.
121, 122- “Rabb-ül âlemin olan, Musa ve Harunun sahibi olan Allah’a inandık” dediler.
123- Firavun: “Ben size izin vermeden önce mi inandınız? Şüphesiz bu, ahalisini ondan çıkarmak için şehirde düzenlediğiniz bir hiledir. İlerde (ne yapacağımı) bileceksiniz.
124- Ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim. Sonra hepinizi asacağım.” dedi.
125- Onlar: “Biz Rabbimize dönüyoruz.
126- Rabbimizin mucizeleri bize göründüğünde O’na inandık diye, sen ancak bizden intikam
alıyorsun. Ey Rabbimiz; Sen bize bol bir sabır ver ve bizi Müslüman olarak öldür” dediler.
127- (Firavun bunları kesmekten vazgeçti.) Onun kavminin ileri gelenleri: “Yeryüzünde bozgunculuk yapmak, seni ve ilahını terk etmek için, Musa ve kavmine müsaade mi ediyorsun!”
dediler. Firavun: “Biz onların erkek çocuklarını öldüreceğiz ve kadınlarını yaşatacağız. Ve
şüphesiz biz, onların üstünde hâkimiz” dedi.
128- Musa kavmine: “Allah’tan yardım dileyin, sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Onu,
kullarından istediğine miras bırakır. Ve iyi sonuç muttakilerindir.
129- Musa’nın kavmi. “Sen bize gelmeden ve geldikten sonra da biz eziyet gördük.” dediler.
Musa: “Yakında Rabbiniz düşmanınızı helâk edecektir. Memlekette sizi onların yerine koyacaktır. Sizin ne yapacağınıza (nasıl davranacağınıza) bakacaktır” dedi.
130- Ve andolsun! Biz Firavun milletini, kıtlık yılları ve kuraklıkla yakaladık, belki ibret alırlar diye...
131- Onlara bir iyilik geldiğinde “bu bizdendir” derlerdi. Bir kötülük onlara isabet ettiğinde,
Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna verirlerdi. Hâlbuki kesinlikle başlarına gelecek olan nasibleri, Allah katında muayyendir. Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler.
132- Ve dediler ki: “Bizi büyülemek için bize hangi mucizeyi getirirsen getir; biz sana inanacak değiliz.
133- Bunun üzerine Biz de onların üzerine tufan, çekirge, bit (özellikle meyve biti,) kurbağa
ve kan yağdırdık; açık mucizeler olarak (onlara gösterdik.) Fakat kibirlendiler (ve inanmadılar.) Çünkü onlar mücrim (azgın ve suçlu) bir toplum idiler.
134- O pis azap başlarına gelince: “Ey Musa! (Allah’ın) sana öğrettikleri ile bizim için Rabbine dua et. Eğer bu pis azabı bizden giderirsen, andolsun, sana inanacağız ve İsrailoğullarını
seninle beraber göndereceğiz.” dediler.
135- Onların ulaşacağı belli bir süreye kadar o pis azabı onlardan giderdiğimizde, yeminlerini
bozarlardı.
136- Bunun sonucu Biz onlardan intikam aldık, onları denizde boğduk, çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar ve onları umursamadılar.
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137- O memleketin mübarek kıldığımız doğularını ve batılarını zayıf bırakılan o topluma miras bıraktık. Sabrettiklerinden dolayı Rabbinin İsrail oğulları için vaadettiği güzel sözü gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıkları sanayilerini ve yükseltmekte oldukları binalarını yerle bir ettik.
138- Ve İsrail oğullarını denizden geçirdik. Kendi putlarına sebatla ibadet eden bir topluma
rastladılar. “Ey Musa! Onların ilâhları olduğu gibi bize de bir ilah yap!” dediler. Musa: “Siz
ancak cahil bir toplumsunuz.”
139- “Bu gördüğünüz kavmin o içinde bulundukları durum fanidir. Ve yapmakta oldukları şey
de batıldır.” dedi. Ve (şöyle devam etti:)
140- “Allah’tan başka size ilah mı arayayım? Hâlbuki O, sizi üstün kılmıştır.”
141- Hatırlayın ki: Biz sizi Firavun ordusundan kurtardık. Onlar size azapların en kötüsünü
tattırırlardı: Erkek çocuklarınızı öldürür, kadınlarınızı yaşatırlardı. Bu konuda (size) Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
142- Musa’ya otuz gece vaadettik. On gece daha ilave ettik. Rabbi ile olan buluşması kırk
gece olarak tamamlandı. Musa (mikâta giderken) kardeşi Haruna: “Kavmimiz içinde benim
yerime geç, uygun işler yap, sakın bozguncuların yoluna uyma!” dedi.
143- Musa bizimle buluşmaya gelirken ve onun Rabbi onunla konuşunca “Ey Rabbim! Kendini bana göster, Seni göreyim.” dedi. Rabbi: “Beni göremezsin fakat dağa bak, eğer yerinde
durursa işte o zaman Beni görürsün. Onun Rabbi dağa tecelli edince dağı yerle bir etti; Musa
da bayılarak yere düştü. Ayılınca, “Ey rabbim seni (görünmekten) tenzih ederim, sana dönüş
yapıyorum ve ben (bu konuda) müminlerin ilkiyim” dedi.
144- Allah dedi ki: “Ey Musa! Ben mesajlarımla ve konuşmalarımla seni insanlar içinden
seçtim. Sana verdiklerimi (güzelce) tut, şükredenlerden ol.
145- Her şeyin açıklaması ve öğüt ile ilgili her şeyi levhalarda onun için yazdık. (Ey Musa!)
Sen bunları kuvvetle tut ve kavmine emret, en azimetlilerine yapışsınlar. Ben size fasıkların
(yasaları çiğneyenlerin) yurdunu göstereceğim.
146- Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden yüz çevirteceğim. Çünkü
onlar bütün ayetleri (mucizeleri) görseler de inanmazlar. Doğru yolu görseler de onu yol
edinmezler. Azgınlık yolunu görürlerse, onu yol edinirler. Çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar ve umursamadılar.
147- Ayetlerimizi ve ahiret hayatı ile karşılaşmayı inkâr edenlerin bütün emelleri boşadır.
Onlar yaptıklarından başka bir şey ile cezalandırılmayacaklardır.
148- Musa’nın kavmi ondan sonra, süs eşyalarından cesetli, böğüren bir buzağı edindiler.
Görmediler mi? O, onlarla konuşamıyor ve onlara yol gösteremiyor. (Fakat) onu ilah olarak
benimseyip kendilerine zulmettiler.
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149- Elleri böğürlerinde çaresiz kalıp doğru yoldan sapıtmış olduklarını gördüklerinde “Eğer
Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa, şüphesiz zarar edenlerden oluruz.” dediler.
150- Musa, kızgın ve üzüntülü olarak kavmine dönünce: “Benden sonra ne kötü bir duruma
düşmüşsünüz. Rabbinizin azabının çabuk gelmesini mi istediniz?” dedi, levhaları yere attı.
Kardeşinin başından tutarak onu kendine çekti. Kardeşi Musaya dedi ki: “Ey kardeş, kavmimiz beni etkisiz bıraktılar. Nerede ise beni öldüreceklerdi. Bana düşmanları sevindirecek şekilde davranma, beni bu zalim toplum ile bir sayma.”
151- Musa: “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine mazhar kıl. Çünkü sen
rahmet edicilerin en iyisisin.” dedi.
152- Şüphesiz buzağıyı ilah edinenlerin başlarına, Rabblerinden bir gazap ve dünya hayatında
bir zillet gelecektir. İşte Biz, iftira edenleri böylece cezalandırırız.
153- Kötülükleri işleyip de ondan sonra tevbe edip iman edenler (olursa), şüphesiz Rabbin
kötülüklerden sonra(da) Gafur ve Rahimdir.
154- Musadaki kızgınlık dinince, yazılarında Rablerinden korkanlar için rahmet ve hidayet
mevcut olan levhaları aldı.
155- Musa, Bizimle buluşmak için kavminden yetmiş adamı seçti. (Daha önce buzağıyı put
edindikleri için) onları bir titreme tutunca, Musa: “Rabbim! Dileseydin, daha önce onları da
beni de helâk ederdin. Bizden olan bazı beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi helâk eder
misin? O olan şeyler senin imtihan etmenden başka bir şey değildi. Sen o imtihanınla istediğini saptırır, istediğini doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla bize acı, çünkü
Sen bağışlayanların en iyisisin.”
156- “Bu dünyada da bize güzellik buyur, ahirette de. Biz sana döndük.” dedi. (Allah da:)
“Azabımı istediğime indiririm. Rahmetim de her şeyi kuşatmıştır. O rahmetimi, ayetlerimize
inananlar, zekâtı verenler ve özlerini koruyanlara nasip edeceğim.
157- Onlar ki; ümmi ve peygamber olan (Allah’ın) elçisine uyarlar. O elçi ki, yanlarındaki
Tevrat ve İncilde yazılı olarak onun sıfatlarını bulurlar. Onlara iyiliği emreder, kötülüklerden
onları sakındırır. Hoş güzel şeylerin onlara helal olduğunu, pis şeylerin de haram olduğunu
beyan eder, omuzlarında olan ağır yükleri (dini buyrukları) ve zincirleri (sosyal sıkıntıları)
onlardan indirir. İşte ona iman edip onu düşmandan koruyanlar, ona yardım edip onunla gelen
nura tabi olanlar, asıl kurtulanlar onlardır.”
158- De ki: “Ey insanlar! Ben hepinize gönderilen Allah’ın elçisiyim. O Allah ki; göklerin ve
yerin hâkimiyet ve mülkiyeti O’nundur. O’ndan başka ilah yoktur. Dirilten ve öldürendir.
Artık (O) Allah’a ve Resulüne inanın –O Resul (Elçi) ki, ümmidir, peygamberdir. Allah’a ve
yasalarına tam inanır.- ve ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.
159- Musanın milletinden hakkı gösteren ve hak ile hükmeden bir topluluk da vardır.
160- Biz onları oymaklar halinde on iki topluluğa ayırdık. Musaya da, kavmi ondan su istedikleri zaman “Asanı taşa vur” diye vahiy ettik. (Asasını taşa vurunca) ondan on iki göz fış107

kırdı; her bir grup insan, içecekleri yeri öğrendiler. Ve bulutu onların üzerine gölgelik yaptık.
Kudret helvası ile bıldırcın (etini) onların üzerine indirdik. “Allah’ın size verdiği güzel ve
temiz rızıktan yiyin” dedik. (Fakat şükretmediler.) Bize değil, asıl olarak kendi nefislerine
zulmettiler.
161- Ve hatırlayın ki; onlara : “Bu şehre girin, ondan istediğiniz yerden yiyin, Allah’tan mağfiret dileyin, şehrin kapısından secde ederek girin, günahlarınızı bağışlarız, iyilik yapanlara da
(bu nimetimizi) artıracağız.” denildi.
162- Onlardan zalim olanlar, bu emirleri kendilerine söylenen şekilden başka bir şekil ile değiştirdiler. Biz de zulmettiklerinden dolayı onların üzerine gökten pis bir azap indirdik.
163- Denize nazır olan o şehrin durumunu onlardan sor. Hani Cumartesi günü haddi aşarlardı.
Çünkü Cumartesi günü tatil yaptıklarında balıkları onlara sürü ile gelirdi. Tatil yapmadıkları
gün balıklar gelmezdi. Kanunları çiğnedikleri için biz onları böylece denedik.
164- Ve hatırla ki; onlardan bir topluluk, “Allah’ın yok edeceği yahut şiddetle azaplandıracağı
bir millete niçin öğüt veriyorsunuz?” dediler. Onlar: “Rabbinize karşı bir özür beyan etmek ve
belki de onlar sakınırlar diye” cevap verdiler.(*)
(*) Yani o fasıklardan bir grup öğüt verenlere “Madem helâk olacağımızı” söylüyorsunuz. Neden bize öğüt
veriyorsunuz, diye itiraz edince, öğüt verenler böyle cevap vermişlerdir.

165- Aldıkları mesajları unuttukları zaman, kötülüklerden sakındıranları kurtardık. (Kendilerine) zulmedenleri de sert bir azap ile yakaladık; fasık oldukları (kanunları çiğnedikleri) için!
166- Yasaklandıkları konularda haddi aştıkları zaman onlara “aşağılık maymunlar olun” dedik.
167- Ve hatırla ki; Rabbin “Onlara kötü azap tattıranları kıyamet gününe kadar başlarında
tutacağız.” diye ilan etti. Şüphesiz Senin Rabbinin azabı çok çabuk gelir ve şüphesiz O, çok
bağışlayan ve çok acıyandır.
168- Onları yeryüzünde topluluklar halinde dağıttık. Onlardan iyiler olduğu gibi onlardan
bundan aşağı olanlar da vardır. Onları güzel ve kötü durumlar ile denedik. Belki dönüş yaparlar diye.
169- Onlardan sonra yeni bir nesil geldi. Kitaba (Tevrata) varis oldular. Önemsiz olan dünya
hayatını kazanmaya çalışıyorlar, “Nasıl olsa affedileceğiz” diyorlar (ve tevbe ediyorlar. Tevbe
ederler fakat) o işledikleri günahın aynısı kendilerine geldiğinde yine ona saldırırlar. Kitap
(Tevrat) ile Allah namına haktan başka bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan söz alınmamış mı idi? Onlar o kitabtakileri okumadılar mı? “Ki ahiret yurdu kendini koruyanlar için
daha yararlıdır.” Artık idrak etmeyecek misiniz?
170- Onlardan sağlamca kitaba tutunanlar, namazı doğruca kılanlar (ise); işte Biz, o uygun
işler yapanların ücretini asla zayi etmeyiz.
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171- Ve bir zaman dağı onların üstünden bir gölgelik gibi yükselttik. Onlar dağın başlarına
düşeceğini sandılar. “Size verdiğimiz kitabı kuvvet ile tutun, ondaki mesajları hatırlayın, belki
korunursunuz.” (dedik.)
172- Ve hatırla ki; Rabbin Âdemoğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldı. “Ben Rabbiniz
değil miyim?” diye onları kendi nefislerine karşı şahit tuttu. Onlar: “Evet, sen Rabbimizsin.
Biz buna şahidiz” dediler. (Böyle şahit tuttuk ki) Kıyamet günü, “biz bundan habersizdik”
demeyesiniz!
173- Veya: “Asıl olarak babalarımız bizden önce müşrik oldular. Biz sadece onlardan sonra
gelen bir nesiliz. Ey Rabbimiz! Bizi boş ve batıl düşünenlerin yaptıklarından dolayı helâk
eder misin?” demeyesiniz.
174- İşte biz, ayetleri böyle açıklıyoruz ki o (batıl yoldan) dönsünler.
175- Onlara o kişinin haberini oku ki, ona ayetlerimizi verdik. O ise, onlardan sıyrıldı. Bunun
üzerine şeytan onu peşine taktı. O aldananlardan oldu.
176- Eğer isteseydik, onu o ayetlerimizle yükseltirdik. Fakat o, yere saplandı, heva ve arzularına uydu. Onun örneği köpek örneği gibidir. Sırtına ağırlık koysan da solur, rahat bıraksan da
solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan toplumun örneği budur. Sen onlara böyle kıssalar anlat,
belki düşünürler.
177- Ayetlerimizi yalanlayıp da kendilerine zulmeden toplum örneği, ne kötü örnektir!
178- Allah kime yol gösterirse, işte o tam doğru bir yoldadır. Kimi de yoldan saptırırsa, işte
onlar zarar edenlerin ta kendileridir.
179- Cinlerden ve insanlardan büyük bir kısmı, cehennem için yarattık. Onların algılamayan
kalpleri, görmeyen gözleri, işitmeyen kulakları vardır. Onlar hayvanlar gibidirler, belki daha
da şaşkındırlar. (Hakikatten) asıl habersiz olanlar, işte onlardır.
180- Allah’ın çok güzel isimleri vardır. O isimler ile Allah’ı çağır. İsimleri hakkında sapanları
bırak, yaptıkları şeyler onlara ceza olarak verilecektir.
181- Yarattıklarımız içinde hakkı ve hakikati gösteren hak ile hükmeden bir toplum vardır.
182- Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, farkına varmadan onları yakalayacağız.
183- Onlara mühlet vereceğim. Şüphesiz Benim (azap) düzenime yakalananların hali pek çetindir.
184- Onlar düşünmediler mi? Arkadaşları olan Peygamberde hiçbir delilik yoktur. O apaçık
bir uyarıcıdır.
185- Onlar göklerin ve yerin içyüzlerine, Allah’ın yarattığı her şeye bakmıyorlar mı? Ecellerinin yaklaşmış olabileceğini düşünmüyorlar mı? Bu Kur’andan sonra artık hangi bir söze
inanacaklardır?
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186- Şüphesiz Allah kimleri saptırırsa, onlara yol gösterici bulunmaz. Ve Allah, azgınlıkları
içinde onları şaşkın şaşkın bırakır.
187- Sana bu kıyamet işinin nerde limanlanacağını soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi Rabbimin
katındadır. O’ndan başka hiç kimse vaktinden evvel onu açıklayamaz. O, göklerin ve yerin
içinde saklanmıştır. O size ancak birden gelecektir.” Sanki sen onu kuşatmış, görüyorsun gibi
sana onun ne zaman geleceğini soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi Rabbimin katındadır, fakat
insanların çoğu bunu bilmezler.”
188- De ki: “Rabbimin istediği hariç, kendim için ne bir menfaat ne de zarar vermeye malik
değilim. Eğer gaybı bilmiş olsaydım, çok hayır ve fayda kazanırdım. Bana kötülük de dokunmazdı. Ben inanan bir toplum için bir uyarıcı ve müjdeleyiciden başka bir şey değilim.”
189- O Allah’dır ki; sizi tek bir nefisten yarattı. Onunla sükûnete ersin diye, eşini de onun
cinsinden yarattı... Eşini sarıp ona yaklaşınca hafif bir hamilelik gerçekleşti. Bir müddet o
hamilelikle öyle devam etti. Kadın ağırlaşınca, karı koca Allah’a dua ettiler ki; “Eğer bize
yararlı bir şey verirsen andolsun, şükredenlerden oluruz.”
190- Allah onlara yararlı bir evlat verince, Allah’ın onlara verdiğinde O’na ortaklar koştular.
Allah onların eş koştuklarından çok yücedir.
Not: Âdem ve ilk insan ile ilgili, yaratılıştan tutun da bu gibi meselelere kadar bütün kıssanın
temel unsurları, bir fert ve tek bir kişi ile ilgili değildir. O kıssa ve teferruatı, insanlık nevinin
serüveni, şimdiki yaradılışını, eşyayı ve isimlerini nasıl öğrendiğini, meleklerden nasıl üstün
olduğunu, melekler ve tabiatın insana nasıl musahhar olduğunu, insanın nimetlere karşı nasıl
nankör olduğunu, Allah’ı unuttuğunu bildiriyorlar.
191,192- Yaratıldıkları ve hiçbir şeyi yaratmadıkları şeyleri Allah’a eş koşuyorlar. O şeyler ne
onlara yardım edebiliyorlar ne de kendilerine.
193- Eğer onları doğru yola davet etseniz, size uymazlar. Onları çağırsanız da sussanız da
onlar için birdir.
194- Allah’tan başka çağırdığınız şeyler, sizin gibi birer kuldurlar. Eğer doğru iseniz onları
çağırın size cevap versinler!
195- Yürüyecekleri ayakları mı var? Yoksa tutacakları elleri mi var? Veya görecekleri gözleri
mi var? Yoksa işitecekleri kulakları mı var? De ki: “Ortak koştuğunuz şeyleri çağırın. Sonra
bana tuzak kurun (ellerinizden geliyorsa) bana hiç göz açtırmayın.
196- Şüphesiz benim sahibim, kitabı indiren Allah’tır. O, iyilere sahip çıkar.
197- O’ndan başka çağırdığınız şeyler ise, ne size yardım edebilirler ne de kendilerine.”
198- Onları doğru yola çağırsan işitmezler. Onların sana baktıklarını görüyorsun, fakat görmüyorlar.
199- Güzellik yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.
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200- Şeytan seni (buna aykırı bir yola) dürtmeye kalkışırsa, Allah’a sığın. Şüphesiz O, işiten
ve bilendir.
201- Kendilerini (küfürden) koruyanlara şeytandan bir hayal gelirse, düşünüp hatırlar ve hemen gerçeği görürler.
202- Bu muttakilerin kardeşleri (akrabaları) olan kâfirler ise, onları bataklığa sürüklerler ve
onları öylece bırakırlar.
203- Onlara bir ayet (mucize) getirmediğin zaman, “Neden bulup buluşturup getirmedin?”
derler. De ki: “Ben ancak Rabbimden bana vahiy olana tabi olurum. Bu Kur’an sizin hakkı
görmeniz için açık deliller ve inanan bir toplum için rahmet ve hidayettir.”
204- O Kur’an okunduğunda ona kulak verin ve susun ki rahmet edilesiniz.
205- Rabbini kendi içinde yalvararak ve korkarak ve dışarıdan işitilmeyecek bir sesle sabah
akşam zikret. Sakın gafillerden olma.
206- Rabbinin katında olanlar, O’na kulluk etmekten büyüklük taslamazlar. O’nu takdis ve
tesbih ederler ve yalnızca O’na secde ederler.
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Enfal Suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1- “Sana mal fazlalıklarını soruyorlar. Vahiy diliyle de ki: Fazlalıklar Allah’ın (sosyal ve doğal sistemin) ve Resulünündür (dini kurumlarınındır.) Sizler mal gibi somut küçük noktaları
değil de, Allah gibi sonsuz gerçekleri kaybetmekten sakının. Maddi bir hayat ve gelişme için
de toplumsal birliğinizi güçlendirin, onu yararlı ve işlevsel kılın. Allah’a (sonsuz ve fıtrî değerlere) ve onun sosyal elçisi olan dine itaat edin, eğer inanmış iseniz.”
Bu ayetin kelimelerinin açıklaması
“Sana soruyorlar.” Burada sana manasına gelen ke, Hz. Muhammed’in beşeri ve peygamber kişiliğinin ifadesidir. Soruyorlar kelimesi, burada “sorguluyorlar” manasındadır. Özne isteyen fiil olduğu halde, özne belirtilmemiştir. Bütün herkesin bu meseleyi sorguladığına işaret eder.
Enfal, nefil kelimesinin çoğuludur; fazlalıklar demektir. Fazladan ibadetler manasına gelen nafile kelimesi de bu
kökten gelir. Burada bu kelime sadece ganimet manasında değildir. Ganimetleri de, artık değerleri de, fazla sermaye birikimlerini de içine alıyor. Çünkü bütün bunlar fazlalıktır. Bu cümlenin mucizeliğine bakın ki; 1400
senedir, bütün insanlık bu mesele üzerinden İslam dinini ve Hz. Muhammed’in samimiyetini sorguluyor; şöyle
ki:
Mesela: O gün için bazı sahabeler, ganimetler ve savaşsız ele geçen mallar, neden tamamıyla bize verilmiyor,
diye sorgulamışlardı. Ensar ve Muhacirlerden başka diğer dış kabileler, neden onlara fazla veriliyor, diye Hz.
Muhammed’i sorguluyorlardı.
Avrupa müsteşrikleri ve Ortaçağ insanları İslam neden vergi ve ganimet alıyor, diye merak uyandırmışlar; insanları İslamdan soğutmaya çalışmışlardır. Sosyalistler, Hz. Muhammed neden artık değere ve sermaye birikimine
müsaade etmiştir, diye halen itiraz ediyorlar. İşte bu ve benzeri sorgulamalara karşı Kul (de ki) kelimesi Hz.
Muhammed namına der ki;
Evvela: Ben, bu işleri kendimden yapmıyorum.. Bu, Allah’ın emridir. İkinci olarak bütün bu mali yapıların
hiçbiri kişisel ve nefsanî işlere gitmiyor. Kanunun ve dinin menfaatine harcanıyor. Bazı sahabelerime şahsen bir
şeyler vermişsem de, onlar kendi hayatlarını ve bütün varlıklarını Allah’a ve dine adadıkları içindir.
Üçüncü olarak: Bilin ki, insanlığın en büyük kaybı, iktidar ve sermayenin fazlasının el değiştirmesi değildir.
İnsanlığın en büyük kaybı, sonsuzluk gibi manevi değerleri ve kendi sosyal bütünlüklerini kaybetmesidir.
Dördüncü olarak: Asıl kayıp, insanların, Allah (evrensel değerler) ve Resulü (semavi bir din) etrafında organize olmayışlarıdır. Bu kayıp, değil sadece değeri birkaç milyar altın ve paradan; belki geçmiş ve geleceğiyle bütün dünyadan daha büyük bir kayıptır.
Beşinci olarak: Eğer Hz. Muhammed, Allah namına İslam dinini bu şekilde pratiğe geçirmeseydi; insanlık güvenlik, huzur, ebedilik ve mutluluk demek olan iman gibi bir nimete sahip olamazdı. Bu ise bütün kâinattan daha
büyük bir kayıptır.
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“Eğer inanmışsanız..” cümlesi, son cümle olmakla der ki; eğer sizler bir ilke ve değere inanıyorsanız bunları
bilir ve yaparsınız. Ve eğer bir ilke ve değere imanınız yoksa bütün dünya malı elinize geçse de, bunun bir faydası olmaz.
Ayetin baştan sona akışı, bir yönden bu mucizevî bilgi ve ilkeleri bize film şeridi gibi gösteriyor; başka bir yönden sondan başa doğru dizaynı ile de insanlığı şöyle irşat ediyor:
“Eğer iman denilen bu gibi değerlere sahip iseniz, semavi bir dine inanmanız ve evrensel ilkelere itaat etmeniz
gerekir. Demek: “Ben inanıyorum, fakat bir dine bağlı değilim, evrensel ilkelerden bana ne!” gibi bir söz gayet
açık bir çelişkidir. Ayrıca sağlıklı ve birlik olmuş bir toplum ancak semavi bir din ve evrensel ilkeler ile mümkündür. Bu sayede insan soyut ve sonsuz değerleri anlar. Kamuya ve dinî kurumlara giden bir paranın insanın
midesine giden paradan bin kat daha değerli olduğunu anlar. Daha küçük somut lokal noktaları sorgulamaz.
Eğer bu süreci tetikleten imanın tarifi ve ölçüsü nedir, gibi bir soru gelirse, cevap şudur:

2- “İnanmış insanların en belirgin özelliği, Allah anıldığında kalpleri titrer. Allah’ın ayetleri
onlara okunduğunda bu okunuş onların imanını arttırır. Ve onlar sadece Rablerine (gelişmeleri için onları zorluklarla deneyen Allah’a) tevekkül ederler.”
Bu Ayetin Kelimelerinin Tahlili:
“İnnema” (Müminler sadece onlardır ki,) kelimesi imanın belirgin bir sabite olduğuna, müminin ahlakî yapısının
belli olduğuna bir işarettir. Bu mana el-müminun kelimesinin belirginlik edatı olan “el” takısı ile gelmesi, sabiteliği bildiren ism-i fail olması ve görünürlük manasını arttıran çoğul kipi olması ile üç kat daha pekiştirilmiştir.
“Ellezine..” (Onlar ki böyle bilinirler.) kelimesi de imanın belirginliğine ve sabiteliğine işaret eden o dört edatı
daha açık bir pekiştirme ile destek veriyor.
“İza zükirallahu..” (Allah anıldığında) cümlesindeki zaman zarfı olan iza onların kendilerine zaman ayırdıklarına işarettir. Ayrıca bu iza edatı, in edatı gibi şart ve zaman ifade eder. Fakat in ihtimal manasını verir, iza ise,
ona muhalif olarak kesinlik ifade eder.
“Zikir” bağ, mesaj, varlık ve değer demektir. “Allah” kelimesi ise sonsuz soyut ve mutlak varlık demektir.
Açıkça der ki; gerçek varlık, gerçek değer ve kendisine bağlanılacak, onunla ebedileşilecek mesaj, sadece Allah
gerçeğidir. Zükire fiilinin meçhul olması, her şeyin Allah’ı zikir ettiğine, Onun o mutlak varlığını gösterdiğine
işarettir.
“Allah anıldığında kalpleri titrer..” Bu deyim bize der ki: İnsanın kalp denilen sonsuz bilinç ve algısı, ancak
sonsuz bir hakikat ve varlık söz konusu olunca titrer, çalışır, ses verir. Demek eğer bir insanın kalbi, katı maddi
şeylerle titriyorsa o insan, mümin sayılmaz.
Bu cümle müminlerdeki ruhanî, sezgisel ve sonsuz boyutun ifadesidir. Bundan sonra gelen cümle ise, müminlerdeki ölçülü, bilimsel, uygulamalı bilgi boyutunun ifadesidir. Şöyle ki:
“İza tüliyet” (onlara okunduğunda) kelimesi, iza edatıyla kesinlik manasını ima ettiği gibi, okuma ve uygulama
manasına gelen “tüliyet” fiili de deney ve bilimselliğe bakar.
Aleyhim (onların üzerine) ifadesi, bilimin yüceliğine ve her şeyden bilginin edinildiğine (mesela sadece maddeden ve liderden değil) ve bilgi arttıkça sorumluluğun arttığına işarettir.
Ayatühü (Allah’ın ayetleri..) Varlıkta ve hayatta nelerin gerçek olduğunu, nelerin gerçeği bildirdiğini bildiren
her şey, özellikle Kur’an ayetleri ve kâinat kur’anından o ayetlerin bir tercümesi olan bilimler, Allah’ın ayetleridir. Ayet kelimesi etimolojik olarak “eyyü” (hangisi) kelimesinden gelir. Bu ise neyin gerçek, neyin gerçek
olmadığını bildiren realite demektir. Gerçeklik ve realitenin, sorgulamakla bilineceğini bildirir.
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Bu ayetler müminlerin imanını arttırır, manasına gelen zadethüm imanen der ki: Asıl iman, kalbî ve ruhanidir;
soyut ve manevidir. Fakat bu boyut, somut ve ilmî verilerle somutlaşırsa o zaman bu iman iki katlı olur. Demek
“İman artmaz ve eksilmez” şeklindeki kelamcıların görüşü, soyut boyut itibariyledir. Yoksa veriler arttıkça,
ayetler bilindikçe, iman artar. Ve güçlenir.
Cümle lâfzen “Bununla müminlerin imanı artar” demiyor da, “ayetler okununca bu ayetler, müminleri iman
yönüyle arttırır” diyor. Bu ise, İslam’ın bilimler vasıtasıyla yayılacağına işarettir.
Demek Müslüman iki kanatlıdır. Kalp, sonsuzluk ve ruhanilik onun bir kanadını oluşturur; akıl, bilimsel veri ve
deney onun diğer kanadını takar. Dolayısıyla müminler, bu ikili yapıyı İslam ve tevhid ilkeleriyle birleştirdikleri
için, sıkıntıların ve sorunların gelişme ve imtihan için Allah’ın rububiyetinin bir tecellisi olduğunu, sabredildiğinde bunun sonucunun zafer ve sonsuz bir kazanç olacağını biliyor.
“Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler” cümlesi ilmî yönden psikolojik ve sosyolojik bir realiteyi bildirdiği
gibi; bu ayette geçen dört cümlenin de göstergesi ve isbatıdır. Şöyle ki:
**Gerçek müminler, diyalektik sürecin imtihan için olduğunu bilirler. Onun için Allah’a tevekkül ederler. Demek müminde eğer teslim ve tevekkül olursa zikir gerçek zikir olur. Yoksa o zikir, zikir değil de korkudan dolayı bir sığınma olur.
**İnsan tevekkül ederse, işlerini Allah’ın sonsuzluk gemisine bırakırsa kalbi rahat eder, titrer, mesaj alır. Sonsuzluk sinyalini alabilir. Yoksa kafasında ve belinde tonlarca katı yük olan birisinin kalbi, Allah’ın zikrinden
dolayı titremez.
**Ve bir insan zıtların, musibetlerin çalışma sistemini bilirse, bunu gelişme ve imtihan için olduğunu anlarsa ve
bu arada sonsuza inanırsa ancak bilimdeki güzellikleri ve gerçekleri görebilir. Yoksa bütün bilimler, hatta bütün
dinî kuruluşlar bile absürt ve anlamsız olur. Çünkü bu takdirde bilimler ve dinler, insanın imanını arttıracaklarına
onu dinsiz ederler.
** Son cümle, bilimsel bir gerçeklik olarak binler denekle bize der ki: Tevekkül etmeyen birey ve toplumlar,
psikolojik ve sosyolojik baskılar altında ezilmeye mahkûmdurlar. İnsan bireyi stres, kaygı ve bin bir ihtiyaç ve
dürtü altında ezilirken, toplum da, bencillikten ve anlamsızlıktan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı birbirini yiyen
gruplara bölünür. İnsan insanın kardeşi iken, biri diğerinin kurdu olur.
Birey bazında ve toplum bazında bu iki ilmî gerçeklik nasıl sağlanır ve nasıl devam eder, gibi bir soruya şu cevap geliyor:

3- “Öyle müminler ki, bireysel varlıkları için namaz kılarlar. Ve İlahî sistemin kendilerine
verdiği rızıktan infak ederler.”
Namaz, birey için sonsuza bağlanma, dengeyi kurma, bedeninden ve bencilliğinden kurtulabilme demektir. İnfak,
başta açlık ve zayıflık olmak üzere toplumdaki bütün açık ve gedikleri kapatmak demektir. Namaz ve zekât dediğimiz bu iki gerçek birleşince, güçlü fedakâr, mutlu birey ile asla çökmeyen, sonsuza dek gelişebilen toplum
ortaya çıkar.
[Bu kitabın sonunda Namaz ile ilgili eke bakınız.]

4- “İşte gerçekten iman etmiş insanlar böyleleridir.” (Bunlar tek tip, tekdüze bir toplum da
değiller ki, eleştirilsin.)
Çünkü bunlar ekonomik ve sosyal yönden birbirine yakın da olsalar “Allah’ın katı” ile ifade edilen ve soyut olan
ilmî ve manevi konularda birçok derecelere ayrılırlar. Eksiklikleri olabilir. Fakat onlar için telafi ve bağışlanma
sistemi vardır. Ve hepsine de güzel bir besleme vardır. Bu, onların dünyadaki durumlarıdır. Ahirette ise, dünyadaki göreceli gerçekler, orada hakiki hakikatler olduğundan onlara sonsuz yükselme, bağışlanma ve nimetler
vardır.
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Peki, böyle bir toplumun örneği ve uygulanmış şekli var mı, gibi bir soruya şu gelen ayet cevap veriyor:

5- “Nitekim seni gelişme ve imtihan için peygamber olarak gönderen Rabbin, bu imanın gerçekleşmesi için seni cihad için evinden çıkarttı. Fakat müminlerden bir fırka bundan iğreniyordu.”
[Bu 5. ayet, Bedir veya Uhud savaşı için görünse de aslında Medine Dönemindeki 10 yıllık bütün cihad hareketlerine bakıyor. 10 kelimesiyle buna işaret ediyor.
Sure içinde Bedir savaşı anlatıldığından ayetten maksat Bedir savaşıdır, diyebiliriz. Fakat ayetin meali Uhud
savaşını andırıyor. Çünkü Peygamber, Uhud savaşında Medine’yi içerden savunmak istiyordu. Sahabeler ise ille
de cephede savaşmak istiyorlardı. Kalbinde şüphe olanlar ise savaştan iğreniyorlardı. İşte bu durum karşısında
Peygamber savaşa çıkmak zorunda kaldı. Onun için ayet “Senin Rabbin gerçeklik ortaya çıksın, diye seni evinden çıkarttı.” diyor.
Birçok insan, İslam’ın diyalektik süreci savaşlarla işletmesini eleştiriyor; neden savaşları ve diğer zıtları hayattan kaldırmadı, diyor. Fakat dört yönden haksızdırlar:
a) O gün o ortamda en iyi imtihan ve gelişme aracı savaş idi. Okul, ilim, dinî kurumlar, seçim, insan hakları gibi
hiçbir başka aygıt yoktu.
b) Manevi ve ruhi gelişmek için en keskin sebep, insanın ölmekle yaşamayı bir görüp bu sayede sonsuz mesajın
ve gerçekliğin varlığına inanmasıdır.
c) Allah, Hz. Muhammed ile insanlığa bildirdi ki: Zıtların varlığı ve çatışması, sonsuz bir gerçekliğin bilinmesi
ve yaşanılması içindir. Bütün hayat, ölüm, savaş ve zaferler bu gelişmenin bilinçli bir motorudur; asla kaotik ve
karanlık değildir.
d) Ayrıca Hz. Muhammed, evlilikten boşanmaya kadar, oradan savaş ve barışa kadar bütün hayatı, gerçeklikleriyle yaşadığından, varlığın ve hayatın kötü, çirkin, absürt ve anlamsız olmadığını göstermiş oldu. İnsanlığın
yüzünü güldürmüş oldu. İşte bakın; eğer bunlar olmamış olsaydı, bazıları hayatı şu altıncı ayette anlatıldığı gibi,
kötü ve çirkin algılardı. Ki iman etmeyenler öyle algılıyor:

6- “Gerçeklik (savaşın gerekli olduğu) onlara göründüğü halde Peygambere karşı mücadele
ediyorlar. Sanki göz göre göre, ölüme doğru itiliyorlar.”
[Evet, eğer iman olmazsa, varlıkta ve hayatta gerçeklik görünmezse, insan bütün dünyanın kralı da olsa, bin
sene de yaşasa her an, her gün göz göre göre ölüme itildiğini sanır. Yüz senelik hayat, trilyonlarca idamlara
dönüşür.]

7- “Hatırlayın ki; Allah iki kervandan birini size vereceğini vaad ediyordu. Biri silahlı idi.
Diğeri silahsız idi. Siz silahsız olanı ile karşılaşmak istiyordunuz. Allah ise sizi silahlı olanla
karşı karşıya getirdi ki ilkeleriyle gerçekliği göstermiş olsun. Kâfirlerin gücünü kessin.”
Bu ayetin kelimelerine geçmeden önce birkaç noktayı hatırlatmak gerekir. Şöyle ki:
•

•

Müslümanlar zorla Mekke’den çıkartılınca Medine’ye hicret ettiler. Fakat mal ve bütün varlıkları Mekke’de
kaldı. Buna mukabil Mekkelilerin Şam’dan gelen mal yüklü kervanına el koymak istediler. Buna mecbur
idiler.
Fakat Mekkeliler, kervanı korumak için bin kişilik silahlı bir ordu ile yola çıktılar. Sahabeler, kervanı yakalayamadı. Bunlarla savaşmak zorunda kaldı. Bu çok zor bir durum idi. Hem fakirdiler, hem de sayıları bine
karşı 300 idi. Onların hesabı mal iken (ki caiz idi, Allah onlara izin vermişti) Allah’ın hesabı, dinin ve
Kur’anın gerçekliğinin ortaya çıkması idi.
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•

Bu ara Sahabelerin nefsine de bir pay verdi. Silahsız kervandan beklediklerinden fazla ganimet elde ettiler.
Ayrıca o bin kişiyi yendiklerinden, hem manen kuvvet kazandılar, hem Medine’deki münafıklara karşı büyük bir avantaj elde ettiler.

“Allah, kelimeleriyle hakikatin gerçekleşmesini istiyordu.” Burada kelimeler, iman, vahiy ihlâs, fedakârlık gibi
manevi ilke ve yasalardır. Bunlar, açlık, fakirlik ve beslenmeden daha öncelikli değerlerdir.
“Dabirel-kâfirin” kelimesi, kâfirlerin kökü manasına gelir. Burada maksat, onların arka gücü, onların temel
dayanağı, onların tedbir ve planları demektir.
İşte bu gibi gerçekleri bildikten sonra hala “Müslümanlar, mal ve ganimet için savaştılar” demenin ne kadar
büyük bir iftira, haksızlık ve mücrimlik olduğunu herkes anlayabilir.

8- “Evet, Allah savaşları sadece hakkı gerçekleştirmek, batılı iptal etmek için yasalaştırmıştır.
Suçlular (mücrimler) istemese de, Allah’ın yasalarını iğrenç görse de bu böyledir.
[Bu 8. ayet, 7. ayetin devamı ve gerekçesi gibi görünüyor. Bununla berber sahabelerin Peygamberin vefatından
sonra yaptıkları büyük fütuhata da bakıyor, diyebiliriz.]

9- “Hatırlayın bir vakit5 sizler Rabbinizden yardım diliyordunuz. Rabbiniz duanızı kabul etti.
Ben bin melek ile sizi destekleyeceğim, dedi.”
Bu ayetin kelimeleri:
“İz” çok daha önceki bir zamanı bildiren bir edattır.
“İstiğase” yardım dilemek manasına gelir. Etimolojik köküyle istenilen bu yardımın yağmur olarak beklenildiğine işaret eder. Çünkü o zaman çölde su, çok büyük bir ihtiyaç idi.
“Rabb” kelimesi işaret eder ki. Sahabelerin istediği yardım, hepten olağanüstü değil de zıtların çatışma meydanı
olan savaşın şartlarına göre imiş. İstigase fiilinin çoğul olması, “Sadece Peygamber yardım istedi” mealindeki
rivayetteki eksikliği bildirir. Bu rivayette anlatılan “Ya Rabbi, eğer bu bir avuç Müslüman yok olursa sana kim
ibadet edecek” sözü,” “Sizler olmasanız da Allah davasını ikame etmek için başka bir kavmi görevlendirir.”
“Muhammed ölse veya öldürülse Allah yine de dinini tamamlayacaktır,” mealindeki ayetler ile (Âl-i İmran,
144) “Gökler, yer ve içindekileri Allah’a ibadet eder” mealindeki ayet ile çelişir.
“İsticabe” Allah’ın ben duanızı kabul ettim, demesidir. Çünkü daha sonra bu duayı savaş meydanında fiilen
kabul edecektir.
“Enni..” Kur’anda genelde Allah, yasaları ve sistemi ile beraber çoğunlukla “Biz” diyor. Burada fiilî özel kişilik
ve benine isnat etmesi, bu yardımın olağanüstü, mucizevî bir tarzda olduğuna işarettir.
“Bin” sayısı müşriklerin ordusunun sayısına denktir. “Melek” tekil olarak gelmesi gerekirken “melaike” çoğul
olarak gelmesi, bu mucizevî İlahî yardımın çeşitliğine işarettir. Mesela, moral gücü, mesela o gün harika bir
yağmurun yağması, mesela müşriklerin, güçlü ve çok oldukları halde korkuya ve dehşete kapılmaları, İlahî,
bilinçli bir melek ve kuvvet olarak icra edilmiştir.
“Mürdifin.” Bu kelime meallerde peş peşe ard arda diye çevrilmiştir. Fakat bu takdirde kelime bir mana ifade
etmiyor. Anlaşılan bu kelimenin maksut manası “Bu melekleri, sizin ardınızdan, sizin arkanızdan bir destek
olarak göndereceğiz” demektir.

5

Demek bu surenin ayetlerinin çoğu, Bedir Savaşından sonra inmiştir.
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Evet, cihattan beklenilen meleklerin savaşması değildir. Müminlerin savaşıp imtihanlarını vermesidir. Fakat
müminler zayıf ve az olduklarından Allah mucize pahasına dahi olsa diyalektik dengeyi ve imtihan sırrını ayakta
tutuyor. Olağanüstü olarak Müslümanlara destek veriyor.

10- “Allah bu olağanüstü durumu yaptı ki, size bir müjde olsun, sonsuz bir varlık ve gerçeklik
var, diye kalbiniz mutmain olsun. Nihai yardımın ancak sonsuz İlahî sistem demek olan Allah’ın katından geldiğini bilesiniz. Allah’ın sonsuz güç ve imkânlarına (izzetine) rağmen, imtihan gibi belli hikmetler için işi sınırlı ve zor kıldığını anlayasınız.”
[Muhammed Esed, mucizeye ve olağanüstü İlahî işlere inanmadığı için, Bu melek meselesi sadece bir vaad idi.
Pratik olarak hiçbir şey olmadı, diyor. Al-i İmran 123.-124. ayetleri de güya böyle imiş, diye iddia ediyor. Hâlbuki bu iddia beş yönden yanlıştır. Şöyle ki:
a) Bu 9. ve 10. ayetlerden “Bir şeyler yapıldı. Ki Sahabeler onunla mutmain oldu” gibi bir gerçeklik gayet açıkça
anlaşılıyor. Eğer sadece bir vaad olsaydı, zaten daha önce de böyle İlahî vaadler vardı.
b) Aşağıda meallerini göreceğiniz 11. ve 12. ayetlerin her biri, bu İlahî yardımın beşer çeşidine işaret eder. Bu
10 çeşit yardım, çok özellikli ve görünür olduğundan, ayetler bunları özellikle bize gösteriyor. Yoksa görünmedik 1000 noktadan Müslümanlara özel yardım geldi.
c) Bu surenin 17. ayeti, bu yardımların çoğunun metafizik ve görünmez nitelikte olduğunu bildirir. “Sizler onları
öldürmediniz, Allah onları öldürdü. Sen de ya Muhammed, o bütün kâfirlerin gözlerine giren bir avuç toprağı
atmadın. Allah attı. Allah bunu yaptı ki, Müslümanların imtihanı güzel geçsin. Çünkü onlar az ve zayıf idiler.
Allah zayıfların halini bilir, onların duasını kabul eder.”
d) Âl-i İmran 123 ve 124. ayetlerin doğru manası ise şöyledir:6
“Bir vakit (Uhud savaşında) müminler dağılmak için uğraştılar. Fakat Allah onların yakını, onları dağılmaktan
kurtardı. Dolayısıyla gerçek müminler sadece Allah’a tevekkül etsinler.” (3/122)
“Nitekim Bedir’de sizler ezik olduğunuz halde Allah olağanüstü olarak size yardım etti. Dolayısıyla İlahî değerleri çiğnemekten sakının ki; nimet ve zafer elinize geçsin de şükredesiniz.” (3/123)
“Hani (Uhud’da) Sen Müminlere Rabbinizin indirilmiş üç bin melek ile size yardım etmesi yetmeyecek mi?”
(3/124)
[Bedir’de müşrik kuvvet bin kişi idi. Müslümanlar ise 300 küsur idi. Dolayısıyla bin melek ile yardım geldi.
Uhud’da ise, müşrik güç üç bin idi. Müslümanlar ise 700 idi. Ki yarısı geri döndü. Onun için burada üç bin ile
yardım edilmiştir.]
“Evet, eğer iman ile sabredip İlahî ilkeleri çiğnemekten sakınırsanız ve onlar bu Uhud akınından sonra yine
üzerinize gelseler, Allah beş bin işaretli melek ile size yardım edecektir.” (3/125)
Nitekim Hendek ve Huneyn’de Müşrikler, Müslümanlar üzerine akın ettiler. Fakat olağanüstü bir şekilde yenilip
kaçtılar: Ahzap, 9’da Hendek savaşı bahsinde, Onların üzerine bir fırtına ve görmediğiniz askerler gönderdik,
deniliyor.
Tevbe, 26’da ise Huneyn savaşı hakkında: “Sonra Allah, Peygamber ve Müminler üzerine bir sebat ve sükûnet
indirdi. Kâfirlere karşı görmediğiniz askerler indirdi. Kâfirleri cezalandırdı. Evet, kâfirlerin cezası olağanüstü
olur.”
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Ayetler tam anlaşılsın, diye 122-125. ayetleri de beraber olarak okumamız ve görmemiz gerekir. Şöyle ki:
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125. ayette işaretli diye çevirdiğim müsevvimin kelimesi, etimolojik olarak koku salan veya tam isabet eden
manalarına gelir. Evet, ruhaniler gözle görünmez. Fakat geldikleri ortamda güzel bir koku bırakırlar. Ayrıca
onlar, akıllı mermiler gibi olduklarından hedefe tam isabet ederler.
[Bu gibi ayetlerde geçen görmediğiniz askerler ifadesinden anlaşılıyor ki; bu gibi olağanüstü yardımlar, apaçık
ve herkesi iman etmeye zorlayacak tarzda değildir. Yoksa rububiyet ve imtihan sırrına aykırı olur. Bazı rivayetlerde bu gelen meleklerin tasvir edilmesi ise, özel ve kişisel bir görü olduğundan imtihan sırrına aykırı değildir.]
e) Melekler meselesinin sadece bir vaad olmadığını, pratize edilen bir yardım olduğunu bildiren bir delil de şu
gelen 11. ve 12. ayetlerdir.

11- “Hatırlayın ki; Allah olağanüstü bir şekilde üzerinize uyuklama halini verdi. Ki size bir
güven gelsin. Ve yine harika bir şekilde üzerinize gökten bir su indi ki sizi (maddeten) temizlesin ve (manen) şeytanın size bıraktığı yorgunluk gibi kirleri gidersin. Kalbinize bir kuvvet
olsun. Ve onunla ayaklarınıza güç katsın.”
Bakın bu 11. ayette bilinçli beş doğal olay anlatılıyor. Bilindiği gibi, doğal âlemde sonsuz bir bilinç var. Her şey
bu âlemde bilinçli bir dosyadır. Nitekim Bedir Savaşında hızlı hareket etmek mecburiyetinden ve stresten dolayı
çok büyük bir yorgunluk olmuştu. Onun için Sahabeler bir ara uyumuşlar, ardından görülmedik biçimde yağmur
yağmış; onlar göletlerde biriken su ile yıkanmışlar, serinlemişler; stres ve yorgunluklarını atmışlardır. Bu özel
İlahî ilgiyle psikolojileri sağlamlaşmış; kaslarına kuvvet gelmiştir.
Bu 11. ayet, ikili sisteme işaret eder. Ve beş cümlesiyle der ki; uyku, yağmur, yorgunluk ve canlı dinamik davranışlar, özünde bilinçli birer dosyadırlar. Din bu canlı ve bilinçli yapılara, özellikle onların soyut, ruhanî ve bilinçli boyutuna melek diyor. İnsanlar bu bilinçli ve canlı yapıyı hissettikleri için, ekoloji ve doğa canlıdır, diyorlar.
Fakat bu doğal boyutun arkasında tam bilinçli ve canlı olan İlahî benliği bilmiyorlar; melekler ile ruhanilerin
kişiliğini göremiyorlar. Hulasa: 11. ayet, yarı fizik yarı metafizik olan doğal âlemdeki beş melek numunesini
zikrediyor. Numarasıyla onların ikili sistem üzere nasıl birer yazılım olduklarına işaret ediyor. Bu gelen 12. ayet
ise, tamamıyla metafizik ve ruhanî olan beş melek çeşidini dile getiriyor. Tam ruhanî ve metafizik varlıkların,
doğal varlıklardan farkı, onların yapısının süreç ve zamanı da içermesidir. Yani ruhun yapısı sadece anlık biyolojik bir yazılım değildir, geçmiş ve gelecek zaman ve süreci de içine alan ve dört boyutlu olan bir yazılımdır, diye
son derece önemli bir ontolojik bilgiyi bu asrın insanına sunuyor. Whitehead buna Süreç Teolojisi diyor. Evet,
12 sayısı ve katları zamanın ve çağların simgesi ve şifresidir.
11. Ayetin Kelimeleri
“İz” geçmiş zaman edatıdır. Bu ayetlerin Bedir Savaşından çok sonra indiğine işarettir. Ayrıca zamanlar üstü
İlahî müdahaleye de işaret eder. Çünkü Arapçada zamanlar üstü işler geçmiş zaman ile ifade edilir.
“Gaşiy” tamamen örtmek ve kapatmak demektir. Bu ise, o zaman için Sahabelerin bütün sıkıntılarının giderilmesine işaret eder.
“Nuas” kelimesi, anlık fakat çok derin bir uyuklama manasına gelir. Müfessirler burada bu kelime huzur ve
sükûnet manasında kullanılmıştır, demişler. (Müfredat)
“Emeneten minhu” Allah’tan bir güven manasına gelir. Evet, psikolojik tedavi ve desteklemede uyku ve sükûnet
çok önemlidir. Fakat bunlardan daha da önemlisi; güven duygusudur. Çünkü psikolojik sıkıntıların yüzde doksanı kaygı ve korkulardan kaynaklanıyor. Demek bu inceliğe işareten bu kelime cümlenin temyizi veya tekidi
olarak gelmiştir.
“Gökten bir su indirmek..” Su, psikiyatrik sıkıntıların tedavisinde çok büyük bir sebeptir. Bir de eğer bu su
yağmur tarzında olursa, insanın bedenindeki ve çevresindeki gerilim oluşturan elektriği alır, insan ruhunda büyük bir rahatlık hisseder.
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Fakat bütün bunlara rağmen eğer insanın bedeni, kirli ise yine sıkıntılar olur. İşte bu noktaya da işareten “gökten
bir su indirdi ki; sizi onunla yıkatsın.” diye cümle devam etmiştir.
“Ve şeytanın bıraktığı pislikleri gidersin” cümlesinde, bazıları bu pislik cenabettir, demişler. Çünkü gerilimden
dolayı insan ihtilam olur. Bazıları da cenabet kirlilik sayılmaz; bu olsa olsa yorgunluk, sıkıntı gibi manevi bir
pisliktir, demişler.
“We li-yarbita ala kulubiküm” kalbinize toparlayıcı bir bağ geçirsin, mealindeki bu cümle, yine Psikoloji ilminden bir gerçeğe işaret ediyor; diyor ki:
“Psikolojik ve psikiyatrik sıkıntı ve sorunlar, beyinde herhangi bir eksiklik ve arızadan kaynaklanmıyor. Bütün
bu sıkıntı ve sorunların nedeni beynin bir bütün ve bir arada ahenkli olarak çalışmayışıdır. Ki bunun ileri safhasına şizofreni denilir. Şizofreni kelime olarak beynin ve kalbin (bilinçaltının) kopuk ve dağınık çalışması demektir. Arapçada akıl kelimesi ise, değişik olayları ve farklı duygu ve düşünceleri birbirine bağlayıp başarılı bir
şekilde sonuca karar vermek demektir.”
“We yüsebbite bihil-akdam” ve Allah bu özel müdahaleleriyle ayaklarınıza güç ve direnç (sebat) vermek istedi.
[Demek kas hareketi ve maddi işler, birçok psikolojik ve manevi işlemlerin bir sonucudur. Bu cümlelerin, ilmî
gerçeklere işaret edecek şekilde dizilmesi ve yanlış bilgi içermemesi de başlı başına mucizevî bir nüktedir. Çünkü o gün için bu gibi meseleler ilmen bilinmiyordu.

12- “Hatırla ki: Seni geliştirmek için gönderen Rabbin, meleklere mesaj veriyordu: Ben sizinle beraberim. İman edenlere güç verin. Ben kâfirlerin kalbine korku salacağım. Sizler o kâfirlerin boyunlarının üstüne ve onların bütün kaslarına vurun.”
Bu 12. Ayetin Kelimeleri:
“İz” bu edatın tekrar edilmesi, ruhanî boyutun psikolojik boyuttan farklı olduğuna işarettir. Yoksa bu edat tekrar
edilmezdi; cümle direkt atıf ile başlayabilirdi.
“Senin Rabbin meleklere vahiy ediyordu.” Allah’ın bütün evrene ve bütün meleklere vahiy göndermesi, varlıkları birbiriyle iletişime geçirmesi, sürekli ve daimi olmasına rağmen, Bedir Savaşındaki meleklere verilen bu komutun özelliğine işareten “Senin Rabbin meleklere vahiy ediyordu” diye ayrıca vurgulanmıştır. Ve bunun, imtihanın dengesinin ve gelişmesinin (rububiyetin) devam etmesi için olduğuna işareten, Allah vahiy etti, denmemiş
de, Senin Rabbin vahiy etti, denilmiştir.
“Ben sizinle beraberim” mealindeki enni meakum ifadesi, meleklerin kanunî ve düzenli çalışmalarına rağmen,
Bedir’de özel ve kasıtlı bir şekilde çalıştırıldıklarına işarettir. Bu kelime der ki; imtihan ve gelişme kanununun
devamı için bu özel müdahale gerekli idi. Dolayısıyla özel müdahalede de düzen ve kanun boyutu vardır.
“Allah, meleklere müminlerin kalbine sebat ve direnç verin, diye vahiy etti.” Bu sebat ve direnç, ya meleklerin
Sahabelere görünmesiyle veya rüyada onlara olağanüstü şeyler gösterilmesiyle veya imanlarından dolayı edindikleri psikolojik sağlık sayesinde gerçekleşmiş olabilir.
Çok ilginçtir ki ayet, müminlere güç verme emri, meleklere yapılmıştır, diyor; fakat bir sonraki cümlede, Allah
direkt olarak “Ben o kâfirlerin kalbine korku salacağım” diyor. Bu işi meleklere bırakmıyor. Bu değişiklik ise,
dört nokta içindir:
a) Allah’ın burada bu korku vermeyi kendi kişiliğine isnat etmesi, o korkunun büyüklüğüne ve olağanüstü bir
seviyede olduğuna işarettir.
b) Böyle bir korkunun kâfirlerde oluşması için ayrıca melekler gibi pozitif bir sebep gerekmiyor. Onların Allah’ı
inkâr etmesi korkunun olması için başlı başına bir sebeptir, diye cümle farklılığıyla vurgulanmak istemiştir. Evet,
inanmayan bir insan her şeyden çok yüksek bir derece korkar.
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c) Korku negatif bir şey olduğundan onun sebepleri sonsuz sistemin onlara göre yürümemesi, sahabelerin olağanüstü cesareti onların ebediyete inanmayışı gibi birçok sebep sayılabilir. Onun için ayet korku vermeyi meleklere
bırakmamıştır.
d) Meleklerin fıtratı tekdüzedir. Hayır meleği, aynı zamanda şer meleği olamaz veya şer meleği aynı zamanda
hayır ve olumluluk meleği olamaz, diye ayet bize ontolojik bir ders veriyor.
Fakat bu ontolojik gerçeklikle beraber bu gelen iki görev de onlara verilmiştir:
1) Boyunlarının üzerine vurmak.
2) Onların bedenlerinden her kas parçasına vurmak.
Bu iki cümle vücudun bütün çalışma sistemini özetliyor. Depresyon veya başka bir sebeple boyun kilitlendiğinde
beyin, artık vücudu idare edemiyor. Beyin, komutları sağlıklı olarak verebilse de eğer beden sahasındaki kas
sistemi kilitli ise yine hiçbir icraat yapılamaz.
Bu iki cümle, ilmî bir gerçekliğe işaret ettiği gibi, savaş ile ilgili olduğundan stratejik bir gerçeğe de işaret eder.
Düşmanın komuta merkezini kilitlemek .. Veya komuta merkezi ile cephe arasında iletişimi kesmek.
Ayetin son kelimesi olan benan parmak ucu manasına gelir. Etimolojik olarak belirginleşmiş kas manasına gelir.
Çünkü parmak ucu da bir kastır.
“Boyunlara vurun, kaslara vurun” emri, meleklere hitap olabileceği gibi Sahabelere hitap da olabilir. (Nesefi…)
Bu takdirde bu iki emir, öldürmek ve yaralamaktan kinayedir, deriz.
[Boyunlar manasına gelen a’nak 222 ediyor. Vurun manasına gelen “idribû” 1010 ediyor. Kaslar manasına
gelen benan 103 ediyor. Bu sayılar ise, bazı manevi ve teknik yapıların sembolüdür.]

13- “Allah böyle yaptı. Çünkü onlar Allah’a ve onun Resulüne karşı geldiler. Ve kim Allah’a
ve Onun Resulüne karşı gelse, bilsin ki; bunun sonucu çok ağır ve şiddetlidir.”
Allah’a karşı gelmek, onun evrensel ve doğal yasalarına karşı gelmek demektir. Onun Resulüne karşı gelmek ise,
Allah’ın ekstra vahiylerle gönderdiği dinî sisteme karşı gelmek demektir. Mesela, komünist dünya, insanlık için
çok temel yasalar olan mülkiyet, ibadet ve sosyal rekabeti inkâr etti. Ayrıca Allah’ın elçileri olan bütün kutsal ve
semavi dinleri yasak ettiler. Ve sonuç çok ağır ve pahalı bir yıkım oldu.
Ve mesela Mekke müşrikleri, Allah’ın tekliğini, aşkınlığını ve bunun bir yansıması olan ahireti inkâr ettiler. Hz.
Muhammed’in peygamberliğine karşı savaştılar. Fakat sonuç çok ağır bir mağlubiyet oldu. Bazıları bu farkı
bilmediğinden Allah ve resulü aynı şeydir, diyorlar. Neden ayrıca resulü tekrar edilmiştir, diye sorguluyorlar.
Bu 13. ayet, 13 yıllık Mekke dönemine ve 130 yıllık Komünizm tarihine işaret ettiği gibi, (Şakku kelimesindeki
çoğul manasını veren okunmayan elif sayılmazsa) 57 harfiyle Allah’a ve Hz. Muhammed’e karşı gelen önemli
bir zata da işaret eder.
Yahudiler tarihinde tevafukları inkâr edilemeyecek kadar çok olan 13 sayısı, bu ayet, bir yönüyle İslama karşı
gelen Yahudilere de bakıyor, ince bir işaret olabilir. Nitekim daha sonra nazil olan surelerde bu müşakkat kelimesi, genelde Yahudiler için kullanılmıştır.
Son Bir Not: Karşı gelmek, mücadele etmek manasına gelen şakk kelimesi etimolojik yönüyle yarmak ve bölmek demektir. Bu da dini, doğadan ayıranların veya doğayı dinden ayıranların veya Hz. Muhammed ile Kur’anı
birbirinden farklı görenlerin yanlışına işaret ediyor.

14- “İşte bu ve benzeri mağlubiyetleri tadın. Ayrıca inanmayanlar için ateş (cehennem) azabının olacağına inanın.”
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Bu ayet, inanmayanların yani dine karşı gelenlerin dünyada da, ahirette de bin bir çeşit sıkıntı ve azap çektiklerini dile getiriyor. 13. ayetin başında, “işte bu” manasına gelen zalike kelimesi geçti. Kâfirlerin Bedir Savaşındaki
mağlubiyetlerine işaret etti. Bu 14. ayette ise “İşte bunlar” manasına gelen zaliküm kelimesi çoğul olarak kullanılmıştır. Bu ise, kâfirlerin ömür boyu ve tarih boyunca dünyada ve ahirette çektikleri sıkıntı ve azaplara vurgu
yapıyor.
Azab ve sıkıntıları, tadın kelimesi ile ifade etmek, aklınızı başınıza alın, manasını vurgulamak içindir. Kâfirler
kelimesinin seçilmesi, küfrün başlı başına bir azap olduğuna işarettir. Azaben-nar isim tamlaması, izafe-i beyaniyedir. Bu azapların ateş kadar acı verdiğine işarettir. Nitekim ateş kelimesi çoğu zaman azap ve acıdan kinaye
olarak söylenilir.

15- “İşte madem gerçek böyledir; ey inanmışlar, sizler, ordu halinde dahi olsalar kâfirlerle
karşılaştığınızda sırt çevirip kaçmayın.”
16- “Kim böyle bir günde sırt çevirip kaçarsa o, Allah’ın gazabını hak etmiştir. Onun son sığınağı cehennemdir. Ve varılacak en kötü yer orasıdır.”
[Bazıları, bu gibi ifadeleri askerî bir teşvik olarak görebilir. Fakat Kur’an sade kuru bir teşvik değildir. Kur’an,
kâinatın ve olaylarının ifadesidir. Dolayısıyla bu durum, manevi ve askeri açıdan da gerçektir ve doğrudur. Bu
durum, cepheden kaçanların başına gelen bir kanun ve hakikattir. Nitekim dahi bir Albay, askerlerine şöyle hitap
ediyor:
“Hem korkutanlara deyiniz ki: "Yüz binler ihtimalden bir ihtimal değil, yüzden yüz ihtimalle bir helâket gelse,
zerre kadar aklımız varsa, korkup, komutanımızı bırakıp kaçmayacağız.
Çünkü mükerrer tecrübelerle görülmüş ve görülüyor ki; büyük kardeşine veyahut üstadına tehlike zamanında
ihanet edenlerin, gelen belâ en evvel onların başında patlar. Hem merhametsizcesine onlara ceza verilmiş ve
alçak nazarıyla bakılmış. Hem cesedi ölmüş, hem ruhu zillet içinde manen ölmüş. Onlara ceza verenler, kalplerinde bir merhamet hissetmezler. Çünkü derler: "Bunlar madem kendilerine sadık ve müşfik komutanlarına hain
çıktılar; elbette çok alçaktırlar, merhamete değil tahkire lâyıktırlar."
Madem hakikat budur. Hem madem bir zalim ve vicdansız bir adam, birisini yere atıp ayağıyla onun başını katî
ezecek bir surette davransa, o yerdeki adam eğer o vahşî zalimin ayağını öpse, o zillet vasıtasıyla kalbi başından
evvel ezilir, ruhu cesedinden evvel ölür. Hem başı gider, hem izzet ve haysiyeti mahvolur. Hem o canavar, vicdansız zalime karşı zaaf göstermekle, kendisini ezdirmeye teşci’ eder. Eğer ayağı altındaki mazlum adam, o
zalimin yüzüne tükürse, kalbini ve ruhunu kurtarır; cesedi, bir şehid-i mazlum olur. Evet, tükürün zalimlerin
hayâsız yüzlerine!” (Mektubat)
Evet, insan savaştaki sıcaklık içinde imtihanını verince, artık ölmekle yaşamayı bir görür; sonsuz ve soyut değerleri anlar. Bedenin de, maddi sebeplerin de bir perde olduğunu bilir. Sonsuz bir iman elde eder; mucizevî bir
tarzda zaferlere mazhar olur.

17- “Ey müminler, siz gerçekte o kâfirleri öldürmediniz; Allah idi onları öldüren. (Çünkü sebepler açısından sizde böyle bir imkân yoktu. Bu mucizevî bir zafer idi.) Nitekim ya Muhammed, attığın bir avuç toprağın bütün kâfirlerin gözüne girmesinde de sen atmadın. Allah
attı. (Çünkü madde ve fizik ölçeğinde böyle bir şey mümkün değildi.) Allah iki yönden böyle
mucizevî bir iş yaptı ki; müminlerin imtihanı güzel geçsin. (Onlar, cepheden kaçmamakla
imtihanlarını yeteri kadar verdiler. Ayrıca savaşın acılarını çekmelerine gerek kalmadı.) Allah
işleri böyle yaptı. Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir.” (Müslümanların zayıflığını biliyordu, onların duasını kabul etti..)
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[Bu 17. ayetin numarası bu olayların Ramazanın 17. gününde gerçekleştiğine bir remizdir. Ayrıca Hz. Peygamberin hiç bir fizikî mucizesi olmamıştır, diyenlere bu ayetleri dinlettirmek lazımdır ki; maddilikten ve esbapperestlikten kurtulsunlar, tevhid ve imana gelsinler.]

18- “İşte bütün bu ve benzeri İlahî özel icraatlarla beraber, o kâfirler bir daha saldırmasınlar,
diye Allah onların kurduğu tuzağı zayıflatır.”
[Bu ise, süreç boyunca gözlemlenebilen soyut bir mucizedir. Fizikî mucizeler gibi, anlık değildir. Onun için
muhin (zayıflatır) kelimesiyle; yani fiil olarak değil de süreklilik bildiren ism-i fail kipi ve isim cümlesiyle ifade
edilmiştir.]
Bu 18. ayet bir tek cümle olduğu halde müstakil bir ayet olması, savaş gerçeğinin tuzaklar kurmalar tarzında
sürekli olarak devam ettiğine işarettir.
Ayrıca Avrupa’nın İslam Âlemi için 18. yüzyılda kurduğu tuzakların büyüklüğüne ve sürekliliğine işarettir.
Sömürgeleştirme, dinsizlik ve pozitivizmi yayma ve İslam’ı karalama bunlardan bazılarıdır. En önemlisi de, bu
gibi yanlışlarını, medeniyet, bilimsellik, özgürlük gibi sloganlarla insanlara yutturmaları oldu. Bu ve benzeri
tuzaklar, o kadar sürekli ve güçlü idi ki, 19. ve 20. asırda bile devam etti. Fakat bu tuzaklar, hainane olduğundan;
doğallık ve gerçeklik içermediğinden, Allah’ın doğal, gerçek ve sonsuz olan sistemi içinde zayıf kaldı.
Hiçbir tefsirde rastlayamadım; fakat bu ayetten anlaşılıyor ki; Mekkeli müşrikler, Müslümanlar için tuzak kurmuşlardır. Onlara mal yüklü kervanı haber verip onları Medine’nin dışına çekmek, bu sayede büyük bir ordu ile
onları bitirmek istiyorlardı. Allah da onların tuzağını başlarına geçirdi. Müslümanlar kervanı göremedi, ordu ile
karşı karşıya kaldılar. Ve harika bir şekilde zafer kazandılar. Dolayısıyla kâfirlerin tuzağı boşa gitmiş oldu; rezil
olup geri kaçtılar. Muhin (ihanet etmek) kelimesi, zayıf bırakmak manasına geldiği gibi rezil etmek manasına da
geliyor.
Bütün bunlara rağmen, Mekkeliler ha bugün, ha yarın; biz bu işi bitireceğiz, dedikleri gibi, Avrupa materyalizmi
ve modernizmi de 200 yıl boyunca bütün dünyayı modernleştireceğiz, medeniyet ve bilim çağı olacak, diye
büyük bir fetih beklemişler. Onun için 19. ayet onlara şöyle hitap ediyor:

19- “Eğer fetih bekliyorsanız, iyi bilin ki; İslam’dan daha güzel bir fetih yoktur. Bu ise gelmiştir. Artık onu beklemeye gerek yoktur. Eğer bu yıkıcı, yok edici saldırılara son verirseniz;
bu sizin için daha iyi olur. Eğer saldırmaya geri dönerseniz, biz de geri döneriz. Çok büyük de
olsa sizin bloğunuz size bir fayda sağlamayacaktır. Ayrıca bilin ki, Allah ve onun doğal sonsuz sistemi, iman edenlerle beraberdir.”
20- “Artık ey iman etmiş Müslümanlar, Allah’a (evrensel değerlere) ve Resulüne (İslam dinine) itaat edin. Bütün bu gerçekleri işittiğiniz halde; sakın İslam dininden vazgeçip kaçmayın.”
[İslam Âleminin geneli, İslam’a sırt çevirmeyin emrini tutmuşsa da, maalesef bazı Müslüman gruplar 20. asırda
İslamiyeti bırakmışlardır. İşittiğiniz halde kelimesi işaret eder ki; 20. asırda Müslümanların sadece söz gücü
olacaktır. Diğer bütün güçlerini yitirmiş olacaklar.]

21- “Sakın sakın, dinlemedikleri, anlamadıkları halde, dinliyor ve anlıyoruz, diyenler gibi
olmayın.”
22- “Allah katında canlıların en kötüsü, o sağır ve dilsizler ki; aklî melekelerini hiç kullanmıyorlar.”
[İnsan, sağır olursa, dil öğrenemez. Dil ve kavramları öğrenemeyen de düşüncesini kullanamaz, diye ayet üç
kelimesiyle bilimsel bir gerçeğe işaret ediyor. Ayrıca dinlemeyi bilmeyen, belli dinî değerlere inanmayan, bir
şeyler anlatamaz. Anlatamayan insan ise, beyin fonksiyonlarını kullanamaz diye ayet, psiko-sosyolojik bir ger-
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çeği dile getiriyor. Bu asırdaki hedonizm, kültürel bombardıman, materyalist bilim anlayışı gibi hastalıklar, eğer
böyle devam ederse, 21. asırda insanlık böyle bir çukura düşecek diye insan endişe ediyor.]

23- “Eğer Allah onların içinde iyi ve yararlı bir şey bilse, onlara mesajını işittirirdi. İşittirse de
onlar yine arka dönüp vazgeçecekler.”
Bu ayet, insanın iki çeşit imtihanına işaret eder. Biri yapısal, diğeri iradî ve ihtiyarî.. Ayet der ki, bunlar materyalizm ve hedonizmden dolayı bütün iyi yeteneklerini yitirmişler. Yararlı bir yetenekleri kalmamış ki; Allah mesajını onlara işittirsin. Onlara işittirse de onlar, irade ve meyillerini yine kötüye kullanırlar, yine dini bırakıp kaçacaklardır..
“Allah, onların içinde yararlı bir şey bilse..” ifadesi, varoluşla ilgili çok derin bir meseleye işaret ediyor. Bu
mesele, bu kitabın içinde Hucurat suresi tefsirinde geçtiğinden, işin izahını oraya havale ediyoruz. Şimdilik sadece şu kadar deriz: Allah’ın ilmi varlığın özü demektir. Bir şey fizik veya metafizik olarak eğer varsa mutlaka
onun ilminde vardır. Bu ifade onların içinde hiçbir yararlı taraf kalmamıştır, manasına gelir. Ve içinde hiçbir iyi
taraf kalmadığı halde, “benden iyisi yoktur,” diyenlere bir uyarıdır.
Evet, bütün yeteneklerini çürüten, sonsuzluğa çıkma aracı olan imtihanını kaybeden insanın hiçbir yararlı tarafı
kalmaz. Dolayısıyla hayvanlardan daha düşük bir derekeye düşmüş olur.
İşte insanın bu şekildeki düşüşünü anlamak için şu gelen 24. ayet, büyük bir seslenişle bütün insanlığı uyarıyor:

24- “Ey iman edenler, Allah’ın sizi, böyle bir düşüşten kurtaran çağrısına cevap verin. Peygamberin, sizi diriltecek şeye yaptığı çağrısına da cevap verin. Bilin ki, her şey Allah’ın elindedir. İsterse kul ile kalbi arasına girer; insanın serbestiyetini bloke eder. Her şey nihai olarak
Ona varır, dünya ebedi değildir; hepiniz, ahirette Onun huzuruna varacaksınız.”
Bütün insanlık dünyası kadar geniş olan bu ayeti tam açıklamak için en az bir cilt kitap yazmak gerekir. Biz
şimdilik o deryaya dalmayacağız. Sadece ayetin beş cümlesinin kısa bir manasına ve bunun beş cevherine işaret
edeceğiz; daha sonra ayetin bazı kelimelerinin işaretlerine bakacağız. Şöyle ki:
Her varlık yaratılırken kendisine lazım olan maddi ve manevi donanımıyla dünyaya gelir. İnsan dahi yaratılırken,
kendisine lazım olan organ ve bedeni fonksiyonlar yanında onu yaşatacak manevi ve soyut bazı değerlerle doğar.
Dolayısıyla kendine has bir dünyası, kendine has bir inanç ve düşüncesi olur. Böylelere bir din gelmezse de, bu
seviyedeki bir yapı, onlar için yeterli olur. İnsanî ve sosyolojik bazı kurallar, onlar için bir din sayılır.
Buna, ey iman gibi soyut değerleri bilenler, manasını veren, ya eyyühellezine âmenu cümlesi, ikinci bir mana
katmanı olarak işaret eder.
İkinci grup insanlar, bu sosyolojik temel değerler üzerine medeniyet ve devlet gibi kurumları inşa ederler; bilimsel verilerle insanlıktan beklenilen dünyevî bir seviyeyi tuttururlar. Bir yaratan fikrini edinirler; soyut birçok
kanun ve kurallar koyarlar.
Bunlara, eğer semavi bir din ve peygamber gelmemişse bu seviye, onların ehl-i necat olmaları için yeterlidir. Bu
konuda Ehl-i Sünnetin iki mezhebi de müttefiktirler. Dini literatürde bu seviye için fetret dönemi (vahyin aktif
olmadığı dönem) denilir. Bir önceki seviye için ise tufuliyet (çocukluk) dönemi denilir. Ki onlar tamamıyla masumdurlar.
Ayette ikinci cümle olan Allah’ın (soyut değerlerin) çağrısına cevap verin.. deyimi, 2. mana katmanı ile buna
işaret ediyor.
Üçüncü grup insanlar ki; onlar artık çocukluk dönemini çoktan geçmişler. Medeni ve sosyal bir ortam kazandıkları gibi; değişik düşünceler ve insanî dürtüler sonucu günah işlemeye başlamışlar, birbirine zulmediyor olmuşlar. Ve bunun üzerine hem onları bu günah ve zulümlerden kurtarmak, hem çok daha diri ve gelişmiş bir
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toplum ve medeniyet kurmak için, yani hem daha ileri, hem daha canlı ve kaliteli bir seviye için Allah peygamberler (resuller) gönderir. Aktif, canlı, dinamik, hukukun üstünlüğü olan bir toplum kurulur.
Bu dönemde hakka ve doğruya yapılan çağrı çok net ve açık olduğundan “o elçi sizi diriltecek şeylere çağırdığı
zaman” cümlesiyle bu dönemin özelliğine ayrıca vurgu yapılmıştır. Yani Allah kelimesi ile işaret edilen soyut
değerlerin çağrısı, tam somut ve belirgin olmadığından deakum fiilinin öznesi, Allah kelimesine değil de er-resul
kelimesine racidir. Asıl, insanî, soyut ve gerçek değerlerin ancak semavi bir din ile olabileceğine ve yaşanabileceğine işaret eder. Kur’an Bakara, 13. ayette bu 3. dönemi şöyle anlatır:
“İnsanlar bir tek ümmet, toplum ve seviyede idiler. Allah müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi.7(Bunun üzerine sınıf farkları doğdu. İhtilafa girdiler.) Ve Allah bu ihtilaflarını yargılamak için o peygamberlerle hukuk (kitap) indirdi. Evet, bilgi ve açık belgeler, insanlığa geldikten sonra, insanlık çeşitleme ve yükselme yarışına girerler. Allah ise iman edenleri, o değişik fikirler içinden doğru olana yönlendirir. Allah istediğini (yani onun meşiet ve iradesine uygun hareket edip hak edeni) doğru yola iletir.” (2/213)
Önemli Bir Ara Not:
Bugün için bütün insanlar, küresel dünyevî değerlerin egemenliği altında olduğundan ve semavi dinler, folklorik
ve milli görüntüler dışında hayatın hiçbir alanında etkin olmadığından bu 3. aşama bugün dünyada vardır, denilmez. Nurcular, yaptıkları dinî hizmet ile çok övünseler de onların Üstadı, Bu asırda din özellikle İslam dini,
gündemde olmadığından bir çeşit fetret var, diyor. (K. Lahikası)
4. grup insanlar, vahyin hakikatlerini ve sonsuz soyut değerleri o kadar çok özümserler ki; her şeyde, mutlak ve
İlahî bir varlığı ve Onun yegâne gücünü ve etkinliğini biliyorlar. İnsan, nisbi bir özgürlüğe ve ayrıcalığa sahip de
olsa, Allah o sonsuz etkinlik ve yetkinliğiyle insan ve kalbi (bilinci) arasına girebileceğini, onu bloke edebileceğini bilirler. Evet, tarihte böyle insanlar çok yetişmiştir. Bu asırda ise yok denilebilecek kadar az olmalarının
sebebi, 3. aşamada anlatılan dinî hayatın olmayışı ve dinin mucizevî bilgilerinin anlaşılmayışıdır. Nitekim bugünkü tasavvuf, gerçek manada arınma ve seyr u süluk olmaktan çıkmış, ya folklorik olarak ve dünyevî bir cemaatleşme olarak kendini devam ettiriyor.
5. grup insanlar, 1. aşamada anlatılan doğal süreç ile ve 2. aşamada anlatılan soyut değerlerin sevki ile ve 3.
aşamada anlatılan dinî düzen ile ve 4. aşamada anlatılan bilgelik ve ruhanî birikim ile o kadar çok yükseliyorlar
ki; hayatın ve var olmanın kesintisiz olduğunu görür gibi inanırlar. İşte “Ve bilin ki; hepiniz Allah’ın huzurunda (ahirette) dirileceksiniz..” cümlesi bu seviyeye bakıyor.
Bu beş grup, ehl-i necattırlar. Bunun mantığını anlatacak bir hatıramı sizinle paylaşayım: Bir gün bir Müslüman
lider, İslam madem tek hak dindir, neden bütün dünyaya egemen olamıyor, diye bana sordu. Ben de cevaben:
İslam bütün semavi dinlerin ismidir. Bu da düzenli ve organizeli olmasa da insanların çoğuna egemendir. Nitekim Allah’a inananlar, inanmayanlardan daha çokturlar. Aile kurup meşru yaşayanlar, fuhuş ile yaşayanlardan
daha çokturlar. Helalinden rızkını temin edenler, hırsız ve hilebazlardan daha fazladırlar, dedim. O lider ise, ben
böyle düşünmemiştim, dedi.
Bütün bu gruplardan başka fakat azınlık bir grup daha var ki; hiçbir kutsala ve hiç bir değere inanmıyorlar. Bunlar mutlak materyalist ve hedonist kişilerdir; adeta şeytanlaşmışlardır. 22. ayet, biraz önce bunları bize bildirdi.
Ben ateistim, diyen insanların hepsi böyle değildir, diye biliyorum. Çünkü Allah algısı, insanlık âleminde çok
farklı olduğundan her ateist mutlak değerleri değil de mesela Kilisenin Allah algısını veya başka bir mezhebin
Allah algısını inkâr eder. Ayrıca ateistlerin bir kısmı da agnostiktir. Birçoğu ise, mutlak materyalist ve hedonisttir, diyebiliriz.
Varlık ve hayatın nihai amacı sürekli gelişme olduğundan sözü geçen bu altı grup insan daima imtihana ve test
edilmeye tabidirler. Değişik musibetlerle ve dinamik değişimlerle fitneye atılırlar. Fakat bu musibet ve fitneler
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Nisa, 163. ve Şura, 13. ayetler, semavi dinler sürecini Nuh’tan başlatıyor.
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gelince, imtihan ve sınav sırrı bozulmasın, diye yaş kuru beraber yanar. Hulasa imtihan ve deneme bireysel olduğu kadar toplumsaldır da… İşte bu gelen 25. ayet, bu yapısal gerçeğe karşı insanlığı uyarıyor.
İnsan sadece bireysel bir varlık değildir. Grup, toplum, ümmet hatta bütün varlık bazında entegre ve dolayısıyla
sorumludur. Ve kimin seviyesi daha çok yüksek ise o daha çok sorumlu olur. Onun için bu 24. ve 25. ayetler, 1.
mana katmanı ile sadece Müslümanlara hitap ediyor. 2. bir mana katmanı ile bütün insanlığa hitap ediyor.
24. Ayetin Kelimeleri
“Ya eyyühellezine amenu” ey iman ile bilinenler, mealindedir; 1. mana olarak Müslümanlar demektir. Evet,
gereği gibi, Allah’a ve dine inananların çoğu Müslümanlardır. Bunun 2. manası bütün insanlıktır. Ki, bütün canlı
türler içinde inanç ve soyut değerlerle bilinen sadece insan nevidir.
“İstecibu lillah” (Allah’ın çağrısına cevap verin) ifadesi, işareten, Allah sizi soyuttan ve manadan yarattı. Ki bu
somut âlemde gelişip yine ona dönersiniz.
“Er-resul..” Allah’ın elçisi Muhammed denmeyip de genel manaya açık olarak sadece “elçi” denmesi, diğer
peygamberleri de içine almak içindir.
“İza deaküm” (sizi çağırdığında) fiilini Peygambere isnat etmek, Peygamberin çağrısının somut ve zaman içinde
olduğuna işarettir.
“Sizi diriltecek şeye” ifadesi, toplumu ve bireyi sürekli yenileyecek, onu canlı tutacak, sadece dindir, diye insanları uyarıyor.
* Allah’ın mutlaklığı, soyutluğu, insan ile iradesi arasına girebilmesi gerçeği ancak ilimlerle bilinebileceğine
işareten bu 4. cümle, i’lemu (bilin) emri ile başlamıştır.
* Ayrıca ahiret ve diriliş bir nevi soyut ve ruhanî olduğundan ennehu zamiri mutlak bırakılmıştır. İşin şen ve
niteliğinin yüceliğine işaret eder.
* Metafizik ve başka boyutlardaki varlık katmanı, Allah’ın katı manasına gelen ileyhi kelimesi ile ifade edilmiştir.
Haşir, diriliş ve toplanma demektir. Orada bütün varlıklar, bütün değerler, bütün insanlar bir araya gelecekler.
Dolayısıyla haşir ruhanî olduğu kadar, cismanidir de…

25- “Öyle bir fitneden sakının ki; sadece sizden zulmedenlere has kalmaz. Bilin ki; imtihanın
her safhası sonsuz İlahî sistem ile ilgilidir; hangi seviyede olursa olsun, bu sisteme zarar vermek (yani zulmetmek) çok şiddetli bir azabı sonuç verir.”
Zulüm dengesizlik demektir. Bütün günahlar, bütün cehaletler, bütün haksızlıklar, dengesizlik olduğundan imtihan sistemini ilgilendirir. Dolayısıyla ceza ve yıkım, sistemin içinde olan herkese gelir.
Burada fitne, denenme ve test aracı değil de musibet manasındadır. Denenme araçları, genelde musibet tarzında
olduğundan, bu kelime ortak olarak (müşterek) kullanılmıştır. Hem musibet hem imtihan aracı manasına geliyor.
Bu geçen 25 ayette varoluş, hayat ve hayattaki imtihan, denenme ve gelişme hakkında birçok yapısal bilgi ve
kurallar verildi. Birçok teşvik, emir ve yasaklar söylendi. Bundan sonra gelen 50 ayette ise, uygulamalı olarak,
güçlü ve imtihanını verebilen bir cemaat oluşturuluyor. Bunda yani uygulamada dahi Kur’anın birçok mucizeliğini görebiliyoruz. Mesela, bu 50 ayet, birinci planda Sahabe cemaatini oluşturan bilgi ve ilkeler içerdiği halde,
sanki 1400 yıllık Müslüman Ümmetin oluşması ve sorunları için inmiştir, gibi görünüyor. Kur’anın zamanlar
üstü olduğunu bildiriyor; tarihsel olmadığını ispat ediyor. Mesela bu gelen 26-28. ayetlerde üç önemli nükte
vardır; şöyle ki:
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1) İnsan birçok ruhanî tecrübe geçirse de, birçok mucize görse de, nefis sahibi olduğundan yaşadığı müddetçe
insanın imtihanı, denenmesi ve gelişmesi sürer; dolayısıyla kaybetme ihtimali de devam eder.
2) Sahabe cemaatinin oluşumu özel İlahi desteklerle olduğu gibi; İslam Âleminin 1400 yıllık oluşumu da birçok
harikalar içeriyor. Ayetler, bize İslam tarihinin de bin bir badire atlattığını fakat özel ilahi İnayetler ve İslam
dininin mucizevî ilkeleriyle ayakta kaldığını söylüyor.
3) İnsan, Bedir Savaş’ı gibi bir süreçten geçse de; insanın bilinçaltını oluşturan kollektif yapı ve mal ile olan
doğal bağlantıları devam eder. Dolayısıyla diyebiliriz ki; sağlam ilkeler üzere kurulu, sosyal bir yapı olmadan;
insan mal ve benzeri konulardaki zaafını aşmadan soyut bilgiler yok olmaya mahkûmdur. Yani Hz. Muhammed
gibi, manevi değerleri getiren birçok insan tarihte var. Fakat bu ilkeleri onun kadar başarılı bir şekilde hayatta
uygulamaya geçiren yok sayılır. İşte şu ayetlere beraber bakalım:

26- “Ey Sahabe toplumu ve ey İslam Âlemi! Hatırlayın, sizler çok az idiniz; yeryüzünde çok
zayıf idiniz. Çevredeki güçler, sizi kapacak diye korkuyordunuz. Buna rağmen Allah sizi barındırdı; özel yardımı ile sizi destekledi. Size birçok güzel ve hoş rızıklar verdi. Artık şükretmeniz, gerekir.”
Demek o günkü durumdan memnun olmayan Sahabeler varmış ki, ayet onları uyarıyor; şükür ve memnuniyete
davet ediyor. Evet, Sahabelerin Kur’an ve İslamla tanışması, Medine’de barınmaları ve savaşlarda birçok İlahi
inayete mazhar olmaları, Medine’de yeni ve güzel geçim imkânlarına kavuşmaları, şükür ve memnuniyet gerektiren önemli, özel ve büyük gerçeklerdir. Nitekim bu sayede mutlak bedeviyetten, medeni ve güzel bir toplum
kurmuşlardı.
Bugün de bazı Müslümanlar, dinin binbir güzel değerine rağmen, petrol ve diğer doğal kaynaklar gibi binbir
nimete sahip olmalarına rağmen, binbir badireyi atlatıp dünyanın en güzel bölgesi olan Ortadoğu’ya sahip olmalarına rağmen ve tarihte yüzlerce şanlı başarılara rağmen, kişisel menfaatler yüzünden mevcut durumu beğenmeyip Batının sefih ve zalimane hayatına özeniyorlar..
26. Ayetin Kelimeleri:
Üzküru kelimesi “anın” demektir. İşaret eder ki bilgi, eğer tekrar edilmezse unutulur; unutulan bir şey ise, yok
hükmündedir.
“İz” geçmiş zamanı anın, manasına gelen bir edattır. Evet, hayat geçmiş ve geleceğin bağlantılarından doğan bir
birlik kanunudur. “Sizler çok az idiniz..” ifadesi, Müslümanların az olması, bir eksiklik değildir, özellikli ve
kaliteli olmaları daha önemlidir, diye hatırlatıyor. Müslümanların azınlıklara iyi davranmasını da öğüt veriyor.8
Yeryüzünde zayıflar olarak, cümlesi, sosyolojik bir gerçeğe işaret eder. Der ki, nasıl azınlıklar çoğu zaman topluma yön veriyorsa; aynen öyle de toplumda zayıf ve azınlık olmak, önemli bir dinamiktir; çünkü onlar daha çok
ihtiyaç hisseder; daha çok çalışırlar.
“İnsanların sizi kapmasından korkuyordunuz.” Az olmak, zayıf olmak, korkmak üç önemli acıdır. Fakat Allah
acıları acı olsun, diye yaratmamıştır. Mesela; bu üç sebepten dolayı “Sizi Medine’de barındırdı, özel yardımı ile
sizi destekledi, size bol başarılar nasip etti; artık halinize şükredin.”
“Şükür etmek” memnuniyet demektir. Yani nasıl sosyal sıkıntılar, gelişmenin motor gücü oluyorsa, memnuniyet
de insandaki potansiyel enerjileri aktif kılar; o sayede insan mutlu olur.

27- “Ey iman edenler, bile bile emanetlerinize hıyanet ederek, Allah’a ve Resule hıyanet
etmeyin.”
Evet, İslam tarihinin başarısının bir sebebi de, bütün devlet kurumlarında ve sosyal hayatta Müslümanların
azınlıklara ve diğer kültürlere iyi davranmaları olmuştur. Hatta Medine’de azınlıklar ile Müslümanlar eşit haklara sahip idi. Fakat kıskandılar, hıyanet ettiler, dolayısıyla sürgün edildiler.
8
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Yani İslamiyet, doğruluk ve güvenilirliktir. Eğer doğru ve güvenilir olarak davranmazsanız, Resule (İslam dinine) hıyanet etmiş olursunuz. Çünkü bu durumda İslam diye bir şey ortada kalmaz. İslam yani sağlıklı dini bir
yaşam olmayınca sonsuz İlahi sistem israf olur. Dolayısıyla eğer şahsi emanetlerinize hainlik yaparsanız, Allah’ın sistemine de hainlik yapmış olursunuz.
Burada doğruluk ve güvenilirlik hakkında önemli bir tesbiti aktaralım. Ve hemen hatırlatalım ki; hıyanet gibi
zaaflar, her zaman dinsizlikten ve münafıklıktan kaynaklanmıyor, diye bu gelen 28. ayet bizi uyarıyor.
“Münafıkların anlatılan cinayetleri içinde azabın sebebi olarak yalnızca yalancılığı zikretmek; yalancılığın
şenaati, çirkinliği ve iğrençliği içindir. Bu işaret, bu zehirin tesirinin şiddetini göstermek için, sadık bir şahittir.
Çünkü yalancılık, küfrün esasıdır. Belki küfür bir nevi yalancılıktır ve yalancılığın başıdır. Bu yalancılık,
münafıklığın alâmetlerinden birincisidir. Evet yalancılık, Kudret-i İlâhiye’ye iftiradır. Ve hikmet-i Rabbaniyeye
zıttır. Ve yüksek ahlâkları tahrip eden yalnızca odur. Ve odur, büyük teşebbüsleri kokuşmuş leşler haline
getiren... Ve onunla zehir, âlem-i İslâm içine yayılmıştır. Ve yalnız onunla nev-i beşerin ahvali bozulmuştur. Ve o
yalancılık, âlem-i insaniyetin mukadder kemâlâtına mâni olmuştur.Ve onun terakkiyatını durdurmuştur.
Evet, onunla Müseylimetü’l Kezzab ve benzerleri alçaklığın esfel-i sâfilînine düşmüşlerdir. Evet, bu yalancılık
insanlığın sırtında, onu maksadından alıkoyan en ağır bir yüktür. Riyanın babası ve tasannuun anası, yalnızca
odur. İşte bütün bu sebepler içindir ki; Arş-ı Azamın üstünden nazil olan feryad ile, tehdit ve tel’in ile
simgelenmiştir; ve cinayetler içinde yalnızca o vurgulanmıştır.” (İşaratül- İ’caz)
27. Ayetin kelimeleri
“Ey iman edenler,” uyarısı, der ki; insan iman ettikten sonra bile, imtihan altındadır; hatta imtihanı daha çok
şiddetlenir..
“Allah’a hıyanet etmeyin..” Yani asıl olan sonsuzluk ve soyut değerlerdir. Buna ilaveten ikinci olarak asıl olan,
genel sistemin, ekolojik düzenin ve sosyal hayatın devamıdır. Ve bunların verimli ve sağlıklı yürümesi için,
insanın iman edip bu imanını doğrulukla yaşaması gereklidir.
“Ve peygambere de hıyanet etmeyin” : Dini hiçbir görevi ihmal etmeyin. İslamı tam yaşayın. Eğer emanetlerinize hıyanet ederek, dini vecibeleri yaşamazsanız, Peygambere hıyanet etmiş olursunuz.
“Bile bile emanetlerinize hıyanet etmeyin..” Bile bile ifadesi, sehven veya bilmeden yapılan yanlışların affedildiğini bildirdiği gibi; bir kınama ve azarlama manasını da ifade eder: Bilgi ve ilim, gerçeklik ve doğruluk sebebi
ve kaynağı iken bazen bencilliğe dolayısıyla emanete hıyanete sebep olur, diye insanları uyarıyor.
26. ayet, sosyalleşmemek, dünyadaki İlahî nimetleri takdir etmemek gibi tefrit ve eksiklik günahını gösterirken,
27. ayet aşırı derecede bencilliği dolayısıyla medeni imkânlara fazlaca düşkünlüğü büyük bir günah olarak gösterir; hıyanete eşdeğer görür.
Bu 27. ayet beş cümlesiyle insanlığa verilen beş büyük emanete işaret eder; şöyle ki: İman ile kimlik sahibi
olmak; sonsuz ve soyut değerleri bilmek; belli, düzenli bir dine sahip olmak; mülkiyet, idare ve benlik gibi emanetlere bakmak; en önemlisi de bilgi emanetini taşımakla yükümlü olmak.
Bu derin meseleyi ve bu beş emanetin birbiriyle ilişkisini tam anlamak için Ahzap suresinde emaneti açıklayan
ayet-i kerimeyi ve onun kısa bir tefsirini (30. Sözden) buraya almak gerekiyor. İşte:
“Biz, sonsuz İlahî varlık sistemi olarak, özel ve özerk bir yetkiye sahip olan benliği emanet olarak göklere, yere
ve dağlara sunduk. Onlar o benliği taşımaktan kaçındılar; ondan şiddetle korktular. İnsan ise onu yüklendi.
Fakat insan, bunun sonucunda çok zalim ve cahil oldu.” (Ahzap, 72)
Burada önce ben ve benlik hakkında kısa bir ara izah vermemiz gerekiyor; şöyle ki: Ben organize olmuş; sınırları
belli, özerk ve bilinçli yapı, demektir. İnsanın yüzündeki ben veya başka nesnelerdeki benek kelimesi de bu
kökten türemiştir.. Çünkü ben ve benek, neticede birçok küçük belirti ve datanın birleşmesinden oluşmuş, belirginleşmiş bir organizmadır. Onun için Arapçada bu ben manasındaki ene kelimesi inna olarak yazılır. Yazı ola-
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rak işareten der ki; “ben” dediğimiz gerçeklik aslında birçok data ve farklı nesnelerin oluşturduğu organizmanın
kollektif bilinci ve ruhudur. Burada hemen iki soru sorulabilir:
1) Allah dediğimiz sonsuz ve soyut olan vacip varlığın benliği yok mu? Ve eğer benliği varsa, Onun sonsuz
varlığı diğer benlerle sınırlanmıyor mu?
2) Göklerin, dağların ve yerin de kendilerine göre benlikleri var. Bunu insana tahsis etmenin ne anlamı var?
Birinci sorunun cevabı şudur: Asıl benlik, yetkin bilinç ve ruh, sonsuz ve soyuttur; bu da Allah’a mahsustur.
Benliğin bu öz boyutu, Taha 15. ayette şöylece ifade edilmiştir: “Ben benim, ben Allah’ım, sonsuzum9..” Fakat
bu yetkin ve aşkın ben, ehadiyet tarzında lokal bir biçimde tecelli edince, çoğalır, kendine birçok farklı somut
datayı beden olarak edinir. Onun için ayette “Ben emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettim” denmeyip de “Biz
arz ettik” deniliyor.
İkinci sorunun cevabı ise şudur: Kâinatta her varlığın, her nesnenin hatta her olayın da bir beni, bir bilinci, bir
ruh ve formu vardır. Bugün bilim, eşyanın bu boyutuna “yazılımlı dosyalar” diyor. Fakat bu dosyaların hiçbiri
insan benliği gibi özel, özerk ve serbest çalışma ile sonsuz derecede denilebilecek kadar iyilik ve kötülük yapamıyor.
Evet, varlık ve yaradılış son derece güzel olan bir cennettir. Ve bu cennette her nevi nimet olduğu gibi emaneten
de olsa serbestiyet ve özgürlük tarif edilmeyecek kadar büyük bir nimettir. Fakat insan bu emanete hıyanet edince sonsuz bir şekilde zalim olur; sistemin diğer varlıklarının hakkını çiğnemiş olur. Ayrıca emaneti kendi öz
mülkü olarak gördüğü zaman, büyük bir cehalete ve yanılgıya düşer. Onun için ayetin sonunda, İnsan çok zalim
ve çok cahil oldu, denilmiştir.
Demek insan psikolojisinin temel yapısı, asıl ve sağlıklı varlığı özgürlüktür. Bütün kâinat insanoğluna bu hediyeyi vermek için seferber olmuş; yememiş içmemiş, insan denilen evladına bırakmıştır. Onun için ayet: “Biz,
insana özgürlük emanetini sunduk..” diyor. Yani çoğul ifadesini kullanıyor.
Ayette “gökler”den maksat metafizik âlemler; “arz”dan maksat fizik varlık; “dağlar”dan kasıt da devlet gibi
tüzel benliklerdir, diye farklı bir mana da verilebilir. Bu mana, gerçek devletin cansız varlıklar gibi masum olması gerekir, diye bir işaret olur. Ayette anlatılan cansız varlıkların çekinmesi ve çokça korkması, yapıları gereğidir.
İnsanın ve şeytanların emaneten özgürlüğe sahip olması ise, izin iledir. Yoksa gerçek manada Allah’ın ortağı
yoktur ve olamaz… Böyle bir iddiaya girişen kişi ve benlik, en kısa zamanda selekte olur; meğer imtihan gereği
olarak Allah ona izin verirse. İlginçtir ki; İnsan emaneti yüklendi cümlesinin harfleri 13’tür. Bu sayı ise özerklik,
ehadiyet ve özel izin işaretidir.
Bu emanet kavramının birçok manası var. Bunlardan bir mana da ene ve benliktir. Diğer manalar ise vahiy alma,
devlet kurma, akıl, mülkiyet ve benzeri katmanlardır. Hepsinde de bu kâinat kitabı, Kur’anı tasdik ediyor. Evet,
bu emanetleri yüklenmek için yegâne varlık insandır.
“Ene zaman-ı Âdemden şimdiye kadar…”
Yani yüz bin sene yaşayan homosapiens insan, ancak âdem olduktan yani mülkiyet, kanun ve soyut kavramları
öğrendikten sonra bu emanet yükünün altına girmiştir. Geri kalan yılları ise ya hayvaniyet veya masum çocukluk
(tufuliyet) dönemidir. İnsanoğlu bu ilk dönemde emaneti üstlenmediği için sorumlu değildir. Fakat bu sorumlu
ikinci dönemin bir senesi, o eski masum dönemin bin senesine bedeldir. İşte bundan dolayıdır ki; Cenab-ı Hakk
“Ben yere ve göğe sığmadım. Fakat mümin kulumun kalbine sığdım..” diye buyurmuştur.
Benliğin üç katmanı var. Bazıları bu katmanları id, ego ve süper ego diye isimlendirmişlerdir. Fakat bu isimlendirmeye ve üç katman olmasına rağmen, saf benlik manasında üçü bir ve beraber çalışır; insan bütün katmanları
ile bir benliktir.

“La ilahe illa ene”nin tam çevirisi ben sonsuzum, şeklinde olur. Manası da şudur: Sonsuz olmayan bir şey,
ibadete layık değildir.”
9
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1) “Benlik, insanın kalın varlık kordonundan bilinçli bir teldir.”
Yani insanın maddi geçmiş varlığının bir birikimi olan bedenin içinde benlik, sadece bilinçli bir tel (kıl) gibi
durur. Biz bu tele bilinç diyoruz. Diğer kalın vücut katmanlarına da bilinçaltı veya bilinçdışı diyoruz. Ki, bu
katmanlarda bütün hayvanî ve bitkisel duyu ve cihazlar vardır.
Demek tam soyut olmasa da, bitki olsun, hayvan olsun; bütün canlılarda bilinçli bir ben, bir ego var. Bu ilk aşamada insanoğlu henüz çıplaklık döneminde dahi olsa, diğer hayvanlardan farklı olarak kendi kendini bilme bilincine sahiptir. Ve bu bilgi onun için bir benlik oluşturur: Kendini aynada görünce; bu, benim der.. Hayvanlar ise o
kalın varlık kordonuna sahip de olsalar; onlarda henüz o bilinçli tel filizlenmiş değildir. Demek Freud’un bu
aşamaya sadece “id” demesi eksik bir tanımdır. Çünkü burada dahi benlik diyebileceğimiz bir seviye vardır. Ki
bu aşamaya İslam literatüründe nefs-i emmare (her şeye saldıran kişilik) deniliyor. Bu katman, biyolojik hayatın
bütün geçmiş birikimine sahip olduğundan biyolojik ilkelliğin ifadesi demek olan çok büyük bir ejderha veya
çok büyük bir balık ile temsil edilir: “Yunus kendini kınarken Hut (büyük balık)onu yuttu.. Eğer tesbih edenlerden olmasaydı, (varlık sistemini pak ve nezih görmeseydi) kıyamet gününe kadar onun karnında kalacaktı.”
(Saffat, 142-144)
Neden insan gibi zarif bir varlığa hayvan diyorsun, demeyin. Çünkü insanın özgün tanımı “İnsan düşünen hayvandır” şeklinde sunulur. Ve gerçek insanlık, kendisinin bu hayvanî duyguları iptal edip kesmesi değil de, onları
soyut ilkeler emrinde kullanmaktır; diye semavi dinlerden öğreniyoruz. Bu hayvaniyet boyutu yanında iki üstün
boyut daha var ki; gerçek insanlık ancak budur:
2) “Benlik, mahiyet-i beşeriyenin kaftanından ince bir iptir.”
Yani insaniyetin varlık boyutu benlik sahibi olacak kadar soyut algılama seviyesine çıkınca düşünceler, dert ve
kederler onun beynini geliştirmiştir. Bunun üzerine hayvanî boyut ve onun baş sebebi olan hayvanî hormonların
salgılanması azalmış; bunun bir sonucu olarak tüyleri dökülmüştür. Beşer tüysüz varlık demektir. Ve memeliler
içinde bu özelliğe sahip tek tür de insandır.10 Metinde geçen mahiyet-i beşeriye deyimi, bu soyut düşünce ve
onun getirdiği çıplaklık kavramı ve bunun sonucu olan örtünme hakikati demektir.
3) “Ve benlik, şahsiyet-i âdemiyetin (soyut insanî kişilik) kitabından bir eliftir.”
Yani insan varlığının ve benliğinin, bilinçaltı ile ifade edilen birinci birikim aşaması üzerine, bireysel benlik
denilen beden, elbise ve zihinsel (mahiyet) boyutunun yanında, bir de tamamıyla soyut, kültürel kişilik olan
sosyal benlik boyutu var. Bu boyutta insanî değerler (âdemiyet,) kitap (yasa ve hukuk) ve soyut bir nam (isim ve
statü) ortaya çıkar. Elif soyut manasıyla değerlere, harf manasıyla kitaba ve “alışma” manasıyla da sosyal dokuya işaret eder.
*****
Emanetler içinde en önemlisi ve hatta en birincisi benlik ve mülkiyet kavramı olduğundan 28. ayet bu iki handikaba ve ondan kurtuluş yoluna işaret ediyor; şöyle ki:

28- “Kesin olarak bilin ki; mallarınız ve evlatlarınız, sizin için imtihan ve denenme aracı ve
fitnedirler.”
Allah kişisel yaşamayı mala ve tür olarak yaşamayı evlada bağlamakla bu imtihanı şiddetlendirmiştir. Ki şiddetli
ve kaliteli bir imtihandan geçmek, dünya hayatının en birinci amacıdır.
“Fakat iyi bilin ki; asıl hıyanet, gerçek ebedilik ve en büyük kazanç olan, Allah’ın katı ile ifade edilen (yani her
şey orada sonsuz olan) ahiret konusunda olur.”

Balina ve Yunus balığı konumuzun dışındadırlar. Çünkü onlar başka bir ortamda yaşıyor. Fil ise ince bir tüyle
kaplıdır. Ve filin üşüme gibi bir derdi olmadığı gibi, aksine serinlemeye ihtiyacı vardır. Ayrıca bu üç tür, insan
kadar olmasa da, önemli derecede zekâya sahiptirler.
10
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[Sonsuzluk, ebedilik, neyin doğru ve ne kadarı doğru; neyin yanlış ve ne kadarı yanlış olduğunu bilmek veya
bilmemek, çok karışık ve bilinemez görünüyor. Ayrıca çok detay var; çok yanıltıcı durumlar var; biz nasıl işin
içinden çıkacağız, gibi doğru ve gerçek bir soruya şu gelen 29. ayet cevap veriyor:]

29- “Ey iman edenler, eğer Allah’ın yasalarını (sonsuz ve soyut değerleri) çiğnemekten sakınırsanız, Allah size bir furkan (yanlış ile doğruyu fark ettiren büyük ölçü) kılar. Bu arada şayet eksikleriniz olsa da, o bu furkan ile eksiklerinizi kapatır, yanlışlarınızı siler. Allah çok
büyük bir fazıl ve ihsan sahibidir.”
Müfessirler genelde bu furkan hakikatini akıl ve ilim diye tefsir etmişler. Büyük fazilet kavramı da Kur’andır,
diye tefsir edilmiştir. Evet, Kur’an gibi bir okyanus, insanın kaynağı ise insan akıl ve ilim gibi bir rehbere sahip
ise, ufak tefek arızalar ve eksiklikler olmasına rağmen insan sahil-i selamete çıkabilir. Burada ölçü ve işin özü,
insanın İlahî değerleri yani sonsuzluğu, ebediliği bilmesidir ve hayatını ona göre yönlendirmesidir. Bu noktada
peygamberler de imtihana tabidir. Yani birileri benin mal ve evlat gibi uzantılarından sorumlu iken, birileri de
benin feda edilip edilmemesinden sorumludur.

30- “Hatırla ey Muhammed, o Mekke kâfirleri, seni bir yere bağlamak veya öldürmek veya
sürgün etmek için plan kuruyorlardı. Onlar plan kurarken Allah da plan kuruyordu. Allah plan
yapanların en hayırlısıdır.”
Bu 30. ayet ve ondan sonra gelen üç ayet, birinci mana katmanı olarak Hz. Muhammed’in imtihanının ağırlığını
bildirdiği gibi; dinin neden gerekli olduğunu açıkça bildiriyor. Ve imtihan mekanizmalarının sert ve kurak yapısını gözler önüne seriyor; şöyle ki:
30. ayet; karşı tarafın sana yaşama hakkı tanımadığını bildiriyor. Ve eğer sen Allah’ın mutlaklığını, sonsuzluğunu, yetkinliğini bilirsen ve Ona dayanırsan ancak kurtulabileceğini söylüyor. 31. ayet, düşman tarafı, sana hayat
hakkı tanımadığı gibi; senin mesajına ve davana da hayat hakkı tanımıyor, diye bildiriyor.
Bunlara başka yöntemlerle gidilse, anlatılsa belki düzelirler, gibi bir ihtimale karşı 32. ayet, hayır onlar mutlak
cehalet içindedirler, ilkeldirler; böyle yollardan anlamıyorlar, diye bildiriyor. 33. ayet; tek çıkar yolun, sabır ile
işi uzun bir sürece yayarak onlar için istiğfar etmektir, diye işaret eder. İstiğfar, dua ve sabır ile karşı tarafın
eksiklerini yavaş yavaş gidermeye çalışmak demektir. Bu üç ayete bir bütün olarak bakalım:
30. Ayetin kelimeleri
“Yemküru bike..” senden dolayı tuzaklı planlar yapıyorlardı, cümlesi onların asıl derdi, Muhammed’in davası
değil de onun şahsı olduğunu, meseleyi şahsi bir problem olarak algıladıklarını bildiriyor.
“Ellezine keferu” ifadesi o bilinen kâfirler, demektir. Seni tesbit etmek ifadesi, rivayetlerde Hz. Peygamberi bir
devenin sırtına bağlayıp onu çöle atmak istemişler, diye geçiyor. Fakat kelimenin yapısı ve siyak sibakı “durdurmak, pasifize etmek” manasına geldiği anlaşılıyor.
“Öldürmek” manası belli, ihraç ise, sürgün etmek demektir.
Birinci yemküru’dan başka ayrıca bir daha we yemküru fiilinin geniş zaman kipi olarak tekrar edilmesi, o kâfirlerin devamlı ve birbirinden farklı planlar yaptıklarını bildiriyor.
“Allah da plan yapıyordu..” Yani onların planı tutmayacak şekilde sürekli olarak mevcut durumu değiştiriyordu.
“Allah plan yapanların en hayırlısıdır.” Nitekim onların son planı, başta Hz. Muhammed ve Hz. Ebu Bekir
olmak üzere Müslümanların Medine’ye hicret etmelerine sebep oldu. Hicret ise o Mekke kâfirlerinin bir kısmının pasifize edilmesine, bir kısmının öldürülmesine, bir kısmının da sürülmesine sebep oldu.. İşler böyle sonuçlandı.
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Evet, Kur’anın birçok ayetinden anlaşılıyor ki; Mekke müşriklerinin bir kısmı, tam inanmadı; sadece pasifize
oldular. Dolayısıyla Müslümanlar için 1400 yıldır henüz bitmeyen bir imtihan kapısı daha açıldı. Diyalektik
süreç bu şekilde işlemiş oldu, imtihan devam etti.
İşte, Allah plan yapanların en hayırlısıdır, cümlesinin manası bir açıdan sekiz yıl sonra gerçekleşti. Bir açıdan
çağlar üstü olarak halen işliyor. İmtihan sistemi tıkır tıkır işliyor. Çünkü imtihan sistemini kurmak çok hayırlı ve
verimli bir plandır.

31- “Daha önce imtihana tabi olmamış, dolayısıyla ilkel kalmış bu insanlara Allah’ın bilgi ve
belgeleri okunduğunda, biz bunları işitmişiz; istesek biz de böyle şeyler söyleriz. Bunlar ilkel
insanların efsanelerinden başka bir şey değildir, dediler.”
Bu ayetin kelimeleri
“İza” kesinlik ifade eder, zaman zarfıdır. Onlara vakit ayrıldığına, ciddi bir tarzda onlara gerçekler anlatıldığına
işaret eder.
“Tilavet” okumak manasına geldiği gibi, onlar üzerinde uygulama manasına da gelir.
Aleyhim ifadesi, dini bilgilerin insana sorumluluk getirdiğini bildirir; sorumlu olmayanların ilkel ve çocuk kaldıklarını hatırlatır.
“Ayetlerimiz..” Allah’ın ayetleri denmemesi ve bu ifadenin seçilmesi, her şeyin bir ayet olduğunu bildirir. Ayet,
realite ve doğru olanı bildiren bilgi demektir.
“Kalu” (dediler..) Yani sadece sözle karşı koyabildiler. Ayrıca “Biz bunları işitmişiz” demeleri, onların okuma
bilmediklerini itiraf ettiklerine işaret ediyor.
“İstesek; biz de bunun gibisini söyleriz.” cümlesinde bir şeyin olmayacağına işaret eden lew edatı kullanılmıştır.
Evet, onlar asla Kur’an gibi bir şeyi ortaya koyamadılar.
Bunlar ilkellerin efsaneleridir, dediler. Evet, doğallık ile ilkelliği, din ile büyüyü birbirinden ayırt edememek, en
büyük ilkelliktir.

32- “Ve dediler: Ey Allah’ımız, eğer bu Kur’an gerçeğin kendisi ise, senin katından ise, başımıza gökten taşlar yağdır veya bize acıklı bir azap ver.”
Bu ayet o kâfirlerin hayatındaki ikinci bir aşamayı anlatıyor: Yani Kur’anın efsane olmadığını anlamışlar. Ama
karar veremiyorlar. Bazı soruları var. Eğer dünyanın imtihan için olduğunu bilseler, bu soruların cevabını bilecekler. Fakat imtihanı bilmedikleri için, çelişkilerden ve meraktan kendilerine şartlı olarak beddua ediyorlar.
Ayrıca Müslümanlara taş atıyorlar. Bak biz inanmıyoruz, yine de başımıza bir şey gelmiyor, diyorlar.
Bu sure, bütünüyle imtihan gerçeğini göstermekle onlara cevap olduğu gibi bu gelen 33. ayet de açıkça cevap
veriyor: İçlerinde Peygamber var. Peygamber görevini yapıyor; dolayısıyla imtihan daha kapanmamıştır, diye
söylüyor.

33- “Sen onların içinde iken (imtihan süreci işlediği müddetçe) Allah onlara azap verecek
değildir. Veya onlar istiğfar ettikçe (az da olsa eksiklerini kapatmaya çalıştıkça) Allah onlara
asla azap verecek olmaz..”
Evet, Peygamber Mekke’den çıkınca onların başına azaplar gelmeye başladı. Ayrıca onlar İslam’ın geleceği
olan Kâbe yolunu kapatınca yine başlarına belalar geldi.

34- “Onlar Mescidül-Haram’ın yolunu kestikleri halde Allah, neden onlara azap vermesin.
Mescidül-Haram (hayatın merkezi alanları) bizim hakkımızdır, diyorlar. Hâlbuki onlar ona
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layık değiller. Ona layık olanlar, yalnızca evrensel değerleri koruyanlardır.. Fakat insanların
çoğu bunu bilmiyorlar.”
[Evet, insanların çoğu, soyut ve sonsuz değerleri bilmediği için dünyada birçok devlette insanlar, birbirine zulmediyor. Bu ise dünya hayatını zehir yapan çok büyük bir azaptır. Çünkü zulmedenler zayıflardan daha çok
zehirleniyorlar.]

35- “Onların Kâbe’deki namazları, ıslık ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. İşte ey kâfirler, (madem her şey gözünüzde) böyle değersizdir, artık küfür (değersizlik) azabını daimi olarak tadın.”
Bu beş ayet, ilkel ve müşrik toplumların sırasıyla bilgi, hayat, inanç, devlet ve kültür konusundaki ilkelliklerini
gayet çarpıcı örneklerle anlatıyor. İlkelliğin çağı ve zamanı olmadığını bildiriyor. İnsan, İlahî değerlere inanmadığında her yerde ve her çağda ilkel olacağını söylüyor, şöyle ki:
1) İşte bakın bin küsur sene geçmesine rağmen insanlar hâlâ din bir efsane ve mitolojidir, diyorlar. Bilgiden
herhangi bir realite ve gerçeklik bilmiyorlar. Mitolojiyi de bilmiyorlar.
2) Bazı dini şeyler biliyorlar. Fakat iman yok, tereddüt, çelişki ve nihilizm düşüncesi hayata egemendir; onlar
için hayat adeta bir kumardır.
3) Bela ve uyarı gelince dindar oluyorlar. Dua etmeye başlıyorlar. Bela gidince yine eski duruma geri dönüyorlar. İmtihan, gelişme ve ahiretten bi-haberdirler.
4) Devlet ve diğer bütün hayati alanları kendi ellerinde tutuyorlar. Onların anayasasının 1. Maddesi “Kim güçlü
ise o haklıdır” ilkesidir.
5) Onların manevi değerleri de şöhrettir. Onlardaki şöhretin değeri ise, gerçek ve hak etmiş olarak değil de, kim
daha çok ıslık ve alkış alabiliyorsa, en meşhur odur, şeklindedir. Bu 35. ayeti 17 sene önce tefsir etmiştim 11;
fakat bu manayı diğer dört ayette anlatılan ilkellik katmanları ile beraber düşündüğümüzde dinsiz toplumların
ilkellikleri çok daha açık olarak görünür.
Bu Asrın İlkellikleri veya Bu Beş
Ayetin Kelimelerinin İşaret Ettikleri
Maddede ve teknolojide çok gelişen fakat manada ve soyut değerler konusunda sınıfta kalan bu asrımız, önce
“Din, insanın korkularından kaynaklanmış bir şeydir, gerçek değildir” dedi. Fakat psikolojik ve başka ilmî gelişmeler gösterdi ki; insandaki umut ve belirli bir yaratana sığınma ihtiyacı, insan için ekmek ve su kadar temel
bir ihtiyaçtır. Demek acıkmak ve susamak, yemeğin ve suyun varlığına delil olduğu gibi; insanın yaradılışındaki,
aşkın ve yetkin bir koruyucuya olan dayanma ihtiyacı da Allah’ın varlığına ve yetkinliğine delildir. Çünkü bütün
insanî sistem, bu temel duygu zembereğinin dönmesine göre yaratılmıştır.
Yani eğer insan varsa mutlaka iman ve din olmalı, gerçeği, göründükten sonra ve bütün dini bilgilerin korku
mekanizması ile açıklanamadığı anlaşılınca; dini değerleri ve dinin getirdiği sorumlulukları taşımak istemeyenler, bu sefer dönüp “Din, ilkellerin mitolojik bilgileridir” dediler. Ayetleri (bilgi ve belgesel verileri) hayallerle
karıştırdılar. Hâlbuki dini bilgiler, bilgi ve söz olduğu kadar, yaşanılan gerçekliklerdir, aynı zamanda.
31. ayette geçen Biz bunu işitmişiz, sözleri, sözlü geleneğin zayıflığını vurguladıklarını gösteriyor. Buna rağmen
kendi birikimleri, sözlü edebiyattan başka bir şey değildir.

Kâbe sosyal hayatı temsil ediyor. Namaz ise, ilke ve kutsal değerler demektir. Evet, bir harem olan sosyal
hayatta kâfirlerin, şöhret, popülerlik ve bunun bir sonucu olan alkış, ses ve yalanlı yayınlardan başka bir ilke ve
değerleri yoktur. Onun için maddi ve manevi olarak azap çekiyorlar.
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“Biz de buna benzer şeyler söyleyebiliriz” sözleri, dini bilgileri, beşeri bir edebiyat olarak gördüklerini ifade
ediyor.
“Bunlar ilkellerin efsanelerinden başka bir şey değildir” sözleri, zahiren onlar lehine görünse de aslında beş
yönden o kâfirlerin yanlışlarını ve eksiklerini bildiriyor. Şöyle ki:
“İn” tahkik ve nefiy edatı gibi görünse de asıl manası, şüphe bildirir. Der ki; o kâfirler hiçbir iddialarında kesin
bir kanaate sahip değiller. Daima şüpheler içinde kıvranıyorlar.
“Hâzâ” (bu Kur’an) ifadesi, Kur’anın gayet açık ve görünür bir gerçek olduğuna işaret eder. Şüpheli bir şey
olmadığını bildirir.
İlla, istisna edatıdır; der ki; ortalıkta yanlış şeyler olabilir. Fakat Kur’an bunlardan müstesnadır.
“Esatir” efsaneler demektir. Kelime manası yazılı satırlar demektir. Der ki; ey insanlar, sizin efsane dediğiniz
şeyler, aslında evrensel yazılı kurallardır. Sami kültürlerde yazılı metin demek yasa ve evrensel bilgiler demektir.
İşte Arap müşrikleri okuma yazma bilmedikleri gibi; siz bu asrın insanları da o yazılı metinleri tam okuyamıyorsunuz; okusanız dahi onlardaki evrensel kural ve bilgileri anlamıyorsunuz.
İlkeller manasına gelen “evvelin” kelimesi aynı zamanda “ilkler” manasına da gelir. Der ki; geçmişte olan her
şey ilkel değildir. Çoğunlukla onlar ilklerdir. Ki Kur’an bunlara Sabikun (hayat yarışını birincilikle bitirenler)
diyor.
32., 33. ve 34. ayetlerin kelimeleri:
Onların “Eğer hakk ve doğru olan sadece bu ise” ifadesi, gösteriyor ki: Onlar bazı gerçekleri görmüşler. Fakat
Birçok yol olabilir, neden ille de dindar olalım, gibi bir itirazda bulunuyorlar. Bilmiyorlar ki; insan düzenli bir
dine bağlı yaşamazsa, başka yerde belirli bir gerçeklik bulamaz. Nihilist ve agnostik olur, ya helak olur veya
azap içinde kıvranır.
33. ayet kelimeleriyle ve dizaynı ile der ki: Bir toplum içinde ne kadar az olursa olsun, doğruyu ve hakkı söyleyenler olursa; yani imtihan gerçeği işliyorsa, o toplum helak olmaktan kurtulur. 34. ayette geçen MescidülHaram ifadesi, toplumun merkezî idare ve kurumlarından kinayedir. Ayetin son cümlesi ise, ancak işi bilen,
bilgiyi ve hakkı esas alanlar oraların yöneticisi olur, diye uyarıyor. Fakat bu zalimler, bilgi ve liyakati değil de
gücü esas alıyorlar. Fakat kesin bir kural olarak diyebiliriz ki; gücü ve zorbalığı esas alan toplumlar, daima azaba
ve yıkıma maruz kalmışlardır. Ayetin ilk cümlesi olan Allah neden böylelere azap vermeyecektir, ifadesi bu
sosyolojik kanuna işaret eder.
35. ayetin kelimeleri
“Salatühum” namazları yani manevi ve kültürel değerleri demektir. Beyt ev demektir. Burada Kâbe, toplumun
kültür ve idari merkezleri manasına gelir. Müka, ıslık demektir. Tasdiye ise, alkış demektir. Bunlar ise şöhretin
ifadeleridir. Yani bunların değerleri, kültürleri soyut ve manevi yapıları şöhretten başka bir şey değildir. Şöhret
ise, her meşhur insanı topluma bir tanrı yapar. İnsanlar bunu elde etmek için de birbirini ezerler. Böyle bir toplumda hiçbir tatmin edici değer olmadığından bunlar tam kâfir sayılırlar. Sürekli olarak sıkıntı ve zulümlere
maruz kalırlar. Onun için ayetin son cümlesi “İşte bu kâfirliğinizden dolayı sürekli olarak azabı tadın” diye son
sözü koyuyor.
Rivayetlerde geçtiği üzere; bu müşrikler namaz (sosyal aktivite) dedikleri bu ıslık ve alkış toplantılarını çıplak
olarak yapıyorlarmış. Ne kadar da çağımızın teşhirciliğine ve beden satmalarına benziyor. Evet, yukardan beri
anlatılan değersizlik, dinsizlik ve zulümden ayrı olarak bu teşhircilik başlı başına bir azap ortamıdır; hem bireyi,
hem ailevî yapıyı, hem de toplumu zehirler, bataklık haline getirir.
İşte bütün bu bilgilerden sonra dinî ve imanî gerçekleri beğenmemek; İslam’a ve Hz. Muhammed’e dil uzatmak;
Kur’an, Arapların yerel ve tarihsel bilgileri ile doludur, evrensel, bilimsel bir boyutu yoktur, demenin ne kadar
büyük bir cehalet ve cinayet olduğunu herkes anlayabilir. Böyle insanların ne kadar sefil olduğunu görebilir.
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Bir Ara Not
Şimdiki dilde açılım dedikleri güzel gelişmelere din, fetih demiştir. Fetih kilitlenmiş, gelişme umudu olmayan
yapıları açmak ve gelişmeye doğru yol vermek demektir. Demek Hz. Muhammed’in bütün çabası, bu ilkel durumları değiştirmek ve insanlığın gelişmesi önündeki engelleri kaldırmak içindi. Arap Hıristiyanlar bunu bildikleri için onlar da Müslümanlar gibi, İslam’ın yaptığı savaşlara İslami fetihler, diyorlar.
Eğer “Neden bu medeni yapıları bu kadar çok eleştiriyorsun. Bunlar, sosyal birçok aktiviteler de icra ediyorlar.
Tonlarca para harcıyorlar?” gibi bir soru gelirse işte 36. ayet buna gayet keskin bir cevap veriyor:

36- “Bu değersiz kâfirler, Allah’ın sonsuz manevî yolunu kapatmak için mallarını harcıyorlar.
Ve bu harcamalara devam edecekler. Fakat sonra bunun hasretini çekecekler. Sonra nihai olarak mağlup olacaklar, (selekte olup gidecekler.) Sonra bu kâfirler cehennemde toplatılacaklar.”
37- “Çünkü dünya imtihan; yani kirlinin, kötünün temiz ve iyiden ayrışması için12 yaratılmıştır. Sonra Allah, kirli ve kötü olanları birbirine katar; onları yığın haline getirir; ardından o
yığını cehenneme atar. İşte asıl büyük zarar edenler, bu yığın içinde olanlardır.”
[Ayette, imtihan sistemi içinde kötülerin ve kirlilerin oranının daha çok olduğu vurgulanıyor. Çünkü imtihan
sistemi içinde kalite ve kazancın oranı nicelik olarak az olur.]

38- “Bu kâfirlere de ki: Eğer bu yanlış mücadelelerine son verirlerse geçmişte yaptıkları affedilir. Eğer bir daha böyle şeylere teşebbüs etseler, onlar, geçmiş kâfirlerin başına neler geldiğini biliyorlar.”
Ayetin kelimeleri
“Kul” (de ki) ifadesi, der ki; affetmek, ceza veya mükâfat vaad etmek, Allah’a mahsustur.
“Küfür ile bilinen o insanlar vazgeçeceklerse” ifadesi, insanın cinayeti ne kadar büyük olursa olsun, ölmeden
önce eğer dönüş yaparsa imtihanı kazanır, diye bildirir. Çünkü imtihan, yüksek bir risk ve kazanç ihtimali içerdiğinden süresinin kısalığı ile beraber, ebediyet ve hakkaniyet manalarını taşır.”
“Sünnetül-evvelin” eski çağların başına gelen belalar, demektir. Kur’an bu belalara sünnet (yasa ve kanun) diyor. Onlar bile bile yanlışa devam ettiler; neticede hakkaniyet yasası olarak başlarına belalar geldi, diye uyarıyor.
Kur’anda 4-5 yerde geçen “Sünnetullah’ta değişiklik bulamazsın!” mealindeki ayetler, bu adalet ve hakkaniyet
kanununda fire ve değişiklik olmaz, manasına geliyor. Çünkü bunda değişiklik olsa, zulüm ve haksızlık olur.
Allah ise, böyle şeylerden münezzehtir.
Tabiat yasaları manasında kullanılan sünnetullah konusunda, Kur’an Allah’ın fail-i muhtar olduğunu bildiriyor;
istediği ölçüde, o kanunlara iradesiyle müdahale ettiğini bize anlatıyor. Ve bu özel müdahalelere “ayetler” diyor.
26-30. ayetler, imtihanın gerçekleşmesi ve devam etmesi için Sahabelere birçok uyarı ve hatırlatmalar yapınca,
ardından sekiz ayet ile kâfirlere yönelik tanıtım ve tebliğ yapılınca; bu gelen ayet 39’dan ta 49’a kadarki aşırda
yine Sahabenin sağlam davranması için emirler ve bilgiler veriliyor. Bu 11 ayetin ortak noktası, imtihan gerçeğinin anlaşılmasına ve imtihanın devam etmesine yönelik olmalarıdır; şöyle ki:

39- “İşte ey Müslümanlar, fitne (dinden zorla caydırma) olmayıncaya ve düzen tamamıyla
Allah’ın oluncaya kadar, onlarla13 savaşın. Fakat eğer savaşa son verirlerse; onları gözlemleyin. İyi bilin ki; Allah onların yaptıklarını çok iyi görüyor.”
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Ayette geçen “li” intiha ve sonuç içindir; illet manası için değildir.
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40- “Eğer savaşı bırakıp geri kaçsalar. Sizler gelecekten korkmayın. Allah sahibinizdir. En iyi
sahip ve en iyi yardımcı o’dur.”
[Sizler, mal ve dünya derdine düşmedikçe onlar sizi yenemezler.]

41- “İyi bilin ki; elde ettiğiniz ganimetlerin beşte biri Allah’ındır (kamunundur.) Ve Resulünündür (dini kurumlarınındır.) Akraba, yetim, fakir ve yolcuların hakkıdır. Eğer iki ordunun
çarpıştığı gün, hak ile batılın ayrıştığı o gün kulumuz Muhammed’e indirdiğimize inanmışsanız; ganimetler konusunu böyle yaparsınız. Bilin ki, Allah’ın her şeye gücü yeter.”
[Yani böyle yapmazsanız, Allah size ceza verir. Ve vermeye gücü yeter. Ayrıca eğer böyle bölüşürseniz, biliniz
ki; Allah’ın, başka bir şekilde sizi zengin etmeye gücü yeter. Bu ayet ve surenin başındaki birinci ayet, işaret
ediyor ki; bazı Sahabeler, ganimetlerin tamamının kendileri arasında paylaşılmasını istemişler. Demek mala bu
kadar düşkün insanları eğitmek, onları imtihana hazırlamak ve onlara imtihanı kazandırmak, başlı başına bir
mucizedir. Nitekim bu gelen ayet onlara der ki: Siz bu savaşı kendi güç ve planınızla kazanmadınız. Bu savaşı
kazanmanızın en birinci hikmeti, imtihan dengesinin devamı idi. Sakın mal yönünden imtihanınızı kaybetmekle
dengeleri bozmayın:]

42- “Hatırlayın; sizler (Bedir’e) yakın bir bölgede idiniz. Onların ordusu ise uzak bir bölgede
idi. Ve mal yüklü kervan az aşağınızda idi. Bu durumda onların ordusuyla randevulaşsaydınız
dahi, yine denk gelemezdiniz. Fakat Allah sizi o ordu ile yüzleştirdi ki; Allah olması gereken
bir işi yerine getirsin: İmtihan gerçekleşsin. Ki ölen, bir belge ve değere karşı geldiği için ölsün; yaşayan da bir belge ve değere dayalı olarak yaşasın.. Muhakkak Allah işiten ve bilendir.” (İnsanlığın en birinci ihtiyacının imtihan ve gelişme olduğunu biliyor. Ve bu yüksek duayı kabul ediyor. Beslenmek ve yaşamak, bu imtihan hakikati yanında çok küçük bir ihtiyaç
olarak kalıyor.)
43- “Nitekim bu imtihan hakikati gerçekleşsin, diye Allah rüyada onları sana az gösterdi. Eğer
onları sana çok olarak gösterseydi, sen ve Sahabelerin ayrışırdınız; savaşın idaresinde tartışırdınız. Fakat Allah işi sağlama aldı. Muhakkak Allah gönüllerde ne varsa hepsini bilendir.”
44- “İşte yine sırf bu hikmet içindir ki sizler onlarla karşı karşıya geldiğinizde Allah onları
sizin gözünüzde az gösterdi, sizi de onların gözünde az gösterdi. Ki olması gereken bir işi
Allah yerine getirsin. Çünkü bütün işlerin nihai kararı Allah’a varır.”
45- “Madem gerçek budur; artık ey müminler, bir grup ile karşı karşıya kaldığınızda direnin.
Allah’ı çokça anın ki; zaferi kazanasınız.”
46- “Allah’a (sonsuz soyut değerlere) ve onun elçisine (dini değerlere) itaat edin; tartışmayın,
yoksa gücünüz uçar, dağılırsınız. Ayrıca savaşın çetinliğine karşı sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir:” (Onları başarılı kılar.)
Son beş ayetin (42-46) beş nüktesi:
1)“Ki ölen, bir belge ve değere karşı geldiği için ölmüş olsun. Yaşayan da bir belge ve değere dayalı olarak
yaşasın.”

Yani 38. ayette anlatıldığı üzere, “Sizinle savaşa devam edenlerle savaşın” demektir. Bu ayette geçen “hum”
(onlar) zamiri 38. ayette geçen, küfür ve savaş etmeye devam edenlere racidir.
13
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Kur’anın birçok hakikati gibi, bu cümlesi de anlaşılmış değildir. Maalesef, değil bu gibi temel bir mesele; bu 42.
ayetin meali bile doğru dürüst yapılmamıştır. Bu eleştirimin hakkaniyetini görmek için en çok itibar gören 4-5
meale bakabilirsiniz.
İşte belge ve bilgi manasına gelen; Kur’anda bir surenin ismi olan ve bu ayette geçen beyyine kelimesini Diyanet
Vakfı, gözüyle görmek, diye yorumlamıştır. M. Esed, hakkın açık tecellisi, diye çevirmiş; M. İslamoğlu da Muhammed Esed’in ardından gidip fakat kopya olmasın diye hakkın müdahalesi, diye çevirmiştir. Sonra modern bir
hoca çıktı: Beyyine, benim doğru görüşlerimdir. Doğru görüşler, insanı hem öldürür, hem diriltir, diye televizyonlarda uzun programlar yaptı. Hâlbuki bu ayetin ve ayetin içinde gerekçe olarak geçen bu cümlenin manası
şudur:
“Sizler, size çok yakın olan mal yüklü kervanı elde etmek için çıkmıştınız. Düşman ordu ise çok uzaklarda idi. Bu
kadar uzak mesafeye rağmen, randevulaşsaydınız dahi denk getiremezdiniz. Fakat Allah, olması gereken bir
gerçeği (imtihan ortamını) yarattı. Bu arada açık mucizeler (beyyine) göründü. Dolayısıyla ölen de hakk ettiği
için öldü; yaşayan da hakk ettiği için yaşadı.”
Ayette geçen an edatı, den, ondan dolayı, onun için manalarına gelir; yapılan işin gerekçesini gösterir. Ayet,
cümleleriyle, dizaynıyla, bu edatla ve beyyine kavramı ile der ki:
“Varlık ve hayat, israf edilen, abes ve absürt bir sistem değildir. Diyalektik sürecin çarklarının çatışması, gelişmek ve gerçekleri üretmek içindir. Fakat eğer savaş olmasaydı, bu sistem çalışmamış olurdu. İmtihan mekanizması ortaya çıkmazdı. İyiler de, kötüler de beraber çöpe gider, israf olurdu. İşte böyle bir israfı önlemek için,
Allah olağanüstü olarak sizi ordu ile yüz yüze getirdi; savaş oldu. Bu sayede birçok belge ve bilgiler ortaya çıktı.
İmtihan gerçekleşti; ölen de hak ettiği için öldü. Yaşayan da hak ettiği ve nasıl yaşaması gerektiğini bilmiş oldu.”
Bedir Savaşında birçok mucizevî olay (beyyine) ortaya çıktığı için; Bedir gününün ismi, Yevmül-Furkan’dır. Bu
ise içinde hakk ile batılın birbirinden ayırt edildiği gün manasına gelir.
Beyyine, açık bilgi ve belge demektir. Açıklama manasına gelen “beyan” kelimesi de bu kökten geliyor. Nitekim
Beyyine Suresinde ayet açıkça der ki: “Müşriklere ve İslam’ı inkâr eden ehl-i kitaba beyyine gelmeden onlar
gerçeklikten kopmuş olmazlar.” (Yani cehennemlik sayılmazlar.)
Evet, varlık ve hayat çok değerli ve yüksek bir hakikattirler. Fakat imtihan süreci yani diyalektik çatışma ve bu
sayede gelişme olmazsa, o varlık ve hayat, nimet olmaktan çıkar. İçinde hiçbir gerçeklik ve güzellik kalmaz. Batı
dünyası, İslam’ın savaşlarını eleştiriyor. Fakat kendilerinin bütün gelişmeleri, ekonomik, dini ve sosyal çatışmaların sonucudur.
2)“Eğer Allah onları sana çok olarak gösterseydi; ayrışırdınız; savaşın idaresinde tartışırdınız.”
Yani Allah müşriklerin ordusunu Hz. Muhammed’e az olarak gösterdi. Eğer böyle olmasaydı, Hz. Muhammed
büyük tedbirler alırdı. Bu ise, bazı sahabeleri korkuturdu; bazılarını da daha değişik planları teklif etmeye yönlendirirdi. Ala külli hal ayrışma ve tartışma çıkardı. Bu ise Müslümanların mağlubiyetine sebep olurdu. Çünkü
cemaatin birliği, kollektif ruhu ve gücü en akıllıca tedbirden daha önemlidir.
Bu 43. ayette “Allah, rüyada onları Peygambere az gösterdi.” denilmiştir. Peygamberin rüyası ise, duru görüş
denilen keşfen görmektir. Burada bir saptırma yoktur. Çünkü işin gerçeğinde müşrikler az ve zayıf idi.
3) Bu noktaya ilaveten çok ilginçtir ki; 43. ayette: Allah onları Sahabelerin de gözünde az olarak göstermiştir”
deniliyor. Sahabelere de rüyada onları az gösterdi, denilmiyor. Bu fark ise üç noktadan kaynaklanıyor.
a) Sahabe, ehl-i velayetin keşif ve kerametine sahip değildir, diye işaret ediyor.
b) Sahabenin göz yanılması, dinin gerçekliğine bir zarar vermez. Çünkü dinin kaynağı yalnızca Kur’an ve Peygamberdir. Bediüzzaman, bu hakikati yani Peygamberin yanılmazlığı meselesini Arabî bir ibare ile şöyle açıklamıştır:
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“Hz. Muhammed’in seçici bakışı, yanıltılmayacak kadar ince ve derindir. Onun hak mesleği, insanları yanıltmaktan çok yücedir.”
c) Sahabeler müşrikleri az görürken; müşrikler de sahabeleri az görüyordu. Onun için savaş gerçekleşti; imtihan
kapısı açıldı. Bu ise der ki: İnsanlar mümin-kâfir bütün kesimleriyle belli bir derecede özgür ise de makro planda
İlahi irade esastır. İlahi irade devreye girdiği zaman insan iradesi susar. Ayrıca ayetlerin işaret ettiği gibi; eğer
Peygamberin nazarında farklı bir görüntü olsa da bu, ancak bütün her şeye hâkim olan Allah’ın izniyle olabilir.
4) “Direnin… Ve Allah’ı çokça anın ki; zaferi kazanasınız.”
Bu 45. ayette geçen bu iki emir, biri maddeten ve manen fiziki yapılanmayı; diğeri de yine maddeten ve manen
manevi yapılanmayı ifade eder. İslam literatüründe sebat denilen birinci emir, moral olarak da ve fizik olarak da
direnmek manasına gelir. Bu ise çift kanatlı olmak ve işi çok ciddiye almak demektir. Ve hangi iş olursa olsun
eğer onda madde-mana bütünlüğü varsa ve iş ciddi olarak yapılsa Allah’ın izniyle sonuç elde edilir.
İkinci sebep ise, Allah’ı yani sonsuz değerleri anmaktır. Bu anmak, manevi ve soyut bir şeydir. Fakat insana
maddeten de sonsuzluğa doğru bir yapılanmayı yaptırır. O sonsuz inanç, adeta canlı bir beden giyer; o inancın
sahibi olan insan muvaffak olur.
Bu iki temel ve sağlam sebepten sonra dahi, Umulur ki; kazanasınız, ifadesi, “Sebepler ne kadar güçlü olursa
olsun, Allah dilemeden sonuç yaratılmaz. Ve sebepler kadar insanın umut etmesi de önemli başka bir sebeptir”
diye insanlığı uyarır.
5)“Allah’a ve onun elçisine itaat edin; tartışmayın, yoksa gücünüz uçar, dağılırsınız.”
Bu cümle, ancak bir ciltte anlatılabilecek, stratejik bir yapılanmayı anlatıyor. Şimdilik sadece şunu hatırlatalım
ki; insan Allah’a ve peygambere tam inanmış olsa dahi, İslami yapılanmaları ve dini cemaatleri, özellikle zor
günlerde eleştirmemeli. Çünkü eleştiri tartışmaya varır. Tartışma ise, cemaatin kollektif bilincini, kollektif ruhunu, kollektif gücünü öldürür. Dolayısıyla daha iyisini elde etmek uğruna bu sefer her şey elden gider.
Onun için Bediüzzaman dava arkadaşları arasındaki eleştiriyi ihlâsa aykırı görür. (21. Lem’a) Bazen hakk (doğru
olan,) ehakktan (daha doğru olandan) daha çok hakk (doğru) olur, diye 1920’lerden beri İslam Ümmetini uyarıyor.
Böyle bir yanlışa ve ihlâssızlığa düşmemenin tek yolu da sabırdır, diye ayetin son iki cümlesi, sabrın gerekliliğine ve sabrın getirdiği başarıya dikkatleri çekiyor.
46. ayette geçen ve meal olarak rüzgâr demek olan rih kelimesini, Diyanet Vakfı kuvvet; Muhammed Esed cesaret; İslamoğlu güç ve koku, diye çevirmişlerdir. Bu kelimenin mecaz olduğunu, normal rüzgâr manasında olmadığını söylemişler. Ben bu kelimeyi, cemaatin kollektif gücü, kollektif bilinci, kollektif ruhu diye çevirdim. Çünkü ayette görüldüğü üzere; istenilen durum, cemaatin dağılmamasıdır. Ayrıca rih ve ruh kelimeleri aynı kökü
paylaşıyorlar. Ve ahir zamanda rüzgârın çok büyük bir güç olacağına işaret eder. Nitekim gelişmiş bir medeniyetin simgesi olan Süleymanın en büyük gücü de rüzgârdır.
“Biz ona rüzgârı müsahhar ettik. İki aylık mesafeyi bir günde giderdi. Ve ona petrol (katran) çeşmesini akıttırdık.” (Sebe, 12)

47- “Ey Müslümanlar, gurur ve kibir için, insanlara gösteriş yapmak için, Allah’ın yolunu
(dinini) engellemek için evlerinden çıkanlar gibi olmayın. Ve bilin ki; Allah bu kâfirlerin bütün yaptıklarını kuşatmıştır.”
Bu ayetin kelimeleri
“Sakın kâfirler gibi olmayın..” Çünkü onlarda canlılık, maneviyat, cemaat ruhu ve bilinci yoktur. Onlar bir görünse de aslında gizli ve şiddetli bir çekişme yaşıyorlar.
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“Onlar ki, evlerinden çıktılar..” Evden çıkmak, savaşmak için yola çıkmak demektir.
Burada geçen bataran kelimesi gür ve şımarık olarak demektir. Daha çok gurur ve aldanış manasını verir. Yani
kâfirlerin birinci motivasyonu gururdur. İkinci motivasyonu ise, insanlar desinler diye gösteriş yapmaktır. Gurur
ve gösterişte ise asla bir gerçeklik yoktur. Dolayısıyla bunlar, soyut ve sonsuz değerlere dayalı olan Allah’ın
dinine de engel oluyorlar. Fakat bütün bunlar, Allah’a rağmen değildir. Allah onların bütün yaptıklarını kuşattığı
halde imtihan için bunlara müsaade ediyor.
Bu 47. ayet işaret eder ki; insan imanlı da olsa çevrenin ve kültürel etkileşimin tesiriyle çağdaşlarından etkilenir.
Çünkü müşrikler gibi gurur ve gösterişle çıkmayın yasağı, o gün yaşayan Sahabeler içindi. Sahabeler iman ve
sadakat içinde olmalarına rağmen o günün kültürel davranışlarından henüz tam kopmuş değillerdi. Çünkü henüz
İslami bir toplum tam oluşmamıştı.
Nitekim bugün de doğru olarak dine dayalı bir toplum ortalıkta olmadığından Müslümanlar halis-muhlis oldukları halde, Batının nefsanî ve dünyevi kültürü ve literatürü ile hareket ediyorlar. Yirmi Müslüman’dan ancak biri,
İslami ahlakı ve terbiye-i diniyeyi tam alabiliyor. (Emirdağ Lahikası II)

48- “Hatırla ki; şeytan onların yaptıklarını kendilerine güzel gösterdi. Hiçbir insan grubu bugün sizi yenemez, dedi. Yense de ben sizi kurtarırım, diye vaad etti. Fakat iki savaşçı grup
birbirine görününce gerisin geriye kaçtı. Benim sizinle bir alakam yok; ben sizin görmediğinizi görüyorum; ben Allah’tan korkuyorum, Allah’ın cezası çok şiddetli olur, dedi.”
Bu ayetin kelimeleri çok parlak ve açık manalar sunuyor. Ayrıca onları tekrar etmeyelim. Fakat burada geçen
şeytan kavramı hakkında bir miktar izahat vermek gerekir; şöyle ki:
Kadim tefsirlere bakılırsa; bu şeytan, ruhani bir varlık, onlara yaşlı bir insan şeklinde müşriklere görünmüş ve
böyle konuşmuş. Fakat ayetin siyak-sibakından anlaşılan odur ki: Bu şeytan, Mekke’nin civarında yaşayan, müşrik, bedevi bir kabilenin reisidir ki, Mekkeli müşrikleri koruyacağına söz veriyor. Ama işler aksine gidince o da
gerisin geriye kaçıyor.
Nitekim Bedir Savaşı münasebetiyle o bölgenin insanları 4’e bölünmüştü: Medine’den gelen Müslüman ordu..
Mekke’den gelen müşrik ordu.. Zımnen Mekkelileri destekleyen civar bedevi kabileler.. Ve açıkça Müslümanların yenilmesini bekleyen, Medine’de kalmış olan münafıklar ve müteredditler.. Ki gelen 49. ayet bu son grubun
yanılgılarını dile getiriyor.

49- “Yine hatırla ki: Münafıklar ve kalbinde hastalık olan müteredditler “Dinleri, bu Müslümanları kandırdı; (çünkü yok olacakları belli) diyorlardı.”
Hâlbuki kim Allah’a tevekkül ederse kesin olarak bilsin ki; Allah azizdir. (Sonsuz imkân ve güce sahiptir.) Ve
aynı zamanda hakîmdir. Bu gücünü hikmetine uygun olarak kullanıyor. (Müslümanlar az ve zayıf oldukları halde, Allah’ın o bilinçli hikmeti, Müslümanların yenilmemesini gerektirdi. Çünkü Müslümanlar yenilmiş olsalardı;
imtihan sistemi yıkılırdı.)
Sahabe ve Müslümanlar hakkında olan bu geçen 11 ayetten (39-49) sonra ayet 50’den ta 62’ye kadar 13 ayet,
müşrik ve kâfirlerin özellikle Bedir’de bulunanların durumunu açıklıyor. Daha sonra 62. ayetin ikinci yarısından
ta surenin sonuna kadar (75. ayete kadar) 14 ayetle yine Sahabelere ve Müslümanlara hitap ediyor.
Bu 75 ayetlik sure, gerçek manada vahyin aydınlığını ve bu aydınlığın gölgesinde yaşamayı bilgi ve pratik olarak
gösteriyor. Ali Şeriati’nin, Vahyin gölgesinde bir gece yaşamak, bin aydan daha hayırlıdır, mealindeki Kadir
Gecesi tefsirini haklı çıkarıyor. Çok ilginçtir ki; gece manasına gelen leyle kelimesi 75 ediyor. Evet, Bedir Savaşı
zahiren yokluk karanlıklarını çağrıştırmıştı. Fakat tam bir aydınlanma ve zafer oldu. Bediüzzaman, bu noktaya
“Gözün beyaz kısmı kördür, görmez. Gözün siyah kısmı ise nurdur, görür..” diye işaret ediyor. Nitekim son 10
yılda anlaşıldı ki; kara madde ve kara enerji, diğer madde ve enerji çeşitlerinden %70 daha fazladır.
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50- “Keşke görseydin; melekler o kâfirlerin ruhunu alırken; yüzlerine ve arkalarına nasıl vuruyorlardı. Onlara “Yangın azabını tadın” diyorlardı.”
51- “Bu, ellerinizle (imkânlarınızla) yaptıklarınızın sonucudur, Allah kullarına asla zulmedici
değildir, diyorlardı.”
Bu iki ayetin iki nüktesi
1) Kâfirler ve kötüler, imtihanlarını kaybedince, acaba onlar yok mu oldular, iş burada bitti mi, gibi bir soruya:
Hayır var olmak, sonsuz ve kesintisizdir. İmtihan sürecinden sonra, sonuç ve azap süreci başlıyor, diye cevap
verildi.
2) Acaba bu imtihan süreci, tam adilane midir; bunlar gerçekten bu gibi ağır azapları hak ettiler mi, gibi bir soruya da ayet, ikinci cümlesiyle cevap veriyor:
a) Bu, tamamıyla kendi irade ve imkânları ile yaptıklarının bir sonucudur. Çünkü özgürlük çok değerlidir. Çok
değerli şeylerin riski ise, büyük olur, deniliyor.
b) Allah sonsuz bir sistem yaratmıştır. Bu sisteme bağlı kalmaları şartıyla insanlara özgürlük vermiştir. Bin bir
bahane ile de onların sisteme bağlı kalıp azap görmemelerini istiyor. Demek Allah, kendi kullarına asla zulmedici değildir, deniliyor.
Bu İki Ayetin Kelimeleri
“Keşke görseydin!” kalıbı, ruhanî ve gaybî şeylerin maddi gözle görünmediğini, Peygamber dahi beşer olarak
bunu görmediğini bildiriyor. Fakat ruhanî ve kalp gözüyle onların bu durumu gördüğüne işaret ediyor. Ruhanî
meziyetlere sahip olmak, insan için arzulanan bir durum olduğuna ima için keşke kelimesi, kullanılmıştır.
Rivayetten anlaşıldığı gibi; Hz. Peygamber o ölen kâfirlerin durumunu Sahabelere haber veriyor. Bu da Sahabenin ruhanî konularda ileri olmadığını gösteriyor. Çünkü onların görünür âlemde gördükleri bin bir beyyine ve
mucize, ruhaniliğe ihtiyaç bırakmıyordu.
“İz yeteweffâ..” İz geçmiş zaman zarfıdır. Geçmiş zaman kipi genelde zaman üstü işlerde de kullanılır. Bu ise,
bizim bildiğimiz şekilde ruh için zaman olmadığına işaret ediyor.
“Yeteweffa” ifa kökünden gelen bir fiildir. Ölen kişinin kâfir de olsa ruhunun tam ve eksiksiz alındığına ve muhafaza edildiğine işarettir. Zaten Azrail ismi, Allah namına ruhları muhafaza eden demektir.
“Ellezine keferu” kelimesi ve kalıbı der ki: Onlar yalnızca hakkı kabul etmemekle kaybettiler. Yoksa hakkı
yalanlayacak, ona saldıracak derecede ileri derecede kâfir değillerdi.
“Melekler” çoğul olarak gelmesi, ruhları muhafaza eden Azrail’in birçok yardımcısının olduğuna işaret ediyor.
Yüzlerine ve arkalarına vuruyorlardı. Bu kalıbın iki manası var:
a) Yüz insanın özü, arka ise onun maddi uzantıları manasına gelir.
b) Yüz gelecek, arka geçmiş demektir.
Bu iki kelime der ki; insan küfür ve günahlarla ruhunu kirlettiğinden ne geleceğe yarar; ne geçmişe yarar. Onun
soyut boyutu da, somut boyutu da işe yaramaz. Artık sonsuz İlahî sisteme entegre olmaz.
“Meleklerin vurması” onları bir miktar incitmesi ve dolayısıyla hepten yok olmaktan koruması manasına gelir.
Çünkü melekler, İlahî sistemin bilinçli işçileridir. Evet, azap ne kadar zor olursa olsun, yok edici ve imha edici
bir özelliği yoktur. Tam tersine rububiyet ve geliştirme gereği olarak; eksik ve suçluları bir daha sisteme entegre
etmeye yöneliktir. Fakat bunlar sisteme entegre olurken, sürtünme ve yanma meydana geldiğinden son cümlede,
Artık bu yanık azabını tadın, denilmiştir.
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“Tadın” ifadesi der ki; azap ne kadar ağır olursa olsun, yok olmaktan, kirli ve pis kalmaktan daha iyidir ki; suçlular, azaptan bir çeşit zevk alıyorlar.
“Zalike” somut nesnel bir duruma işaret edatıdır. İlahî azabın varlık olduğuna ve pozitif neticeler doğurduğuna
işarettir. İnsanların kendi nefislerine ve başkalarına verdikleri sıkıntılar ise, daha çok yokluk tarzında olur, diye
işaret eder. Onun içindir ki; Bediüzzaman Meyve Risalesinde, Cehennem hadsiz yoklukları varlığa dönüştüren
bir istihale sistemidir, diyor.
“Önceden yaptıklarınızın sonucu” ifadesi sistemin gayet düzgün bir program olarak çalıştığını gösterir. “Elleriniz” ifadesi birçok güçler demektir. “İmkânımız yoktu” gibi bahaneleri keser.
“Hiç şüphesiz Allah..” Allah sonsuz varlığın ve sonsuz sistemin adıdır. Der ki: Sonsuzda şer ve kötülük yoktur.
Eğer başınıza kötülükler geliyorsa sizin sonsuzluk gibi soyut değerleri anlamamanızdandır. Ayrıca iyi bilin ki;
Allah’ın size verdiği bu azap, yine sizleri sonsuza entegre etmek içindir. Eğer böyle değilse bu azap çok büyük
ve sayısız denilecek kadar birçok insana yönelik bir zulüm olur.
Son iki kelimeden biri olan zallam çok zulmeden demektir. Abid ise birçok kullar demektir. Kişilerin çoğalması
ile azabın büyüklüğüne işarettir. Evet, eğer insanda özgürlük ve bilinçli tercih yoksa bu işler büyük ve yaygın bir
zulüm olur. Hâlbuki insanlar o kadar özgür ki; kendilerini bazen bir tanrı gibi hissediyorlar. Ayet onlara Evet
özgürsünüz; fakat sonsuz değilsiniz. Sonsuza entegre (kul) olun, kurtulun, diyor.
M. Esed, ruha ve metafiziğe inanmadığından; Kur’anın yüksek belagatini ve ontolojik izahlarını anlamadığından,
meleklerin kâfirleri dövmesi, kuru bir temsildir, gerçekliği yoktur, diyebilmiştir.

52- “Bunlar Firavun familyasının tarzı gibi yaşadılar. Ve familyadan önceki ilkellerin yaşadığı gibi yaşadılar. Allah’ın ayetlerini (bilgi ve belgelerini) kabul etmediler. Allah da bunların
bu gibi eksikliklerinden dolayı onları yakaladı. Allah mutlak manada güçlüdür; her istediğini
yapabilir. Ve cezası şiddetlidir.”
Bu Ayetin Nükteleri
1) Firavun, Tanrı benim diyecek kadar ileri giden bir özgürlüğün sembolüdür. Firavunlar bir tane olmadığına
işareten, Firavun sülaleleri ve familyası manasına gelen Al-i Firavun kelimesi kullanılmıştır. Bunun da iki nüktesi var:
a) Firavunlar ve sülaleleri birçok kişi oldukları halde, her birisi kendisini sonsuz bir tanrı gibi görmekle çok
zalimane yanılgılara düştüler. Böyle büyük bir yanılgı ise, büyük bir cezayı hak etmek demektir.
b)Firavun sülalesi ve familyası kelimeleri der ki; onlar küçük bir azınlık olarak bütün insanlara zulmediyorlardı. Evet, Firavun ve taifesi, imana yol vermemekle ve diğer insanları köle olarak kullanmakla çok büyük zulümler yaptılar.
“Mekkeli ve bedevi Arapları Firavuna benzetmek, tam uygun düşmüyor; çünkü firavunlar çok gelişmiş bir medeniyet idiler” gibi bir soruya bu 52. ayet iki cümlesiyle iki cevap veriyor:
a) Bedeviler iman, devlet, medeniyet gibi bağları bilmedikleri için özgürlük tutkusunda adeta Firavun kadar
ileri gidebilirler.
b) “Firavun ve ondan öncekiler gibi” ifadesi de der ki: Onlar özgürlük tutkusunda Firavun gibi idiler. Bedevilik ve ilkellik konusunda ise, Firavun medeniyeti öncesi var olan insanlar gibi idiler. Bu ise çifte bir zorluk olduğundan; Hz. Muhammed’in bedevi Arapları Müslüman etmesi, sosyolojik bir mucize kabul ediliyor.
Keferu bi-ayatillahi cümlesi, Allah’ın ayetlerini kabullenecek, anlayıp yaşayacak seviyede değillerdi. Birçok
yönden eksikleri vardı, manasına gelir.
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“Allah ise bu eksiklerini gidermek için onları cezalandırdı.” Demek musibetler ve savaşlar, insanların eksiklerini gidermek; onların gelişmesini (tekâmülünü) devam ettirmek içindir.
“Allah sonsuz kuvvet sahibidir..” Sistemi sonsuz olduğundan ve bu sistemin hamuru olan kuvveti (enerjisi) sonsuz olduğundan, sonsuz manaları yaratmak istiyor; sistemi israf etmekten kurtarıyor. Ve israf, çok büyük bir
eksiklik olduğundan, israfı önlemek için bazen şiddetli azaplar veriyor.
[Demek iman etmemek, ebedî bir hayata inanmamak; sistemi absürt ve anlamsız görmek, kainat büyüklüğünde
bir suç olduğundan elbette cezası da büyük olur. Sistemin bu sonsuz özelliği bir yana, Allah’ın ekstra olarak her
topluma ve her ferde verdiği sayısız nimetleri görmemek, küfür ve anlamsızlık ile o nimetleri acıya dönüştürmek
ayrıca büyük bir cinayettir.]

53- “Evet, Allah’ın sistemi böyledir. Ve bir millet içlerindeki yapıyı değiştirmeden Allah onlara verdiği nimeti acıya dönüştürmez. Bütün bu gibi yanlışlara rağmen, Allah işiten ve bilendir; insanların (maddi-manevi, doğru-yanlış) istek ve dualarını biliyor ve kabul ediyor.”
Bu ayetten çıkan sonuçlar:
a) Yanlışa girmek, insanın iradesiyle başlıyor. Ve ondan kaynaklanıyor.
b) Nimetleri Allah’tan bilmemek, hedonistçe onlara yaklaşmak; nimeti acıya dönüştürür. Ayet der ki: Nimet aynı
nimet olduğu halde siz, bakış açınızı değiştirdiğinizden, o nimetler azaba ve acıya dönüşüyor.
c) Bu ayet birçok sosyolojik araştırmalara konu olmuştur. Hepsinden çıkan sonuç şudur:
İnsan özellikle toplumsal sistem, bütün varlık âleminin zemberek noktasıdır. Bu zemberek ise, insanın iradesine
bağlıdır. İnsan, iradeyi yanlış kullandığında bütün sistemin manası ve yapısı değişiyor. Dolayısıyla bazı işlerin
kâinat büyüklüğünde bir cezası ve sonucu oluyor.
d) Sosyologlar, genellikle bu ayeti, 20. asrın toplumları üzerinden tefsir ediyorlar. Ki haklıdırlar. Çünkü bütün
çağlar içinde 20. asrın yapılanması çok özelliklidir.

54- “Firavun familyasının hayat tarzını yaşıyorlar. Bazen de Firavunlardan önceki ilkeller gibi
yaşıyorlar. Bu iki grup, Rablerinin ayetlerini (bilgi ve belgelerini) yalanladılar. Biz de onların
günahlarından dolayı onları helak ettik. Ve Firavun familyasını batırdık. Çünkü hepsi de zalim idiler.”
Bu ayetin kelime tahlilleri
1) 20. asır tamamen Firavun medeniyeti modelidir. Buna rağmen yer yer ilkel durumlar da var. Onun için “Firavun familyası gibi ve onlardan öncekiler gibi” ifadeleri tekrar edilmiştir.
2) 20. asrın küfür ve inkârı, ilkellerin inkârı gibi değildir. Yani bilmemek ve kabullenmemek tarzında değildir.
Tam aksine saldırgan ve: Dinî değerler diye bir gerçeklik yoktur, tarzındaki bir tekzip ve yalanlama olarak devam ediyor. Onun için 52. ayette, keferu (görmediler, kabullenmediler) fiili geçerken, burada kezzebu (yalanladılar) fiili geçiyor.
3) Bedevilik kâfirliği, sonsuzluğu anlamamaktır. Onun için 52. ayette, Allah’ın ayetlerini kabullenmediler, diye
sonsuzluk ifadesi olan Allah ismi seçilmiştir. 20. asrın insanı ise, gelişme, rububiyet ve dolayısıyla ahirete göre
hazırlanma manasını inkâr ettiğinden 54. ayette “Onları geliştiren Rablerinin ayetlerini yalanladılar” ifadesi
seçilmiştir.
4) Bedevi ve İslam’a karşı gelen, cezalandırılmakla sisteme kazandırılabilir. Fakat bütün maneviyatı ve kutsal
değerleri inkâr edenler, yok oluyor. Onun için, müşriklere bakan 52. ayette, Allah onları yakaladı, denilirken,
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mutlak kâfirlere bakan 54. ayette, Biz onları helak ettik, deniliyor. İşte bu gerçeğe işareten Hz. İsa, Dini inkâr
eden kurtulabilir. Fakat ruhu inkâr eden asla kurtulamaz, yok olur, diyor.
5) Materyalist yani ruhu ve kutsalı inkâr eden insanlar yok olmaya mahkûm oldukları gibi; onların zenginlik ve
medeniyetleri de zaman nehrinde batmaya mahkûmdur, diye Biz Firavun familyasını batırdık, denilmiştir.
6) Bütün bu işler, umumi ve sistemin gereği olarak olduğundan Allah yaptı denmemiş. Biz yaptık, helak ettik..
Biz batırdık, denilmiştir. Evet, materyalistlerin mutlak bataklığına rağmen Mekke bedevileri, İlahî beyyine ve
mucizelerle ile kurtarıldılar. Kendilerini değiştirdiler. Mutlak bedeviyetten çıktılar; o günün siyasî liderleri oldular. 53. ayeti olumlu bir şekilde yaşadılar.
7) Ve materyalist, ruha ve kutsala inanmayan hayat tarzında hiçbir faydalı yön olmadığına işareten, Bütün bunlar, zalim oldular, diye ayet, son cümleyi koyuyor.

55- “Allah katında (soyut değerler ve metafizik âlemde) hayvanların en kötüsü, kâfir olup da,
asla imana gelmeyecek olanlardır.”
Bu ayet, Bediüzzaman’ın tabiriyle küfr-u mutlakı (hiçbir kutsal değeri kabul etmeyenleri) tarif eder. Evet, diyalektik materyalizmi savunanlar, böyledir. Ki 22. ayet de bunlara bakıyordu. Ve bu ayette açıklanıyorlar. Nitekim
bu sayılar, diyalektiğin ve materyalizmin sembolüdürler.
Devap, dabbe hayvanlar için kullanılan bir tabirdir. Kelimenin asıl manası hareket eden canlı demektir. Demek
şer ve dabbe kelimeleri, inanmayanların hiçbir soyut değerinin olmadığını bildirdiği gibi; soyut ve manevi âlem
demek olan ındallah tabiri de bunu vurguluyor. Materyalistlerde soyut kavramlar olmadığından bilgi ve sistemlerinde hiçbir değer olamaz, diye işaret ediyor..
“Ellezine keferu” küfür ile tanınanlar manasına gelir.
Ayette son cümle olarak söylenilen asla inanmayacak olanlar, kaydı ise, ayetin manasının gerekçesini gösterir.

56- “Bunlarda hiçbir manevi değer olmadığı için bunlarla anlaşma yaptığın her seferinde anlaşmalarını bozuyorlar. Ve hiçbir şeyden sakınmıyorlar.”
57- “İşte eğer böylelerini savaşta kuşatırsan; onların birliğini öyle dağıt ki; geride kalanları bir
daha saldırmasınlar. Belki bu şekilde umutları kırılır; dinin mesajını anlarlar.”
58- “Eğer anlaşma yaptığın bir toplumun bazılarının hıyanet etmesinden endişen olursa, o
toplum ile yaptığın anlaşmayı tamamen onlara at. Allah hainleri sevmez.” (Yani içinde hıyanet olan şeylerde, hayır ve başarı çıkmaz.) Ve korkma! Çünkü Allah hainleri muvaffak etmez.”
59- “Kâfirler ilerlediklerini sanmasınlar. Onlar bizi aciz bırakamazlar.” (Bizden asla kurtulamazlar.)
Kâfir insan yanlış kullandığı özgürlük duygusunun neticesi olarak kendini bir derece sonsuz sanır. En azından
maddi sebepleri sonsuz olarak bilir; bu vehim ve ihtimal ile yaşar. Nitekim bedevilerin “Bir yerlerden birileri
çıkar, bizi kurtarır.” şeklindeki vehimleri gibi; bugünün modern insanları da, Bir gün bilim gelişir, bizi kurtarır,
diye düşünüyorlar. Fakat bilimler geliştikçe insanın acizliği, zayıflığı ve çaresizliği daha çok artıyor.

60- “İşte ey Sahabeler ve ey Müslümanlar, böyle değersiz ve zararlı insanların tahribatını önlemek için yapabileceğiniz kadar güç ve binek hazırlayın. Bunlarla, Allah’ın sistemine ve size
zarar verenleri (Allah’ın ve sizin düşmanlarınızı) ve onlara benzeyen diğerlerini korkutursunuz. Allah yolunda harcadığınız her şey size ödenecektir. Asla hakkınız yenilmeyecektir.”
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Kur’an ve İslama karşı gelen kâfirleri, Bunlar Allah’ın da düşmanı, sizin de düşmanınızdırlar, diye açıklıyor.
Çünkü küfür yani inançsızlık, değersizlik ve düzensizlik, hem maneviyata hem sonsuz İlahi sisteme zarar verir;
hem Müslümanların aktif, canlı ve düzenli toplumuna zarar verir. İşte bu farkı bildirmek için ayet, düşman kelimesini iki farklı açıdan kullanmıştır. Ayrıca kâfirler, İlahi sonsuz sistemin nimetlerine ulaşamadıklarından, tepkisel olarak onlara düşman olurlar. Çünkü insan yetişemediği üzüme ekşidir, der.
[Ayette geçen ve korkutma manasına gelen irhab kelimesi askeri literatürde caydırma demektir. Nitekim ayette
görüldüğü üzere güç toplamak, caydırmak içindir. Şimdiki Arapların bu kökten türettikleri irhab (terör) manasında değildir. Çünkü terör, düşman korksun veya birileri benim sesimi duysun, diye rastgele masum insanları
öldürmek demektir. Hâlbuki masum insanları öldürmek, İslam’da en büyük günah olduğu gibi; İslam’ın savaş
anlayışına da aykırıdır. Çünkü İslamdaki cihad anlayışı, öncelikli olarak savunma, caydırma ve mümkün mertebe
insanların kurtulmasına, imana gelmesine hizmet etmektir. Hâlbuki asrımızdaki terör bütün bu yapıcı değerlere
zarar veren bir eylemdir. Hulasa, savaş bir araçtır; amaç değildir.]

61- “Eğer düşman taraf barışa yanaşırlarsa sen de (komutan olarak) yanaş. Allah’a tevekkül
et; Allah işiten ve bilendir.” (Onlar hıyanet ederse, Allah bunu sana bildirir. Veya onların dine
olan ihtiyaç duasını kabul eder, savaşa gerek kalmaz. Çünkü Allah’ın sistemi sonsuz olduğundan olayların ve insanların dönüşme ihtimali yüksektir.)
62- “Onlar, bu barış ile seni kandırmak isterlerse de sen barışı devam ettir. Allah (sonsuz manevi değerler) sana yeter. O seni korur. Nitekim daha önce özel yardımları ile ve samimi müminler ile seni destekleyen sadece O idi.”
Barış anlaşmasını bozma hakkında olan 58. ve 62. ayetler arasında bir çelişki yoktur. Zahiren çelişki gibi görünen bu noktayı dört gerekçe ile şöylece cevaplayabiliriz:
a) 58. ayet, dışarıdan gelen ve genellikle yıkım tarzında olan hıyanet tehlikesine karşı, barış anlaşması geri verilebilir. Barışın bittiği, karşı tarafa açıklanır, diye bildiriyor. 62. ayet ise, işin içinde hıyanet değil de, belirli bir
açıdan aldatma söz konusu ise, burada muhtemel küçük bir zarardan dolayı barıştaki kesin faydalar terk edilmez,
diyor. Bu farklı, ilmi ve stratejik noktaya işareten 58. ayette hıyanet kelimesi geçmiştir. 62. ayette ise hud’a
(kandırma) kelimesi kullanılmıştır.
b) 58. ayet, dışarıdaki müşrik, azgın düşmanlara karşı bir tedbirdir. 62. ayet ise, dâhili yani Medine’deki dindar
Yahudilere karşı gelen bir derstir.
c) 58. ayet, barış anlaşmasının nasıl bozulacağını bildiren askeri bir derstir. 62. ayet ise dini ve manevi bir derstir.
d) 58. ayet geçici bir anlaşmayı anlatır. 62. ayet ise evrensel ve sürekli bir barışı anlatır. Onun için 58’de “Muahede” kelimesi geçmiştir. Buna mukabil 61. ve 62. ayetlerin konusu evrensel barış demek olan “Selm, Müsaleme” kavramı kullanılmıştır.

63- “Allah bu soyut manevi değerlerle o müminlerin kalplerini birleştirdi. (Onları yek vücud
yaptı.) Eğer bu manevi İlahî değerler olmasaydı; sen yeryüzündeki bütün her şeyi harcasaydın
dahi, onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah (hiçbir şey harcamadan) onları birleştirdi. Şüphesiz Allah Azizdir, (sonsuz kuvvet ve imkânlar sahibidir.) Fakat aynı zamanda
Hakîmdir: İmtihan gibi hikmetler için işleri belli bir sınırda tutuyor.”
64- “Madem gerçek budur: Sen de ey Peygamber, bil ki: Allah ve sana uyan müminler, sana
yeter..” (Senin de imtihanın bu iki aziz güç ile yetinmendir.)
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Ayetteki sana tabi olan müminler ifadesi, Allah sana yeter ifadesine atıftır. “Allah ve sana tabi olan müminler
sana yeter..” demek olur. (Keşşaf) Bu ise Allah namına olduktan sonra Allah’ın yarattığı diğer sebeplerden yardım almanın şirk olmadığını gösterir.
“Allah sana da, sana tabi olan müminlere de yeter” tarzındaki tahlil ise (gramer açısından) çok beliğ olmamakla
beraber, böyle de okumak caizdir. (Keşşaf) Belagat zaafından ayrı olarak bu ikinci tarzdaki tahlilin zayıf olduğuna bir delil de, bizzat bu surede, 61. ayette geçen Allah, özel yardımı ile ve müminlerle seni destekledi, mealindeki cümledir. Bu gibi farklılıklar maddi-manevi, soyut-somut, olağan ve olağanüstü İlahi icraatın çeşitlerine vurgudur, diyebiliriz.

65- “Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et ki; içlerinde işe yaramayan noktalar temizlensin.14 Eğer müminler böyle arınırlarsa sizden 20 sabırlı kişi, iki yüz kişiyi yener. Ve eğer sizden yüz kişi olursa kâfirlerin binini yener. Çünkü kâfirler anlamaz bir toplumdur.”
[İlk cümlede sabır ve Sahabelik gücüne vurgu yapıldı. Karşı tarafın kâfir olup olmamasına değinilmedi. İkinci
cümlede sadece Sahabelerden olma yönüne vurgu yapılmıştır. Karşı tarafın ise, küfrün verdiği anlayışsızlık
özelliklerine vurgu yapılmıştır. Bu da işaret eder ki; yüz ve bin gibi büyük sayıların hepsi sabırlı olamaz. Ve
kâfirler örneğinde gösterildiği gibi; sayı arttıkça anlayış azalır.]

66- “Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizdeki zayıflığı bildi.”
[Yani sizde zayıflık oluştu. Allah’ın bir şeyi bilmesi o şey, var oldu demektir. Çünkü var olmak, İlahî ilim ve
yazılım ile olan bir nesne ve olayın Allah’ın kudretinden maddi (enerjisel) bir beden giymesidir. Dolayısıyla
Allah bildi, demek o şey var oldu, demektir. Çünkü Allah’ın ilim ve kudreti iç içe ve beraber tecelli eder.
Bu zayıflığın olmasının hikmeti yine imtihan gerçeğidir. Çünkü Müslümanların sayısı artık çoğalmıştır. Bu bir
açıdan bir hikmettir. İkinci bir hikmet ise yapısaldır. Yani bir şey sayı ve nicelik olarak çoğalırsa onda kalite
düşer.]
“İşte eğer bu zayıflıktan sonra bile sizden yüz sabırlı kişi olursa, karşı taraftan iki yüz kişiyi yener. Ve eğer sizden bin kişi olursa, Allah’ın izniyle iki bin kişiyi yener. Çünkü Allah sabredenleri başarılı kılar.”
[Bundan anlaşılıyor ki; sayıları çoğaldığı için kalite bir miktar düşmüş olsa da, onlardaki iman ve dolayısıyla
sabır gibi değerler yine onları 1’e 2 daha üstün yapar.
Bazılarına göre 66. ayet, 65. ayeti nesh etmiştir. Fakat gerçekte herhangi bir nesih yoktur. Çünkü her iki ayetin
de hükmü ve bilgisi geçerlidir. Mesela bazı şartlarda 65. ayet ile amel edilir. Fakat eğer Müslümanların sayısı
çoğalmışsa, güç dengeleri, imtihan gerçeğine ve hikmetine uygun ise 66. ayetin hükmü ve bilgisi geçerlidir.
Zaten İslam âlimlerinin nesih dedikleri şey, aslında bir İlahî hükmün şartlara göre askıya alınmasıdır. Yani o
şartlar var olunca yine o hüküm geçerli olur. Demek İlahî hükümlerde bir iptal ve yanlışlama söz konusu değildir. Bu meseleyi başka kitap ve makalelerimde detayları ile açıkladığımdan sizi oraya havale ediyorum.]

67- “Bir peygamberin yeryüzünde hâkimiyet sağlamadan esir alması ona yakışmaz; (uygun
değil.. Esir almak yalnızca hâkimiyetin sağlanması için olmalı..) Hâlbuki siz esirleri fidye ve
dünya geliri için aldınız. Allah ise sizin için dünya gelirini değil de ahireti istiyor. Allah aziz
ve hakimdir.”
[Yani sonsuzluk inancı ile imtihan için sınırlı bırakılan imkânların dengesini iyi bilin; buna aykırı davranmayın.]

68- “Eğer “esirden fidye alınır” gibi bir yasa daha önce Allah tarafından gelmiş olmasaydı, bu
dünyevî yaklaşımınızdan yani fidye almanızdan dolayı size büyük bir azap dokunurdu.”
Harrıd kelimesinin kökü, işe yaramayan şeyleri ifade eder. Tef’il babından gelmesi ise, bu noktaları gider,
onları temizle manasını verir. (Müfredat)
14
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69- “Madem böyle bir yasa dinde var. (Ve madem fidyeleri geri vermek hikmete uygun değildir.) Artık elinize geçeni hoş ve helal olarak yiyin. Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının.
Ve iyi bilin ki: Allah Gafur ve Rahimdir.”
70- “Ey Peygamber, vahiy diliyle (kul) elinizdeki esirlere de ki: Eğer Allah içinizde bir iyilik
bilse (yani içinizde bir iyi taraf oluşursa) sizden alınan fidyeden çok daha iyi bir mal size verir; geçmiş günahlarınızı affeder. Çünkü Allah Gafur ve Rahimdir.”
[Nitekim bu ihbar-ı bil-gayb aynen gerçekleşmiştir. Çünkü o esirler, sonra imana geldiler; büyük servetlere
sahip oldular. Nitekim Suriye, Irak, Mısır ve Endülüs’te alınan ganimetlerin bin katından daha fazla bir zenginlik ve medeniyet imkânları, oraların insanına geri dönmüştür.
Hulasa: İslam fetih yapar; sistemi açar; yağma ve yıkım yapmaz. Ayrıca İslam bölgeler ve insanlar arasında
ayırım yapmaz. Bütün yeryüzü İslam’ın yurdudur; bütün insanlar Allah’ın kullarıdır. Demek İslam fütuhatını
sömürgecilik ile eşit tutmak, tarihten, sosyolojiden ve hayattan bi-haber olmak demektir.

71- “Eğer bunlar sana hıyanet yapmak isterlerse bil ki; Daha önce Allah’a hıyanet yaptılar da
Allah onların hakkından geldi. Şüphesiz Allah var olan her şeyi bilir. Ve sonsuz hikmetine
göre davranır.”
72- “İman eden, hicret eden, Allah yolunda cihad edenler (Muhacirler) ile onları barındıran ve
onlara yardım edenler (Ensar,) birbirinin yakını ve dostudurlar. (Birbirinden sorumludurlar.)
İman ettikleri halde hicret etmeyenlerden sorumlu değilsiniz; onlar hicret etmedikçe… Eğer
bunlar sizden yardım isterlerse onlara yardım etmeniz gerekir. Meğer kendileriyle anlaşma
yaptığınız bir kavme karşı ise; o zaman yardım etmek zorunda değilsiniz. İyi bilin ki; Allah
bütün yaptıklarınızı görüyor.”
73- “Kâfirler de birbirinin yakını ve dostudurlar. (Birbirinden sorumludurlar.) İşte eğer onlara
karşı koymazsanız, yeryüzünde fitne olur. Ve büyük bir bozgunculuk olur.”
[Burada fitne, inanan insanların zorla imanlarından caydırılması demektir. Bozgunculuk ise, sosyal ve doğal
tahribat manasına gelir. Kur’an genellikle fesad ve ifsad kelimelerini yıkım ve tahribat manasında kullanır.]

74- “İman edip, hicret edip Allah yolunda cihad edenler ve onları barındırıp onlara yardım
edenler, gerçek müminlerdir. Eksikleri olsa da, onlara mağfiret ve bağışlanma vardır. Ve onlara çok güzel rızıklar olacaktır.”
Bu ayette beş önemli noktaya dikkat etmek gerekir:
1) Muhacirler ve Ensar, yüksek derecede imtihanlarını verdiler, gerçek manada müminler oldular, diye ayet bize
bilgi veriyor. Demek bu gibi vurgular, bir ayrımcılık değildir.
2) Ayet, diğer çevre insanlarının, Muhacirleri ve Ensarı örnek almasını öneriyor.
3) Bazı şahsî eksikliklerinin olması, onların imtihanlarını güzel bir şekilde verdiklerine mani değildir. Çünkü o
eksiklikler, sistem içinde telafi edilmiştir.
4) Ayet, Medine’deki İslamî medeniyet ile onlara gelecek birçok ekonomik zenginlikleri daha önceden haber
veriyor. Ve haber verme, aynen doğru çıkmıştır.
5) Kur’an ve İslamın, Muhacirler ve Ensarı kardeş yapması, bütün Sahabelerin akraba ve evlatlarından birbirine daha yakın ve daha iç içe olması, İslam’ın bir mucizesidir.
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75- “Daha sonra iman edip, hicret edip sizinle beraber cihad edenler de, sizdendirler. Onlar da
Muhacir ve Ensar gibidirler. Fakat artık bundan sonra ilişkiler, manevi akrabalığa göre değil
de akrabalık bağlarına göre olacaktır. Çünkü Allah’ın yasasında, akrabalar birbiri için daha
önceliklidirler.”
“Allah, bütün her şeyi bilendir.”
[Demek din ve İslamiyet, sonsuz İlahî bilgiye göredir. Fedakârlık, iman sabır ve sonsuzluk gibi manevi değerlere
dayanıyor. Küfür ise, madde ve bencillik; dolayısıyla haksızlık ve zulme dayanır. Demek eğer küfür dünyaya
egemen olursa, hiçbir manevi değer kalmaz. Yeryüzündeki doğal, sosyal ve hukuk düzeni de bozulur.]
Bir Hatırlatma:
İslam’ın içtimaiyatı hakkında olan bu surenin ve Hucurat suresinin sonları, ilim bahsi ile bitmesi, açıkça işaret
eder ki; Müslümanlar ancak ilim ile başarılı olabilirler. Ve ancak bu yol ile bedevilikten kurtulabilirler.
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Tevbe Suresi

Giriş
Çoğu insan, Tevbe suresinin meâlini okurken, Avrupa’nın yaptığı olumsuz propagandadan dolayı İslam dinini
şiddet ve öldürme dini olduğunu sanmaya başlıyor. Çünkü sure içinde bir kaç yerde savaşa emir var. Fakat,
Enfâl suresinin başında yazılan yedi giriş ile, sure içinde verilen “İslam’da Savaş Mantığı” ile ilgili nükteler
gözönüne getirilirse görünecektir ki; İslam’da savaş asıl gaye değildir. İslam’da, savaşın asıl amacı savunmadır; yani ilahî değerleri, sosyal hayatı, insanın öz değerlerini inkârdan, şirkten, sömürüden kurtarmaktır.
Ayrıca bu Tevbe suresine dikkat ile bakılırsa, on-onbeş yerde daima tevbeye dönüşe ve savaşta sınırı aşmamaya
çağrı var. Zaten surenin ismi de, Tevbe suresidir. Ve surenin sonunda, Hz. Peygamberin son derece şefkat ve
re’fetini dile getiren iki ayet var.
Bütün bu yapıcı İslâm çağrılarına rağmen, zaman zaman şirkin şizofrenik olumsuzluklarına karşı şok tedavilere
ihtiyaç olmuş. Ya kişinin iç dünyasındaki şirke karşı veya toplumsal putlara karşı...
Bu kitabın, “Tekbirlerdeki Mucizelik” adlı ek meselesine bakınız.
Şimdilik, yalnızca bu surenin bazı ayetleri ve o ayetlerin cümle ve kelimeleri içinde saklı olan, gerek mesaj, gerek edebî mucizeliklerine işaret etmekle yetinip, “İslam’da Savaş Hukuku” adlı değerli İslamî çalışmalara işi
havale ediyorum.

1- Bu, Allah’tan ve elçisinden, kendileriyle andlaşma yaptığınız o müşriklere bir beraettir
(ültimatomdur.) (Yani Allah ve elçisinin o müşriklerle hiçbir ilişkisi kalmamıştır. Onların
hiçbir andlaşmalarına bağımlı değiller.)
2- Ey müşrikler! Yeryüzünde dört ay dolaşın. Ve bilin ki siz, Allah’ı aciz bırakamazsınız. Ve
şüphesiz Allah, kafirleri rezil ve perişan edecektir.
3- Bu, büyük hacc gününde, Allah’tan ve elçisinden insanlara bir bildiridir ki; “Allah ve elçisi
Allah’a eş koşanlardan berîdirler.” Siz ey müşrikler! Eğer tevbe ederseniz, o sizin için daha
hayırlıdır. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki; Allah’a karşı gelerek O’nu aciz bırakamazsınız. (Ondan kurtulamazsınız.) Artık sen o kafirleri elim bir azap ile müjdele!
1- Andlaştığınız veya alıştığınız o müşriklere, Allah ve Resûlünden (kâinatın temel düzeni tarafından ve İslam
âleminin sosyal yapısı tarafından) bir beraat (ilişkilerin kesilmesi veya serbestiyet izni) verilmiştir.
[“Muahede” andlaşma manasına geldiği gibi, alışma, tanıma manasına da gelir. Beraat de, hem ilişkilerin kesilmesi, hem izin ve serbestiyet demektir. Bakınız Giriş 5.]
2- İşte ey müşrikler, yeryüzünün içinde dört ay dolaşın (1), düşünün ve bilin ki, siz Allah’ı aciz bırakamazsınız.
Ondan kurtulamazsınız, onu aciz bırakamazsınız ve bilin ki sonuçta Allah, hiçbir değer ve yasaya bağlı olmayan
o kafirleri kötü bir alçalmaya mahkum edecektir.
[Yani, nefis kendini Allah’a karşı hür görüp, ondan kurtulmayı düşünüyorsa veya bazı lezzetler ve yükselişler
için kendini ve başka şeyleri Allah’a eş koşuyorsa, peşinen bilinsin ki, o isteklerinin tam tersi ile cezalandırılacaktır. Çünkü Allah sonsuz sıfatlara sahiptir, ondan hiç kimse kurtulamaz. Evet, ilahî sistem, hiçbir değer ve
delile dayanmayan şirki (Allah’a eş koşmayı) affetmez. Bakınız 32. Söz, 1. ve 2. Maksat]
3- Büyük hacc günü, yani İslâmî değerlerin hakim olduğu ve yaşandığı gün, Allah ve Resulünden bir bildiri ve
tebliği, bütün insanlara ulaştırın ki, Allah ve Resûlü müşriklerle ilişkilerini kesmiştir.
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[Daha önce Tevhid hakikatı hakim olmadığından ve dolayısıyla, güzelliği tam görünmediğinden, onlar bir derece mazur idiler. Fakat artık bu ortamda mazur değillerdir.]
Onlara deyin ki, eğer dönüş yaparsanız, bu sizin için daha yararlıdır. Eğer kendinize güvenip geri geri giderseniz, bilin ki, siz Allah’ı aciz bırakacak yapıda değilsiniz.
Böyle kafirleri, hiçbir değer ve yasa tanımayanları, ayrıca elemli bir azap ile müjdele!

4- Kendileriyle andlaşma yapıp, sonra sizinle yapmış oldukları andlaşmalarından hiçbir şeyi
eksiltmeyen, size karşı kimseyi desteklemeyen varsa, işte onların andlaşmalarını son müddetine kadar uygulayın. Şüphesiz Allah, hak ve hukuka riayet edenleri sever. [Kimi de severse
onu muvaffak eder.]
5- Haram (yasak) aylar çıkınca, nerde bulursanız (o) müşrikleri öldürün, onları yakalayın,
onları muhasara edin, her gözetleme yerinde onları bekleyin. Eğer tevbe edip (imana gelirlerse) namazı doğru kılar, zekatı verirlerse, onların yolunu boşaltın. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve çok acıyandır.
6- Eğer müşriklerden biri senden korunmayı isterse, onu koru. Tâ ki Allah’ın kelâmını işitsin.
Sonra onu güveneceği yere ulaştır. Böyle yap, çünkü onlar bilgisiz bir toplumdurlar.
7- Mescidü’l Haram’da kendileriyle andlaşma yaptıklarınız hariç, diğer müşrikler için Allah
ve Resulü katında nasıl bir andlaşma olabilir? O andlaşma yaptığınız müşrikler, sizin için
doğru davrandıkça, siz de onlar için doğru davranın. Şüphesiz Allah, hak ve hukuka riayet
edenleri sever.
4- Fakat, belli değerlere, andlaşmalara bağlı olan, sizden bir şey eksik etmeyen, size karşı düşmana yardım
etmeyen müşrikler, bu hükümden müstesnadırlar. Sonuna kadar onların andlaşmalarını tamamlayın. Bilin ki
Allah sorumluluk ve sakınma duygusuna sahip olanları sever. (Yani, onları başarılı kılar.)
5- İşte, şirkte ve savaş halinde olan müşrikler böyle temel bir değere dayanmadıkları için, yasak aylar çıktıktan
sonra, nerede bulursanız onlarla savaşın, onları yakalayın, onları muhasara edin, onları gözleyin; eğer tevbe
edip namaz kılar ve zekat verirlerse (ferdî ve sosyal değerlere bağlanırlarsa), onları serbest bırakın, bilin ki
Allah Gafûr ve Rahîm’dir.
6- Eğer savaş halinde olmayan bir müşrik (putperest) sana sığınırsa, onu koru ki, Allah’ın öz kelamı olan
Kur’anı dinlesin; sonra, onu güvenli bir yere ulaştır. Çünkü, şirk nefsanî, maddî ilkel bir düşünce tarzı olduğundan, müşriklerin çoğu, soyut bir hakikat olan yüce değerleri bilmiyorlar. (Ve bilmeden karşı geliyorlar.)
7- Mescidü’l-Haram yanında onlarla andlaşma yaptığınız kişiler hariç (yani belli kutsal değerlere inananlar
hariç), müşriklerin Allah ve Resûlü yanında geçerli (belli bir değere dayanan) bir sözleşmeleri nasıl olur? (olamaz.)
İşte o belli bir ölçüde (1) kutsal değerlere dayanan müşrikler, size, doğru davrandıkları müddetçe, siz de, onlara
doğru davranın. Gerçekten Allah, sorumlu davrananları sever. (Onları başarılı kılar.)

8- Nasıl andlaşma olur? Onlar size galip gelseler, sizden ne bir akrabalığı, ne de andlaşmayı gözetir. Ağızları ile sizi razı ediyorlar, fakat kalbleri bunu reddediyor. Ve onların çoğu da fasıktırlar.
(Hak ve yasalara riayet etmezler.)
9- Allah’ın ayetlerine karşın çok ucuz bir bedel (dünyanın üç-beş günlük yaşamını) satın aldılar. İnsanları Allah’ın yolundan çevirdiler. Yapmakta oldukları işler, ne kötü şeydir!
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10- Onlar hiçbir mümin hakkında akrabalığı ve andlaşmayı gözetmezler. Ve onlar gerçekten
haksızlık edenlerdir.
11- Eğer tevbe edip namazı doğruca kılar, zekatı verirlerse, işte onlar din kardeşlerinizdir. Ve
Biz, bilen bir toplum için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz.
12- Eğer andlaşmadan sonra yeminlerini bozarlarsa ve dininize sataşırlarsa, işte o zaman küfrün önderlerini öldürün. -Çünkü onların yeminleri geçerli olamaz.- (Onları öldürün,) belki bu
yaptıklarına son verirler.
13- İşte sizler, yeminlerini bozan, Peygamberi memleketinden çıkarmaya çalışan ve ilk olarak
savaşı kendileri başlatan bir topluluk ile savaşıyorsunuz. Onlardan mı korkuyorsunuz? Halbuki Allah’tan korkarsanız, O, kendisinden korkulmaya daha layıktır; eğer mümin iseniz...
8- Onların nasıl andlaşma hakları olur? Halbuki onlar, sizin gibi inananlara galip gelseler, size ne insanlık, ne
de akrabalık haklarını tanırlar. Kalpleri, size kin kusarken, onlar ağızları ile sizi ikna etmeye çalışıyorlar. Ve
çokları da yasalara karşı geliyor.
9- Onlar, Allah’ın mucizeli mesajlarını satıp karşılığında geçici dünya hayatını tercih ettiler. Dolayısıyla da
Allah’ın yoluna engel olmaya çalıştılar. Gerçekten, onların yaptığı bu iş, çok kötü bir şeydir.
10- Bunlar böyle kötü bir yola ve tercihe girdiklerinden kâinatta en güzel ve kutsal değer olan inanmaya karşı
geliyorlar, inananların insanlık ve akrabalık haklarını gözetmiyorlar. İşte asıl azgın ve zalim olanlar, onların ta
kendileridir. Müminler böyle azgın olamazlar, iman buna müsaade etmez.
11- İşte eğer bunlar, tevbe edip, namaz kılıp zekat verirlerse (yani ferdî ve sosyal görevlerini yaparlarsa) onlar
din kardeşleriniz olurlar. (Siz de geçmiş kötülüklerini affedin) Eğer inanmadan sizinle beraber yaşamak isterlerse, işte Biz, bilen bir toplum için yasalarımızı açıklıyoruz. (Yani belli sosyal ve hukukî kurallar çerçevesinde
onlarla andlaşma yapın.)
12- Fakat andlaşma yaptıklarından sonra yeminlerini bozarlarsa ve dininize saldırırlarsa, işte bu inkâr cereyanının
elebaşlarını öldürün. Çünkü onların yeminleri yok. (Yani belli bir değere inanmıyorlar.) Dolayısıyla böylelerin yeryüzünde yaşamamaları gerek. Yaşamak istiyorlarsa, bozgunculuğa son versinler...
13- Toplumda iman ve kutsallık duyguları kalmayınca, toplum anarşistleşir, sözleşme ve kural tanımaz olur.
Yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkar. Haksızlar ve zalimler, haklılara saldırırlar. Böyle bir toplum,
başta dinî değerleri ve dinî kitapları yasaklamayı, dışlamayı düşünür. İşte böyle bir toplumda yaşayan müminler,
ne yapacağını bilemez olurlar.
Böyle bir durumda yapılacak iş, evvela 12. ayette gösterildiği gibi bu bozguncuların elebaşlarını tesirsiz hale
getirmek, ikinci olarak böyle bir akıma karşı mücadele etmektir.
[Ayette “mukatele” denilmişse de, bu, her zaman öldürme manasına gelmez. Burada öncelikle mücadele manasına gelmiştir.]
“Evet ey iman edenler, siz, yeminlerini bozan (mürted olmuş olan) ve Kur’anı (Resulü) dışlamak isteyen ve ilk
olarak öldürmeye onlar başlayan bir topluma karşı mücadele etmeyecek misiniz?! Onlardan mı korkuyorsunuz?
Halbuki Allah’tan korkmanız daha öncelikli olmalı. Hizmet ve cihad etmezseniz, O’nun evrensel yasaları altında
ezilir, gidersiniz. Eğer inanmışsanız, böyle evrensel yasaların hakimiyetini bilirsiniz. Ve bilin ki, siz iman gücüyle kafirlere karşı üstün gelirsiniz.”

14- Onlarla savaşın ki; Allah sizin elinizle onları azaplandırsın, onları perişan etsin, onlara
karşı Allah size yardım etsin ve mümin olan bir toplumun kalbine şifa versin,
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15- Yüreklerindeki öfkeyi gidersin; ve Allah isteyenin tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah,
her şeyi en iyi bilen ve yerli yerinde yapandır.
16- Yoksa siz, Allah sizlerden cihad edip de Allah’tan, Resulünden, Müminlerden başkasını
sırdaş edinmeyenleri ayıklamadan, böyle kendi halinizde bırakılacağınızı mı sandınız? (Böyle
bırakmayacaktır. Sizi savaş gibi nedenlerle imtihandan geçirecektir.) Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
14- Böylelerle mücadele edin. Fakat Allah namına... Evet Allah rızası için mücadele ederseniz Allah sizin elinizle onları azaplandırır, onları alçaltır, ve size olağanüstü bir şekilde yardım eder. Ve bu şekilde inanan bir toplumun kalbine şifa verir.
15- Bu kafirlerin kalbindeki kini de giderir. (Toplumsal yakınlık ve kaynaşım olur.) Bu sayede Allah, dönüş yapmak isteyenlerin tevbesini kabul eder. Çünkü Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir. (Yani savaşı sırf öldürmek ve
cehenneme atmak için yasallaştırmamıştır. O sonsuz ilim ve hikmetiyle bunu dilemiş ki, toplum temizlensin,
insanlar terakki etsin.)
16- Evet musibetlerin, savaşların asıl hikmeti, insanları geliştirmek ve yüceltmektir. İşte Allah, içinizden cihad
edenleri Allah ve Resulü ve müminler dışında sırdaş tutmayanları ortaya çıkarmadan sizi böyle rahat bırakacağını mı sandınız? Gerçekten Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır, hepsini değerlendirecektir.

17- Müşrikler, kafir olduklarını (Allah’dan ayrı olarak putlara taptıklarını) itiraf ettikleri halde, Allah’ın mescidlerini tamir edip şenlendirmek, onlara düşmez. Onların bütün yaptıkları
boşa gider. Ve onlar Cehennem’de ebedî olarak kalacaklardır.
18- Allah’ın mescidlerini ancak, Allah’a ve ahiret gününe inanan, doğruca namaz kılıp zekat
veren, Allah’tan başka kimseden korkmayanlar tamir edip şenlendirir... İşte bunların temelli
olarak doğru yolda gitmeleri kuvvetle muhtemeldir.
19- Sizler, hacılara su vermeyi, Mescidü’l- Haram’ı şenlendirmeyi (üstlenenlerle), Allah’a ve ahiret
gününe inanıp da Allah yolunda cihad edenleri bir mi tuttunuz? Onlar, Allah katında bir olmazlar.
Çünkü Allah zulmeden bir toplumu doğru yola iletmez. [Cihattan kaçıp da mescidlerle uğraşmak
zulümdür.]
20- İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katında
dereceleri daha büyüktür. Ve işte, asıl kazançlılar onlardır.
21- Rableri olan Allah, onları kendisinden bir rahmet ve rıza ile ve içlerinde ebedî nimetler
olan Cennetler ile müjdeliyor.
17- Allah’ın mescit ve camilerini tamir etmik(?), kendilerinin kafir olduklarına şahitlik yapan (“Biz Batılıyız”
diyen) müşriklere düşmez.
[Bunlardan bir kısmı laikliği dinsizlik manasında yorumluyor, ve bir sosyal realitedir, diye cami yapıyorlar.] Böyle bir
toplum asla iflah olmaz. Çünkü dayanacakları hiçbir kutsal değerleri yok. Bütün yaptıkları işler, gelişir gibi görünür,
sonra şişen balon gibi patlar. Böyleler ahirette de ebedî bir ateşte kalacaklar.
18- Allah’ın mescit ve camilerini, ancak Allah’a ve ahirete inanan, namaz kılan, zekat veren ve yalnızca Allah’a
saygı duyacak şekilde inananlar imar ederler. “Böyleler, pek yakında hedeflerine varırlar.” (1)
19- Siz belli dinî değerlere dayanmayan hacılara zemzem içirmeyi, Kabeyi imar etmeyi, Allah’a ve ahiret gününe
gerçekten inanan ve Allah yolunda cihad edenlerle bir mi tutacaksınız?
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Hiç şüpheniz olmasın; temel değerleri olmayan, dengesiz giden böyle toplumları Allah, asla hedefe vardırmaz,
onları başarılı kılmaz.
20- Asıl hedefe varacak olanlar, iman eden, hicret eden, malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenlerdir. Dünyada
olmasa da Allah katında (ahirette) bunlar daha yüksek derecededirler. Ve asıl kazançlı çıkanlar bunlardır.
21- Onları yaratan ve terbiye eden Rableri, onları, rahmet, başarı, hoşnutluk, ve içinde daimi huzur ve nimetler
olan cennet esintileriyle müjdeliyor.

22- Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında (ebedî âlemde) büyük bir
ecir ve sevap vardır.
22- Onlar o cennetlerde daimi olarak kalacaklar. Bu dünyada da oranın ebediyet kokusunu iman içinde hissediyorlar. Ve bilirler ki, en büyük başarı ve mükafat Allah’ın esmasının yansıması olan Ahiret âlemindedir. Öyle
büyük nimetlerin, imtihan için kurulan bu dar dünyaya sığmayacağını bilirler.
[Evet iman, bir cennet çekirdeğidir, ebediyet ve sonsuzluk âleminden rahmet ve ilahi hoşnutluk esintilerini kendine celbeder. O sayede insanın kalb çekirdeği gelişir, ebedî bir ağaç olur.]

23- Ey iman edenler! Eğer severek küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi
dostlar edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte asıl zalimler onlardır.
24- De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, aşiretiniz, kazandığınız
mallar, kesadından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, sizin için Allah ve Resûlünden ve O’nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, Allah, emrini (azabı, ölümü) getirinceye kadar bekleyin. Şüphesiz Allah, kendi yasalarını çiğneyenleri doğru yola iletmez.
Bir Giriş
Buraya kadar ki ayetler, müminlerin iktidarda olmadığı bir düzende yapmaları gereken durumları izah etti.
Müslümanlar iktidara geldikten sonra, küfür ve şirk münafıklığa dönüşür. Yani küçük cihattan büyük cihada
geçilir. İşte bu ayetler, münafıklığa sebep olan ve imanın önündeki engelleri tek tek anlatır. İşte ilk engel: Akrabalık duyguları…
23- “İşte ey iman edenler, eğer babalarınız, kardeşleriniz, imana karşı kafirliği severek tercih ederlerse, siz
onların himayesine ve velayetine girmeyin. İnandığınız halde sizden onların velayetini kabul edenler olursa, işte
bilin ki, böyleler büyük bir zulüm (dengesizlik) içindedirler.
24- İkinci engel menfaat ve çıkar ilişkileri… Bu menfaat ilişkilerinde iki önemli nokta var:
1) Ayette anlatılan, Allah’ın emrini yerine getirmesi, yani ölüm gerçekleşince artık hiçbir maddî ilişki ve menfaat insana fayda vermez.
2) Çıkar ve menfaate dayalı olan bir toplum, yasa ve düzen içinde yaşayamaz... İşte Allah, bu şekilde fasık olan
(yani yasal yaşamayan) bir toplumu doğru hedeflere vardırmaz. Onları muvaffak etmez. Onlar kargaşaya, anarşiye mahkumdurlar. Demek ciddi olarak menfaat dahi isteseler, yasaları kabul etmek zorundadırlar. Yoksa kendileri de feleğin çarkı altında ezilirler.

25- Andolsun ki; çok yerde Allah size yardım etti ve Huneyn gününde... Hani çokluğunuz sizi
böbürlendirdi. Fakat o çokluğunuz size bir fayda sağlamadı, yeryüzü genişliğiyle beraber size
dar geldi. Sonra sırt çevirerek kaçtınız.
26- Sonra Allah sükun ve huzur halini Resûlullah ile Müminler üzerine indirdi, görmediğiniz
askerler gönderdi, o kafirleri azaplandırdı. İşte kafirlerin azabı böyledir.
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27- Sonra Allah, (o savaşın ardından) istediğinin tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah, çok
bağışlayan ve acıyandır.
28- Ey iman edenler! Müşrikler gerçekten necistirler, bu yıllarından sonra Mescidü’l-Haram’a
yanaşmasınlar. Eğer (hacıların azalmasıyla olacak olan) fakirlikten korkarsanız, ilerde Allah
sizi fazl ve ihsanından -eğer istese- zengin edecektir. Şüphesiz Allah her şeyi çok iyi bilen ve
her şeyi yerli yerinde yapandır.
29- Kitap verilenlerden, Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve elçisinin haram ettikleri şeyleri haram saymayan, hak dine itaat etmeyenlerle, boyun eğip elden cizye verinceye kadar savaşın.
25-26 Bu iki ayetle ilgili iki önemli bilgi notu var:
1) Bu ayette Allah, bildiriyor ki, “Her şey, her zaman O’nun elindedir. Ancak Allah, insanları başarıya ulaştırır.
Dolayısıyla, nefsin istediği gibi, Allah’a rağmen menfaat ve çıkar sağlanamaz.
2) Cihad ve hizmetin önünde en büyük üçüncü engel, insanın nicelik ve çokluğa önem vermesidir. İmanın ve
gaybî yardımların etkinliğini umursamamasıdır. Çünkü madde ve nicelik, somut bir şey olduğu için nefsin hoşuna gider, nefis onda kendine bir pay alır.
27- Demek sanıldığı gibi savaşların gayesi, ganimet ve insanları öldürmek değil. İşte Huneyn savaşının sonunda
Müslümanlar için büyük bir başarı olduğu halde karşı tarafın çokları affedildi, mallarının çoğu geri verildi. Ki
dönüş yapmak isteyenlere bir fırsat çıksın... Çünkü Allah, sonsuz bağışlama ve acıma sıfatlarına sahiptir. Demek
cihatta kin ve düşmanlık duygusu ön plana çıkarsa, bu da gerçek cihadın önünde dördüncü bir engel sayılır.
28- Ey iman edenler, müşrikler (hiçbir yasa ve değere dayanmadıkları için) gerçekten necistirler. İktidara geldiğiniz ilk yıldan sonra, sizin tertemiz kutsal saygın sosyal hayatınıza yanaşmasınlar. (Turistik bahanelerle, toplumunuzu AİDS ile ve başka manevî kirlerle kirletmesinler) Eğer onların gelmemesinden dolayı olacak olan fakirlikten korkarsanız, Allah -eğer dilerse- sizi fazl ve rahmetinden zengin edecektir. [Fakat böyle bir şey asla sizin
amacınız olmasın. İşi Allah’ın dilemesine bırakın!]
Hiç şüphesiz Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir. İnsanların göremediği gerçekleri, fayda ve zararları biliyor.
29- Evet, dinî değerlere bağlı olan ehl-i kitabın sizinle içiçe yaşama hakları vardır. Fakat onlardan bir grup var
ki, Allah’a ve ahiret gününe gerçek bir şekilde inanmaz. Evrensel hijyenik ve dinî yasaların haram saydığı şeyleri haram saymaz. Hak düzene uymazlar. İşte böylelerle, cizyeyi elden verip onları hak düzene uyduruncaya kadar savaşın, mücadele edin.

30- Yahudiler; “Uzeyr(*), Allah’ın oğludur,” dediler. Hristiyanlar da; “Mesih, Allah’ın oğludur,” dediler. Bunlar, ağızlarıyla söyledikleri laflardan ibarettir... Onların bu sözleri, daha
önce kafir olanların sözlerine benzer. Allah, onların canını alsın! Nasıl sağa sola yalpalanıyorlar.
31- Hahamlarını, papazlarını ve Meryemoğlu Mesihi Allah’tan başka rabler edindiler. Halbuki onlara, tek bir ilâha ibadet etmekten başka bir emir gelmemişti. O’ndan başka ilah yoktur.
O, müşriklerin eş koşmalarından münezzeh ve yücedir.
32- Onlar, ağızları ile Allah’ın nurunu söndürmek isterler. Halbuki kafirler istemese de, Allah
nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı değildir.
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33- Müşrikler istemese de, bütün dinlere üstün getirmek üzere elçisini doğru inanç ve hak din
(hukuk dini) ile gönderen O Allah’tır.
34- Ey iman edenler! Haham ve ruhbanların çoğu, haksız bir yolla insanların mallarını yerler ve
insanları Allah yolundan engellerler. Artık altın ve gümüş stok edenler ve Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azap ile müjdele!
35- O gün Cehennem ateşinde o stoklar ısıtılır, yüzleri, yanları ve sırtları o stoklarla dağlanır.
İşte kendiniz için stok ettikleriniz bunlardır. Artık bu stoklamanızın cezasını tadın!
30- Evet, Yahudilerden bir grup, “Uzeyr, Allah’ın oğludur”, dediler. Hristiyanlardan bir grup da (1) “Mesih,
Allah’ın oğludur” dediler. Bu iddialar, kuru bir laftan başka bir değere dayanmıyor. Daha önceki ilkel felsefelerin tabiatperest sözlerini taklit ediyorlar. Kahrolsunlar, nasıl da saptırılıyorlar. (Yani zihnen geri kaldıklarından
bir derece Allah’ın kahrını ve gazabını celbediyorlar.)
31- Bir not: “Evet Tevrat ve İncil tek bir Allah’a inanmayı emrettikleri halde bu gruplar bu şekilde gerilemişlerdir. İlim
ve din dışına çıkmışlardır. Çünkü kâinatta, maddî bir şeyi tanrı olarak kabul etmek için hiçbir delil yoktur.”
32-33- İşte bu şekilde dengesiz giden; maddeyi, dünyayı, kanun diktasını esas alanlar, istiyorlar ki, kainatı aydınlatan, onu dengeye koyan Kur’an nurunu ağızlarıyla (propaganda ve medya kuvvetleriyle) söndürsünler.
Fakat (Allah, o doğal dengeye o kadar acaip bir kuvvet vermiş ki) dinsizleşmiş bir kısım Yahudi patronları ve
maddeci feylesoflar istemese dahi, Allah o nurunu tamamlayacaktır.
Çünkü, normal sosyal ve psikolojik hiçbir sebep yokken bedevî bir toplumdan ümmî bir insanı, kendisine elçi
olarak, doğru bir rehberlik ve hak yasalarla gönderen yalnızca Allah’tır. İşte böyle olağanüstü bir durumu yaratan Allah; (inanç konusunda şirke girmiş) bir kısım Hristiyanlar veya Allah’a inanıp da İslâm pratiklerini benimsemeyen bir kısım müşrik nefisperestler istemese dahi, Allah o dini bütün dinlerden üstün kılacaktır.
Not: İslam nurunu, aydınlığını engelleyenler, ya bazı ateistler veya madde ve paradan başka bir değer taşımayan bazı Yahudi sermaye kartelleridir ki, insanlığın aydınlanmasını istemiyorlar; çünkü insanlık aydınlanırsa o
maddeci felsefenin ve sömürücü düzenin içyüzü anlaşılacaktır.
İslâm şeriatını ve pratiğe ilişkin kanunlarını istemeyenler ise; ya bir kısım mutaassıb, müşrik Hristiyanlardır
veya Allah’a inandıkları halde kanun koyuculukta başka kaynakları kabul eden, nefis ve hevalarına göre yaşamak isteyen bir kısım müşrik zihniyetlilerdir. İşte Kur’an bu gruplara işareten sekizinci ayette: “Kafirler istemese dahi...”, dokuzuncu ayette “Müşrikler istemese dahi... Allah nurunu tamamlayacaktır, din ve düzenini üstün
kılacaktır” diyor.
34, 35- Bir not: Demek bir kısım ehl-i kitabın papaz ve hahamlarını kutsal ve yasa kaynağı olarak kabul etmelerinin ve bunların İslâm dinine karşı koymalarının asıl sebebi ekonomiktir. Nefsanî davranmaktır, gerilemektir.
Onun için şiddetli bir cezayı hak ediyorlar.
35- Bir not: Bu ayette öncelikle üç şeye dikkat çekilmiştir. Çünkü insan, mal ve altını ya sosyal hayatta başarının
belgesi olarak aklanmak için ister. Veya onunla rahat etmek ister. Veyahut ona güvenip bel bağlamak ister.
İşte aklanma isteklerine karşı, o cehennemde alınları dağlanacak, alınları ak olmadığı anlaşılacak.
O mal ile rahat edip yan yattıkları için de yanları dağlanacaktır.
Ve bel bağlayıp güvendikleri o altınlarla belleri dağlanacak.
Bu şekilde nefisleri ders almış olacak... Çünkü nefis ancak tecrübeden ders alır.
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36- Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı gün, Allah katında, Allah kitabında ayların sayısı on iki
aydır. Onlardan dördü yasak aylardır. Doğru din (ve yasa) budur. O aylarda kimseye zulmetmeyin. Fakat müşrikler topyekün sizinle savaştıkları gibi, siz de onlarla topyekün savaşın. Ve
bilin ki Allah sakınanlarla beraberdir.
36- Allah’ın, dünyayı ve güneş sistemini yarattığı ilk dönemden beri, Allah’ın yasasında (kurduğu sistemde) sene
12 aydır. (Bu doğal bir gerçektir,) Bu ayların dördü saygın ve yasak aylardır. Bu aylarda savaşmak yasaktır.
İşte İslâmiyet senenin maddî düzenini kabul etmekle ve bunların bir kısmının manevî aylar olduğunu söylemekle,
hem maddî düzeni hem manevî düzeni kabul ettiği anlaşılıyor.
İşte eğer insanlar, takvime uymazlarsa veya o dört ayın saygınlığını kabul etmezlerse, kendilerine zulmetmiş
olurlar. Yani hem maddeten hem manen ölçüsüzlüğe girmiş olurlar.
Fakat, eğer, hiçbir maddî veya manevî değere dayanmayanlar, bu aylarda topyekün sizinle savaşırlarsa, siz de onlarla
topyekün savaşın. Ve bilin ki, Allah, sorumluluk duygusunu taşıyanlarla beraberdir. Daima onları başarılı kılar.
Bu ayette beş önemli nokta var:
1) Varlıkların maddî yönleri olduğu gibi, o maddî yönlerinin manevî âlemde de yansımaları, görüntüleri ve
ideleri bir gerçektir. Yani manevî âlem bir program ise, maddî âlem onun ekranı sayılır.
2) 12 ve 4 sayıları, kâinatta temel bir yaratılış formudur. Bakınız Bakara 257. ayet.
3) İslâm Dini kayyım (doğru ve dengeli) bir dindir. Gökleri ve yeri, savaş ve barışı, didinme ve istirahatı öngörüyor.
4) Zaman kavramından söz eden bu ayet, 9. surenin 36. ayetidir. Hem 9 hem 9’un 4 katı olan 36 sayıları zamanın çevrimsel dönemlerinin belli periyotlarıdırlar.
Bakınız, Rum suresinin tefsiri.
5) Maalesef bazı İslâm alimleri, dinin evrensel bir yasası olan bu yasak ayları kanunen neshettirip önemli bir
gerçeği görmezlikten gelmişlerdir. Halbuki hac aylarında savaş olmamalı, senede dört ay da olsa, dünya bir
barış ve huzur zemini olmalı. Ki insanlar, geçinmek ve başka ihtiyaçları için zaman bulabilsinler.

37- (Haram aylardaki sırayı değiştirmek) ve ertelemek, ancak küfürde ileri gitmektir. O kafirler onunla saptırılırlar. Onlar belli bir ayı bir sene helal sayarlar, başka bir sene aynı ayı haram
sayarlar. Ki Allah’ın haram kıldığı ayların sayısına eşit gelsin. Böylece Allah’ın haram kıldığını helal sayarlar. Çirkin işleri onlara güzel gösterildi. İşte Allah, (bile bile) kafir olan bir
toplumu doğru yola iletmez.
38- Ey iman edenler! Ne oldu size? “Allah yolunda akın edin” denildiğinde yere çakılıp kaldınız. Siz, ahiret yerine dünya hayatına mı razı oldunuz? Ahiret yanında, dünya hayatının faydası çok az bir yaşamdan başka bir şey değildir.
37- ayetle ilgili notlar:
1) Takvimle oynamak, doğal düzeni bozmak, insanı daha çok küfür bataklığına batırır.
2) Böyle bir yanlışı işlerken, siyaset ve menfaat için yaptıklarından, nefislerine hoş görünüyor.
3) Fakat Allah, hiçbir kutsal değere dayanmayanları hedeflerine vardırmaz, onları muvaffak etmez.
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Ayette geçen “Allah onları doğru yola iletmez” meâlindeki cümle, “Allah onları hedeflerine vardırmaz. Dolayısıyla onları muvaffak etmez” demektir. Kur’an’ın bir çok yerinde bu kip bu manaya geliyor... Evet İslâm âleminden kimi, takvimi sekülerize ediyor, kimi onunla oynayıp işi siyasete alet ediyor. Onun için başarılı olamıyorlar.
38- İşte ey gerçek bir şekilde iman eden cemaat, madem durum budur, siz bu imanî değerlerle, Allah yolunda
hakkı ile cihad edin. Ki İslâm âlemi bu çöküntüden kurtulsun. İşte dikkat edin, cihadın önündeki engellere takılmayın.
İkinci olarak, nefsin binbir şekli, binbir sureti, binbir çıkış yolu, binbir hile ve tuzak yolu olan münafıklık ve
yalancılık engelleriyle karşılaşacaksınız. Bu engelleri aşmak için imtihan edileceksiniz... Kâinatın gelişmesinde,
yolunuz üzerinde en büyük şeytan münafıklıktır. Çünkü yeri belli değil, ismi belli değil, ne yapacağı belli değildir. Hiçbir müsbet tarafı yokken gizli bir zehir gibi, her şeyi, kâinatın mayası olan doğallığı ve samimiyeti bozar.
İşte bunun için yalnız bu surede yüze yakın ayet bu tehlikeye dikkati çekiyor, başka hiçbir yorum istemeyecek
kadar bu tehlike üzerinde duruluyor. İnşaallah psikologlar, “Münafıklık Psikolojisi” başlığı altında Kur’an
ayetlerinden önemli ipuçları çıkartırlar.
“İşte ey iman gibi yüce değerlere bağlananlar! Size, sizi Allah’a, yüceliğe götürecek yolda yürüyün, denildiğinde
yere (toprağa) saplanıp kalmanız, size ne kazandırdı, ne oldu size! Yoksa ahireti bırakıp geçici dünya hayatına
mı razı oldunuz! Kesinkes bilin ki, geçici dünya hayatı, ebedî ahiret hayatı yanında çok basit bir yaşamdır.

39- Eğer akın etmezseniz, Allah size elem verici bir azap verir. Başka bir kavim ile sizi değiştirir. Siz Allah’a asla zarar veremezsiniz. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir.
40- Eğer siz ona yardım etmezseniz, şüphesiz Allah ona yardım etti. Hani o kafirler, onu iki
(kişi)(*)nin ikincisi olarak yurdundan çıkardıkları zaman; onlar mağarada iken arkadaşına;
“Üzülme, Allah bizimle beraberdir” dediği zaman, Allah onun üzerine sükun ve huzur halini
indirdi, görmediğiniz askerlerle onu teyid etti. O kafirlerin çağrısını alçak bıraktı. Allah’ın
çağrısı ise en yüce olandır. Çünkü Allah, güçlü, izzet sahibi ve her şeyi yerli yerinde yapandır.
41- Gerek hafif, gerek ağır, (herhalde ve her şartta) akın edin. Allah yolunda mallarınız ve
canlarınız ile cihad edin. Eğer biliyorsanız, bu sizin için daha yararlıdır.
39- Bir not: Allah yolunda, yüce değerler uğruna yürümeyen, savaşmayan toplumlar, acıklı bir azaba (yani
dengesizliğe ve anarşiye) düçar olurlar. Ve yerlerini başka milletlere bırakmak zorunda kalırlar. Ve Allah’ın bu
evrensel değişim yasalarına karşı da hiçbir çare bulamazlar. Evet Allah sonsuz kudret sahibidir. Hiçbir şey
O’na karşı koyamaz.
40- Demek ilâhî irade bir ruh gibidir; Kendisini kabul etmeyen toplumları ifraz ve ihraç edip kendisine yeni
görevliler ve askerler bulur; insanlardan bulmazsa da, meleklerden ve görünmedik yaratıklardan bulur. O emir
ve iradeye, yani o vahy ve düzene Mekkeliler sahip çıkmayınca, Allah onu Medinelilere emanet bıraktı. Evet
göklerin ve yerin askerleri Allah’ındır.
41- Madem durum budur, toplum seviyeniz ne olursa olsun, hafif ve ağır vasıtalarla yürüyün, girişimde bulunun.
Mallarınız ve canlarınızla (maddî ve manevî imkanlarla) Allah’a giden yolda gayret ve cihad edin. Eğer kâinattaki evrensel yasaları biliyorsanız, bu cihad yasasına tabi olmanızın sizin için daha yararlı olduğunu bilirsiniz.

42- Eğer kolay elde edilir bir ganimet ve orta mesafeli bir yolculuk olsaydı, (o münafıklar)
sana tabi olacaklardı. Fakat o uzun ve zor mesafe onlara uzak geldi. “Eğer gücümüz yetseydi,
sizinle beraber çıkardık” diye yemin edeceklerdir. (Böyle yapmakla) kendilerini helak ediyorlar. Çünkü Allah onların yalancı olduklarını biliyor.
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43- Allah seni affetsin! Doğrular ortaya çıkmadan (anlaşılmadan,) yalancıları tanımadan neden onlara izin verdin?
44- Allah’a ve ahiret gününe inananlar, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmemek için, senden
izin istemezler. Şüphesiz Allah, kendi emirlerine riayet edenleri bilir.
45- Ancak öyle kişiler senden izin isterler ki, onlar Allah’a ve ahiret gününe inanmazlar, kalbleri
şüphelenmiştir. Onlar o şüpheleri içinde bocalamaktadırlar.
46- Eğer savaşa çıkmayı isteselerdi, savaş için bir şeyler hazırlayacaklardı. Fakat Allah, onların ayağa kalkmalarını (teşebbüs etmelerini) istemedi, onları vazgeçirtti. Ve onlara, “Geriye
kalanlarla beraber siz de oturun” denildi.
42- Fakat nefis ve nefsin temel bir davranışı olan münafıklığa sahip olan kişiler, bu yüce soyut değerleri göremedikleri için daima çıkar ve faydalarını düşünüyorlar. İşte onlar, bu savaş eğer kısa vadeli bir fayda getirmiş
olsaydı, sana tabi olacaklardı. Fakat iş uzayınca, zorluk görününce savunma psikolojisine girdiler, uyduruk
senaryolar çizdiler. Gerçekten, ve gerçek gelişme ve kalkınmadan koptular, kendilerini helak ettiler.
43- İşte durum bu olduğu için, sen, o savaşta onlara geri dönme izni vermeyecektin ki, Allah’ın imtihan etme
gereği ve hak ile bâtılı birbirinden ayırma gayesi gerçekleşseydi.
44- Evet, hakiki müminler, kaçmak için senden izin istemezler. Onlar bu cihad görevinin yüce değerlere dayandığını bilirler. Ve onlar sorumluluk duygusuna sahiptirler. Allah’ın kendilerini bildiğini bilirler.
45- Gerçek olarak inanmayan, ve şüpheler içinde bunalan ve med-cezir gibi ruhları çarpıntı içinde kıvrananlar,
kaçmak için izin isteyecekler.
46- Evet, eğer onlar, samimi olsalardı, şimdiye kadar bir hazırlıkları olurdu. Fakat Allah, böyle kof ve değersiz
insanların teşebbüste bulunmalarını istemedi, onları size katılmaktan vazgeçirtti ve güçsüzlerle beraber, güçsüz
olarak oturun, denildi... Çünkü:

47- Eğer sizinle beraber çıksalardı, bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Başınıza fitne
(bozgunculuk) gelmesini isteyerek (adamlarını) aranıza sokacaklardı. Nitekim içinizden onlara kulak verenler vardı.(*) Şüphesiz Allah, zalimleri çok iyi biliyor.
48- Andolsun! Onlar daha önce de başınıza bir bozgun gelmesini istediler. Senin için işler
çevirdiler. Nihayet onlar istemedikleri halde hak zafer geldi, Allah’ın emri üstün çıktı.
49- Onlardan bazıları var: “Bana izin ver, beni fitneye sokma,” derler. İşte gerçekten, onlar
asıl fitneye düşmüşlerdir. Ve şüphesiz Cehennem, kafirleri kuşatmıştır.
50- Sana bir iyilik geldiğinde, onların zoruna gider. Eğer başına bir kötülük gelse; “Biz, daha önce
tedbirimizi aldık” der ve sevinerek sırt çevirip giderler.
51- De ki: “Allah’ın bizim için yazdığından başka başımıza bir şey gelmez. O sahibimizdir.
Ve gerçek müminler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.”
47- Eğer sizinle beraber çıksalardı, bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Başınıza fitne (bozgunculuk)
gelmesini isteyerek (adamlarını) aranıza sokacaklardı. Nitekim içinizden onlara kulak verenler vardı. Şüphesiz
Allah, zalimleri çok iyi biliyor.
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48- Evet bu şekilde ruhen ve kalben parçalanmış olanlar daha önce de toplumun dağılmasını, yüce değerlerden
kopmasını istemişlerdi, binbir fitne çevirmişlerdi. Her alanda tuzaklar kurmuşlardı. Fakat sonuçta onlar istemedikleri ve tiksindikleri halde, hak ve hukuk düzeni geldi. Allah’ın emri (şeriatı) hakim oldu.
Zarif bir tevafuk! “Ta Hakk gelinceye kadar...” meâlindeki cümle 10 harftir. Evet, Medine münafıklarının tuzaklarına rağmen, Allah’ın düzeni Medine’de 10 sene içinde açıkça hakim oldu.
49- Onlardan bazıları da tarafsız kalıp “Bana izin ver, beni fitneye (bela ve musibete) atma”, diyorlar. Fakat iyi
bilsinler ki, Allah’ın düzeni dışında kalmakla asıl fitne ve musibete düşüyorlar. Çünkü cehennem kafirleri kuşatmıştır.
[İman ve din cenneti dışında olanlar her tarafı yakan manevî radyasyon ateşiyle kuşatılmışlar. Onların kalblerinin
içinde dahi saklı bir cehennem yatıyor.]
50- Evet onlar, ileri görüşlülüğü, ebedî duyguları, imanı bırakmakla, günü birlik yaşamaktan dolayı insanlıktan
çıkmışlar. Öyle ki sana bir iyilik gelse, zorlarına gider. Eğer başına bir kötülük gelse; “Zaten biz daha önce
tedbirimizi almıştık” der ve sevinerek sıvışırlar.
51- Fakat, sen vahy diliyle de ki: Allah’ın bize (lehimize) yazdığından başka hiçbir şey başımıza gelmez. O bizim
sahibimizdir. O’nun için; inananlar, yalnızca Allah’a güvensinler.

52- De ki: “Siz, bizim için iki güzellikten (şehitlik ve gazilikten) başka bir şey beklemiyorsunuz herhalde! Biz de bekliyoruz ki Allah size bir azap versin, ya kendi katından veya bizim
elimizle. Bekleyin! Biz de sizinle beraber bekleyenlerdeniz.”
53- De ki: “İster isteyerek, ister kerhen sadaka verin; o sizden asla kabul edilmeyecektir.
Çünkü siz fâsık (ilâhî yasaları çiğneyen) bir kavimsiniz.”
54- Sadaka ve harcamalarının onlardan kabul edilmesini engelleyen şey, onların Allah’ı ve
Resulünü inkâr etmeleri ve namaza ancak tenbelce gelmeleri ve istemeyerek harcama yapmalarıdır.
55- Onların ne malları, ne de evlatları gözünüzü kamaştırmasın. Muhakkak Allah, bu dünya
hayatında o mal ve evlat ile onlara azap vermek istiyor. Ve onlar kafir olarak (hiçbir uhrevî
değeri kabul etmedikleri ve mahrum oldukları bir halde) can çekişeceklerdir.
56- Onlar, sizden olduklarına dair yemin ederler. Onlar sizden değiller. Fakat onlar korkak bir
toplulukturlar.
57- Şayet onlar, bir sığınak veya mağaralar veya bir delik bulsalar, at koşarcasına, sırt çevirip
kaçacaklardı.
58- Onlardan bazıları, senin zekatı ve sadakaları dağıtmana dil uzatırlar. Eğer onlara o zekat
ve sadakadan verilse razı olurlar, eğer bir şey verilmezse, işte o zaman kızgınlaşırlar.
52- Evet de ki: Siz bizim için, iki güzellikten başka bir şey beklemiyorsunuz. (Ya şehit ya gazi olmak). Biz ise,
bekliyoruz ki, Allah, gayb âleminden veya bizim elimizle gelen bir azap ile sizi cezalandırsın. İşte bekleyin, biz de
sizinle beraber bekliyoruz. [Bilin ki, dünya imtihan dünyasıdır.]
53- De ki:“Evet her hâlükârda siz kaybediyorsunuz... İster isteyerek, ister zorla harcamalar yapın, bu sizden
kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yasal yaşamayan bir toplumsunuz.
54-55- Meale bakınız.
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[İşte en büyük musibet ve zarar budur: kâfir olarak; yani hiçbir uhrevî değer kabul etmediği ve onlardan mahrum olduğu bir halde ölmek.]
56- Kendilerinin, sizin gibi toplumun temel birer vatandaşı olduklarını yeminle, belge ile isbat etmeye çalışırlar.
Fakat böyle parçalanmış kişiler sizden olamazlar. Onlar, ancak bölücülük yapan bir toplumdurlar. [Çünkü toplumun refleksleriyle hareket etmiyorlar.]
57- Bir sorun olduğunda eğer bir sığınak veya dağ başında mağaralar veya başka bir çıkar kapısı bulurlarsa
hemen hayvanların kaçtığı gibi, o sorunun olduğu yerden kaçarlar.
58- Onların tek bildiği şey menfaattir. Evet onlar, sırf menfaat için, dinî değerlerini bırakıp Batıya yöneliyorlar,
sığınıyorlar. Veya karadelikler gibi olan dolandırıcılık mesleğini yapıyorlar. Sonsuz bir felâket kapısına başvuruyorlar. Çok yazık!...

59- Keşke onlar, Allah’ın ve Resulünün verdiklerine razı olsalardı! “Allah bize yeter, Allah ve
Resulü bize ikram ve ihsanda bulunacaklardır. Biz Allah’ı istiyoruz” deselerdi!
60- Zekat ancak; fakirlerin, miskinlerin, onda çalışan memurların, kalbleri (İslam’a) ısındırılacakların, (azad edilecek) kölelerin, borçluların, cihad edenlerin ve yolda kalanlarındır. Bu,
Allah’tan bir tayin ve taksimdir. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerinde yapandır.
61- Onlardan bazıları da Peygambere eziyet ederler. Ve: “O, bir kulaktır” derler. De ki: “O,
sizin için iyilik kulağıdır. Allah’a inanır, Müminlere itimadı vardır, sizden inananlar için bir
rahmettir.” Ve Allah’ın elçisine eziyet edenler için elem verici bir azap vardır.
62- Sizi razı etmek için Allah’a yemin ederler. Halbuki Allah ve Resulü razı edilmeye daha
layıktırlar. Eğer (onlar Allah’a ve Resulüne) inanıyorlarsa...
63- Bilmediler mi? Allah’a ve Resulüne karşı gelenlere ebedî olarak Cehennem ateşi vardır.
İşte, en büyük perişaniyet budur.
59- Keşke Allah’ın ve İslâm coğrafyasının doğal olarak onlara verdikleriyle yetinselerdi. “Allah fazlından ve
İslâm âlemi kaynaklarından bize verecektir. Vermese dahi Allah, (yüce ebedî değerler), bize yeter. Biz asıl olarak onu istiyoruz”, deselerdi!
60- Evet, vergileri, kredileri, zekatları yemek (böyle diyenlerin hakkı değildir). Bu kaynaklar ancak, bu sekiz
gruba aittir.
61- Evet, o münafıklardan öyle elebaşları var ki, Müslümanların önderlerini saf sayıp, “Biz ne desek onlar kabul ederler. Onlar pasif insanlardır,” diyorlar. De ki evet, onlar pasiftirler, fakat toplum yararı için, fitne ve fesat olmaması için
böyledirler. Onlar, Allah’ın temel yüce değerlerine inanırlar, toplumun selameti için her ferdi mümin kabul ederler ve
iman ile gelişmek isteyenler için birer manevî dinamiktirler. İşte bütün bu gerçeklere rağmen İslâm âlemini aldatmak
isteyenlere ve Müslümanlara eziyet edenlere acıklı bir azap olacaktır.
62- Sizi razı etmek için, yüce değerlere, Allah’a bağlı olduklarını ispat etmeye çalışırlar... Fakat eğer gerçekten
inanmışlarsa, Allah’ı (evrensel adalet yasalarını) ve Resulünü (İslamî prensipleri) razı etmeleri (yani onlara
uymaları) daha önemliydi. Demek imanları sahtedir.
63- Onlar, geçmişe bakıp görmüyorlar mı? Böyle ilâhî adalete, İslâmî yasalara karşı gelenlerin sonu ebedî bir
cehennem ve felaket olmuş. İşte en büyük zarar ve düşüş budur!
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64- Münafıklar, kendileri için kalblerindekini haber verecek bir sure indirilmesinden çekiniyorlar. De ki: “Alay etmenize devam edin! Şüphesiz Allah, o çekindiğiniz durumları açığa
vuracaktır.”
65- Eğer onlara sorarsan; “Biz ancak dalıp oynuyorduk” diyecekler. De ki: “Allah ile, ayetleriyle, Peygamberi ile mi alay ediyorsunuz?”
66- Özür beyan etmeyin, kesinlikle, inandıktan sonra kafir oldunuz. Eğer bir grubunuzu affetsek de, bir grubunuzu da suçlu, azgın oldukları için cezalandıracağız.
67- Münafık erkekler ve münafık kadınlar, birbirlerindendirler. Kötülüğü emreder, insanları
iyilikten sakındırırlar, ellerini sıkı tutarlar. Allah’ı unuttular, Allah da onları unuttu (terketti.)
Şüphesiz münafıklar, (ilahî) yasaları çiğneyenlerin ta kendileridir.
68- Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere ebedî olan Cehennem ateşini
va’detmiştir. Orası onların payı olarak onlara yeter ve Allah, onları rahmetinden mahrum bırakmıştır. Ve ayrıca onlar için, içinde oldukları daimi bir azap vardır.
69- Sizden önceki toplumlar gibi... Kuvvet yönünden sizden daha şiddetli, mal ve evlat yönünden daha bollukta idiler. Hayattan kendilerine düşen payla yaşadılar. Siz de onların yaşadığı gibi, payınızla yaşadınız, onların daldığı gibi siz de daldınız. İşte onların bütün yaptıkları,
dünya ve ahirette boşa çıktı. Ve asıl zarar edenler onlardır.
64-66- Münafıklar böyle fıtratlarını parçalamakla, deve kuşu gibi olup anlık duygularla yaşıyorlar, gerçekleri
gördükleri halde onu hafife alıyorlar... Maymun ruhlu olup oynayıp duruyorlar. Fakat eğer biz halk kitlelerini
onlardan kurtarmak için bir kısmını bağışlasak da, elebaşlarına şiddetli bir ceza vereceğiz.
67- Çünkü münafıklık sâri bir zehir; bulaşıcı bir hastalık gibi olup, bütün toplumsal değer ve bağları tahrip
ediyor.
68- İşte onun için, Allah, o münafıkların erkeklerine ve dişilerine (farklı fonksiyonları olduğu için hem erkek,
hem dişi zikredilmiş) ve kafirlere (dişi, erkek fark etmeden) hepsine (daimi bir cehennem ateşini vadetmiştir.) O,
onlara yeter. Bu dünyada dahi onlar Allah’ın rahmetinden mahrumdurlar. Çünkü zaman üstü (mukim) ebedî/ezelî bir azap başlarına yağıyor.
69- Evet münafıklık ve küfür, bütün hayat sermayesini bu daracık dünyada çürütüp bitirmekten ibaret bir hayat
felsefesidir. İşte ey böyle yaşayanlar, sizden önce, sizden daha güçlü sağlıklı nesiller geldi, dünyayı daha çok
imar ettiler, daha çok doğurdular. Bütün sermayelerini bu dünya hayatı içinde bitirip yaşadılar. Siz de onları
taklit edip bütün sermayenizi bitirdiniz, onların gaflet ve sarhoşluğu gibi, gaflet ve sarhoşluğa daldınız. Dünya
bir bataklık ve mezbele oldu. Evet, böylelerinin yaptıkları işler, dünyada da, ahirette de boşa çıkar, çürük çıkar.
Ve gerçek zarar edenler, böyle bütün sermayesini bu daracık, fani dünyada harcayanlardır.

70- Onlardan önce gelen Nuh, Ad, Semud kavimleri, İbrahim kavmi, Medyen ehli ve ters-yüz
edilenlerin haberi onlara gelmedi mi? Peygamberlerimiz delil ve mucizelerle onlara geldi.
(Onlar ise o peygamberleri yalanladılar.) Allah onlara zulmeden değildir. Fakat onlar kendi
kendilerine zulmettiler.
71- Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirinin dostu ve sahibidirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı doğruca kılarlar, zekatı verirler, Allah’a ve elçisine itaat ederler.
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İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah, güç ve izzet sahibidir ve her şeyi yerli
yerinde yapar.
70- Meâl ile ilgili bir not:
Burada kronolojik bir bahis yokken birden bu isimlerin ve iki kere “kavim” kelimesinin tekrarının sırrı şudur:
Nuh, Ad, Semud, kavimlerinden kinaye, Mekke civarındaki eski geleneğe bir çeşit bağlı olan kabilelerdir... Hepsi
bir kavim hükmünde oldukları için isim tamlamasında, başta bir kere “kavim” kelimesi kullanılmıştır. İbrahim
kavmi ise Mekkelilerdir. Hem İbrahim neslindendirler. Hem Hz. Peygamber şahsiyet olarak Hz. İbrahime bakıyor. Onlar için ayrıca bir kavim kelimesi kullanılmıştır. Ashab-ı Medyen, Medine’nin sahipleri (kollektif idareciler) olan kişilerdir.(1) “Mü’tefikat” ise yıkılmaya mahkum olan ve iftiracı olan Yahudi kabileleridir. “İtifâk”
hem yıkılma, hem de iftira etme manasına gelir.
Evet, tarih boyunca, Yahudiler, iftira ve ifk ile ayakta durmaya çalışmışlar. Ve bilmem kaç kere yerle bir edilmişlerdir. Unutmamak lazım ki, bugünkü medeniyetin aktif gücü yine Yahudilerdir. Veya Yahudileşmiş zümrelerdir... Evet, insanlar cezayı hakettikleri için yerle bir oluyorlar. Yoksa durup dururken Allah onlara ceza vermez.
71- İşte bütün bu güçlü ve kalabalık kabilelere karşı müminler, erkekleriyle, kadınlarıyla yekvücut olup birbirlerine akraba gibi davranıp, iyiliği emrederek yaşamalıdırlar, kötülüğü yasaklamalıdırlar. Namaz kılıp zekat vermelidirler. (Ferdî ve sosyal görevlerini yerine getirmelidirler.) Onlar iman gibi yüce değerlerle ebediyeti hak
ettikleri gibi, İslam gibi dengeli prensiplerle de mutlu bir hayatı kurarlar. İşte iki dünya saadeti demek olan
rahmete bu şekilde mazhar olacaklar. Evet, Allah sonsuz izzet, kudret ve hikmet sahibidir. Onun bu yüce sıfatları
ahireti ve müminlerin mükafatlandırılmasını ister. Onun izzeti de kafirlerin cezalandırılmasını ister.

72- Allah, mümin erkeklerle mümin kadınlara, altlarında nehirler akan, içlerinde ebedî kalacakları Cennetler ve o ebedî ikamet Cennetlerinde güzel meskenler va’detmiştir. Allah’ın (onlardan) razı olması ise, bunlardan daha büyüktür. İşte en büyük kazanç budur.
73- Ey Peygamber! Kafirler ve münafıklarla cihad et, onlara sert davran. Onların sığınacakları
yer Cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!
74- Bir şey söylemediklerine dair Allah’a yemin ediyorlar. Andolsun, onlar küfür kelimesini
söylediler. Müslüman olmalarından sonra kafir oldular. Elde edemedikleri bir şeyle ilgilendiler. Onlar, ancak Allah ve Resûlü, onları ikramlarıyla zengin etti diye, intikam alıyorlar. Eğer
tevbe ederlerse, onlar için daha hayırlı olur. Eğer sırt çevirirlerse, Allah onlara dünyada da,
ahirette de elem verici bir azap verir. Ve onlar yeryüzünde ne bir sahip ve dost, ne de yardımcı bulurlar.
75- Onlardan öyleleri var ki: “Eğer Allah, fazl ve ihsanından bize verirse (bizi zengin ederse)
sadaka verir ve hayırlı işler yapanlardan oluruz” diye Allah’a söz verdiler.
72- Ve O yüce yaratan bunları müminlere vadetmiştir. Va’dinde durmamak hiç O’na yakışır mı?
73- Ey gayb ve vahy bilgileriyle dünyanın imtihan için kurulduğunu bilen Müslümanların lideri, madem imtihandan maksat ebedî bir hayatı hak etmektir; sen bu yolda engel olan kafir ve münafıklara karşı cihad et, onlara
sert davran. Çünkü onların son sığınakları cehennemdir; çünkü kalplerinde iyilik cevheri kalmamıştır. O cehennem, ne kötü bir sonuç ve ne kötü bir duraktır.
74- Bu şekilde küfür ve münafıklık ile tanınanlar, hayat tarzlarının yüce değerlere dayandığını söylüyorlar. Halbuki hal ve davranışları, hep inkâr, negatiflik, değersizlik ifade ediyor. Üstelik onlar, İslam gibi doğru değerleri
bilip içine girdikten sonra bu hale döndüler. Hiçbir zaman ulaşamayacakları (Batı türü) bir zenginlik ve refah
için bunu yaptılar. Onlar, bu göz kamaştırıcı maddî teknik zenginliğe o kadar çok meftun olmuşlardır ki, Allah’ın
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doğal kaynaklarını ve İslam âleminin hasbî ve fedakârâne yardımlarını ve zenginliklerini hakir görüyorlar. İşte
bütün bu yanılgılardan sonra da onlar dönüş yapsalar, onlar için daha hayırlı ve kârlı bir durum olur. Yok eğer
yine de İslam’a sırt çevirirlerse, Allah dünyada da, ahirette de onlara acıklı bir azap çektirir. Ve onlar, yeryüzünde ne bir dost, ne de yardımcı bulurlar. [Batı dünyası dahi onlara sahip çıkmaz. Çünkü kişiliksizler, ikiyüzlüler sevilmez.](1)
75- Bu kötü şekilde Batılılaşmış toplumdan bir grup da var ki, Allah’a söz verir. Eğer Allah, bizi zengin ederse,
biz de zekat verir ve dinî hizmetlere yardım ederiz, der.

76- Allah fazl ve ihsanından onlara verince, onda cimrilik yaptılar ve sırt çevirerek sözlerinden döndüler.
77- Allah’a söz verdiklerinin hilafını (tersini) yaptıkları ve yalan söyledikleri için, Allah da,
O’nunla karşılaşacakları güne kadar devam edecek bir münafıklığı ceza olarak kalblerine soktu.
78- Bilmediler mi? Allah onların sırlarını ve gizli konuşmalarını biliyor. Ve Allah, bütün gizlenmiş gaybî şeyleri bilendir.
79- Onlar ki sadakalar konusunda teberruda bulunan Müminleri ayıplarlar. Ve emeklerinden
başka bir şey bulamayanlarla alay ederler. Aslında Allah onları maskara yapmıştır. Ve onlara
elem verici bir azap vardır.
80- Onlar için, ister istiğfar et, ister etme, onlara yetmiş kere (çokluktan kinaye) de istiğfar
dilesen, Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar, Allah’ı ve Resulünü yalanladılar. Ve
Allah, bile bile yoldan çıkanları hidayete erdirmez.
81- Savaştan geride bırakılanlar, Resulullah’a muhalefet ederek geride oturmakla sevindiler.
Malları ve canları ile Allah yolunda cihad etmek istemediler. “Sıcakta akın etmeyin” dediler.
De ki: “Cehennem ateşi çok daha sıcaktır.” Keşke idrak edebilseler!
76- Sonra, onlar, Allah’ın fazıl ve bereketinden zengin olunca, cimrilik etmeye başlarlar. İslam’ı inkâr ederek
sırt çevirirler.
77- Bunun sonucu olarak, Allah, kıyamet gününe kadar, kalplerine bir çaresizlik ve tedirginlik verdi. Çünkü
onlar fıtrî olarak Allah’a verdikleri sözde durmadılar, kişiliklerini bozdular ve insanlar için daima yalan söylüyorlar.
78- Onlar, bilmiyorlar mı?! Allah onların gizlediklerini ve gizli toplantılarını bilir. Evet Allah, bütün gizli şeyleri
bilendir.
79- Böylelerin kişilik ve şeref ölçüleri, para ve madde olduğu için, müminlerin ufak fakat samimi bağışlarını ve bağışta
bulunamayıp da iş olarak yaptıkları çalışmaları küçük görürler. Onları hafife alırlar. Fakat asıl olarak onlar maneviyattan mahrum oldukları için Allah katında değersiz ve hakirdirler.
80- İşte ey Müslümanların lideri; böyleler için ister bağışlanma dile, ister dileme, Sen onlar için istediğin kadar
bağışlanma dilesen dahi, Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar zenginlik uğruna evrensel ilahî ve İslâmî
değerleri inkâr ettiler. Onlar zenginliği tercih ettiler, amma Allah, kutsal değerlere dayalı olmadan yaşayan bir
toplumu hedefe vardırmaz (onları muvaffak etmez).
81- O pasifleştirilmiş, oturmaya mahkum edilmiş toplum, İslâm âleminin dışında kalmakla seviniyorlar. Malları
ve canları ile Allah’a, yüce ebedî değerlere götüren yolda cihad etmek istemediler. Ve (siyasî) havanın kızıştığı
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bir dönemde yola çıkmayın dediler. Sen Kur’an diliyle de ki: Cehennem ateşi daha çok kızışmıştır. Onlar, keşke
bu cihad yasasının evrensel faydalarını anlasalardı!

82- (İşte o geride kalanlar) yaptıklarından dolayı az gülsünler ve çok ağlasınlar.
83- Eğer Allah, seni onlardan bir cemaatin yanına geri döndürürse ve onlar savaşa çıkmak için
senden izin isterlerse, de ki: “Benimle asla çıkmayacaksınız ve benimle hiçbir düşmana karşı
savaşmayacaksınız. Siz ilk olarak geride oturmaya razı oldunuz. Artık kalanlarla beraber oturun.”
84- Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını asla kılma ve kabrinin başında durma. Onlar,
Allah’ı ve Resulünü inkâr ettiler ve onlar fâsık (yoldan çıkmış, ilahî yasaları çiğnemiş) olarak
öldüler.
85- Onların mal ve evlatları senin gözünü kamaştırmasın. Allah, o mal ve evlatları ile, dünya
hayatında onları ancak cezalandırmayı ve kafir olarak gebermelerini istiyor.
86- “Allah’a inanın ve Resulü (elçisi) ile beraber savaşın” diye bir sure indiğinde, onlardan
güç sahibi olanlar senden izin isterler. Ve: “Bizi bırakın, oturanlarla beraber olalım” derler.
82- İşte böyleler, madem, böyle temel görevlerden geri kalan bir toplum oldular; onlar çok az gülecek ve çok
ağlayacaktır. (Allah, doğal olarak bunlara böyle emretmiştir) Bu hal onların yaptıklarının bir karşılığı olarak
onlara tattırılacaktır.
83- İşte bu toplum, böyle geri kalmışlık içinde kıvranırken, onlardan bir grup gayrete gelip, maddî ve millî çıkarlar için dahi olsa savaşmak isteyecekler. İşte sen onlara yönelirsen, onlar, savaşmak için senden izin isteyecekler. Sen de ki: Siz benimle asla çıkamayacaksınız. Ve benimle hiçbir düşmanla savaşamayacaksınız, siz ilk olarak oturmaya razı oldunuz. Artık zaif çoluk çocuklar ile beraber, oturun (ki fitne olmasın).
84- Artık sen bu toplumun sosyal değerlerini asla tanıma, onların cenazelerine katılma, çünkü onlar, ilahî ve
İslamî değerleri inkâr ettiler. Ve onlara bağlı olmaksızın, yaşayıp öldüler.
85- Onların mal ve orduları seni cazibesine katmasın. O mal ve ordular, onlar için azaptan başka bir şey değildir. Kalblerinde hiçbir iyilik cevheri kalmadığı için, Allah o mal ve orduları, kafirliklerini artırsın diye onlara vermiştir.
86- Evet onlarda hiçbir iyilik damarı kalmamıştır. Çünkü onlara Kur’andan bir mesaj okunup, “Gelin dinî değerlere inanın, İslâm âlemi ile bir olun” denildiğinde, “Bizi kendi halimizde bırakın, oturmuş yerleşik düzenimizden çıkmayalım” diyorlar.

87- Savaşta geri kalan zayıf kişiler ve kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Çünkü kalbleri
mühürlenmiştir, artık anlamıyorlar.
88- Yalnız Allah’ın Resûlü ve onunla beraber inananlar, malları ve canları ile savaştılar. İşte
güzellik ve iyilikler bunlar içindir ve işte kurtuluşa erenler bunlardır.
89- Allah, onlara ebedî kalacakları, altlarında nehirler akan Cennetler va’detmiştir. İşte en
büyük kazanç budur!
90- Bedevilerden özür uyduranlar, gelip kendilerine izin verilmesini istediler. Allah ve Resulünü yalanlayanlar ise, yerlerinde oturup (izin dahi istemediler). Allah, onlardan kafir olanların başlarına elem verici bir azap gönderecektir.
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91- Zayıflar, hastalar, harcayacak bir şey bulamayanlar üzerine, (savaşa gelmemelerinde) bir
vebal yoktur. Allah ve Resulüne sadık kaldıkları müddetçe... İman güzelliğiyle iyilik yapanlara karşı bir yol bulunmaz. (Onlar kınanmazlar.) Çünkü Allah, bağışlayan ve acıyandır.
87- Evet onlar, pasifleştirilmiş, çocuklaştırılmış halk kitleleriyle beraber kalmak istiyorlar. Algı mekanizmaları körelmiş,
anlayıştan mahrum kalmışlardır.
88- Fakat Peygamber ve onunla beraber inananlar mallarıyla ve canları ile cihad ettiler. “İşte asıl olarak bunlara hayırlar ve bereketler vardır.” “Ve işte onlar, kurtuluşa erenlerdir” (1)
89- Allah, onlar için altlarında nehirler akan ebedî cennetler hazırlamıştır. “İşte en büyük kazanç budur.” (2)
90- Bedevi köylüler, cihad etmemek için gelip izin istediler. İlahî ve İslamî değerleri inkâr eden şehirliler dahi
oturmayı, cihad yapmamayı tercih ettiler. “İşte böyle bir toplumun başına acıklı bir azap gelecektir.”(3)
91- Evet samimi olduktan sonra, hastaların, zayıfların, fakirlerin cihad etmemesinde bir günah yoktur.

92- Kendilerini (binek sağlayarak) bindirmen için, sana geldiklerinde, sen: “Sizi bindirecek
bir şey bulamıyorum” deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözlerinden yaş akarak dönenlerin de aleyhlerine bir günah, bir ayıplama olamaz.
93- Asıl günah ve sorumluluk, zengin oldukları halde senden izin isteyenler üzerinedir. Çoluk
çocuk ile beraber kalmaya razı oldular. Allah da kalblerini mühürledi. Fakat onlar bunu bilmezler.
94- Siz seferden, onların yanına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. De ki: “Özür
beyan etmeyin, size asla inanmayacağız. Çünkü Allah, sizin durumlarınızı bize haber verdi.
Sizin yaptıklarınızı Allah da görecek, Resulü de. Sonra görülen ve görülmeyen her şeyi bilen
Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz. O, sizin yaptıklarınızı tek tek size haber verecektir.
95- Onlara döndüğünüz zaman, onları bırakasınız diye, sizin için Allah’a yemin edeceklerdir.
Onlardan vazgeçin. Çünkü onlar necistirler. Kazandıkları işlerin cezası olarak sığınacakları
yer, Cehennemdir.
96- Onlardan razı olasınız diye, sizin için yemin ederler. Eğer sizler onlardan razı olsanız da,
şüphesiz Allah, yoldan çıkmış (fasık olan) o toplumdan razı olmaz.
97- Bedevi Araplar, küfür ve münafıklıkta daha ileridirler. Allah’ın elçisine indirdiği yasaların
sınırlarını tanımamaya daha müsaittirler. Halbuki Allah, her şeyi en iyi bilen ve yerli yerinde
yapandır.
92- Sakat olmayıp da, çaresiz olanlara da günah yoktur. Onların duaları ve samimiyetleri bile yeter.
93- Fakat zengin olup da cihada ve hizmete gelmemek için senden izin isteyenler, sorumludurlar. Çünkü onlar,
çoluk çocukla beraber kalmayı tercih ettiler. Onların yüce değerleri idrak edecek algı merkezleri körelmiştir.
Dünyanın imtihan ve sınanma için kurulduğunu idrak edecek seviyede değiller... Yalnızca hayatın yemekiçmekten ibaret olduğunu biliyorlar.
94- Demek, Müslümanlar, hakim olduktan sonra, kapıyı münafıklara açmamaları gerek. Onları dinî ve İslamî
değerlerle denemeleri lazım.
95- Demek İslam toplumunda münafıklar, öldürülmez. İşleri Allah’a ve ahirete bırakılır.
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96- Müslümanlar, onları hoş karşılasa dahi evrensel ilahî adalet onları bağışlamaz. Çünkü onlar fıtratlarını
bozmuşlardır, hiçbir değerleri ve yasaları kalmamıştır.
97- Münafıklık, yani ikiyüzlülük genelde şehirleşmenin getirdiği bir sosyal çözülmedir. Bedevilerde ise çizgiler
daha nettir. Ya tam samimi olurlar ya tam kafir olurlar. Yaptıkları münafıklık ise koyu bir yağcılık şeklinde olur.

98- O bedevî Araplardan öyleleri var ki; (İslam için) harcadığını zarar ve haraç olarak görüyorlar, başınıza felaketlerin gelmesini bekliyorlar. Kötülük feleği başlarına konsun! Şüphesiz
Allah, her şeyi işiten ve bilendir.
99- O bedevîlerden öyleleri de var ki; Allah’a ve ahiret gününe inanır, verdiğini Allah katında
yakın dereceler kazanmaya, elçisinin dualarını almaya bir araç olarak görür. Gerçekten o sadakalar, onlar için bir yakınlık aracıdır. Allah onları rahmetine mazhar edecektir. Şüphesiz
Allah, çok bağışlayan ve çok acıyandır.
100- Muhacir ve Ensar’dan ilk öncüler ve onlara güzelce uyanlar, işte Allah onlardan razı
olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah, onlar için ebedî kalacakları, altlarında
nehirler akan Cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük kazanç budur.
101- Çevrenizdeki bedevî Araplardan münafıklar vardır. Medine ahalisinden de münafıklığa
alışanlar vardır. Sen onları bilmezsin, yalnızca Biz biliriz. Biz onlara iki kat azap vereceğiz,
sonra büyük bir azaba vardırılacaklardır.
102- Diğerleri de, (savaşa gelmemekle) kazandıkları günahlarını itiraf ettiler. Uygun bir iş ile
çirkin bir işi karıştırdılar. Belki, Allah bunların tevbesini kabul eder. Çünkü Allah, Gafûr ve
Rahîm’dir.
103- Onların mallarından, kendisiyle onları temizleyeceğin, paklayacağın bir sadaka (zekat)
al, onlara dua et. Çünkü senin duaların, onlara huzur ve sükunet verir. Şüphesiz Allah, işiten
ve bilendir.
98- Bedevî toplumlarda, duygular aşırı olduğundan şiddetle böyle kötü beklentiler içine girmekle beraber,
99- Onlarda manevî haller, dinî duygular daha kolay yerleşir. Demek ne aşırı şehir hayatı güzeldir, ne de katı
bedevîlik...
100- Asıl ideal ve Allah’ın razı olduğu dengeli Müslüman sistem Muhacir ve Ensar’ın ve onlara güzel bir şekilde
tabi olanların kurduğu ve yaşadığı düzendir.
101- Evet bedevîlerden münafıklar var. Onları tanımak kolaydır. Fakat Medine’de (şehirde) olanlar ise bu işin
tam ustası olmuşlar. Öyle ki sen dahi onları tanıyamazsın. Onları ancak sonsuz ilim sahibi olan Biz biliriz. Onun
için bu dünyada da onlara iki kere azap vereceğiz. Sonra büyük bir azaba döndürülecekler.
102-106- Bu gruplardan ayrı olarak samimi olup da size katılmak isteyenler olursa, onları imtihan edin ve İslamî terbiyeye tabi tutun.
103. ayet ile ilgili bir not: Zekat ve sadakalar, hem toplumu temizler, hem kalbi... Onun için ayette, hem “tathir,” hem “tezkiye” kelimeleri zikredilmiştir. “Salavat” ise manevî feyiz ve huzur demektir. Toplum ve vicdanlar, çoğu zaman böyle feyiz verecek manevî önderlere ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle suçlu bir toplum ise...

107- (O münafıklardan) öyleleri de var ki; zarar vermek, küfrü geliştirmek, Müminlerin arasını açmak, daha önce Allah’a ve elçisine karşı savaşan o adam(*) için bir hazırlık yapmak üze164

re mescid kurmuşlar. İyilik ve güzellikten başka bir gayeleri olmadığına yemin edecekler.
Halbuki Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik ediyor.
108- Sen o mescidde asla durma. İlk günden, ilahî yasalara uymak için kurulan mescid, senin
onda namaz kılmana, içinde durmana daha layıktır. Orada temizlenmek isteyen adamlar vardır. Allah da temiz duranları sever.
109- Temelini Allah’tan korkmak ve O’nun rızasına uymak üzere kuran mı hayırlıdır, yoksa
temelini, kenarı kaymak üzere olan bir vadinin üzerine kuran ve Cehennem ateşine sürüklenen
mi? Şüphesiz Allah, zalim bir toplumu doğru yola iletmez.
110- Kurdukları bina, kalbleri parçalanıncaya (ölünceye) dek yüreklerinde bir kuşku olarak
kalacaktır. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerinde yapandır. (Onların niyetini
bilir ve yaptıkları işi kendilerine bir ceza olarak bırakacaktır.)
[Bugün de bazı devlet ve hükümetler, dini kontrolleri altında tutmak için, camiler, mescidler yaparlar. Fakat
daima cami ve mescidlerden kuşku içindedirler. Nitekim bazı İslâm memleketlerinde bu kurdukları mescidler,
başlarına bela olmuştur.]
107- Böyle suç ve karışıklık içinde kıvranan toplumları yönlendirmek için, onlara zarar vermek için, dinin evrensel değerlerini unutturmak için, müminleri bölmek için, daha önce ilahî ve İslamî değerlere karşı savaşan bir
kişinin, samimi Müslümanları gözetmesi için camileri kullananlar ve elebaşları; “Gayemiz, güzellikten (sanat ve
folklordan) başka olmadığını” der ve delillerle isbata çalışırlar. Fakat Allah görüyor ki, onlar, camileri din için
kullanmadıkları gibi sanat ve güzellik için de kullanmıyorlar. Onların tek amacı müminlere zarar vermektir.(1)
108, 109- Temelleri, ilkeleri, dinî kutsal bir değere dayanmayan bir toplumun içine karışmak, onlarla oturup
kalkmak müminlere yakışmaz.
Evet, Allah, değersiz, dengesiz zalim toplumları hedeflerine vardırmaz, onları muvaffak etmez. Onların sonu
daima hüsrandır.
110- Kalplerindeki münafıklık ve hilebazlıklardan başka bir temele dayanmayan ilkeleri, onlar sağ kaldıkça,
onların kalbinde sıkıntı ve bunalım sebebi olmaktan başka bir şey olmayacaktır. Evet, onların temelleri belli bir
ilim ve hikmete dayalı değildir. Onun için daima onlara bela getirir. Fakat Allah’a ait olan sistem ise sonsuz bir
ilim ve hikmete dayalıdır.

111- Allah, Cennet karşılığında Müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve öldürülürler. Bu, Allah’ın Tevrat, İncil ve Kur’an’da onlara
va’dettiği bir haktır... Sözünde durmak için Allah’tan daha iyi kim olabilir? İşte ey Müminler!
Yaptığınız bu alışveriş ile müjdelenin, sevinin. Çünkü en büyük kazanç budur. (Çünkü geçiciyi ebedî ile değiştiriyorsunuz.)
112- (İşte bu alışverişi yapanlar) tevbe eden, ibadet eden, hamd eden, (ibret için) seyahat
eden, rükû ve secde eden, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve Allah’ın yasalarının sınırlarını koruyanlardır. İşte, sen bu müminleri müjdele!
113- Kendilerine, onların cehennem ehli oldukları açıklandıktan sonra, akraba da olsa müşrikler için istiğfar etmek, Peygambere ve Müminlere yakışmaz.
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114- İbrahim’in babası için yaptığı bağışlanma dileği (istiğfar) ise, ona verdiği bir sözden
başka bir şey değildi. Sonra ona, babasının Allah’ın düşmanı olduğu açıklanınca, ondan teberri etti. Şüphesiz İbrahim, acıyarak şefkat eden, hilm ile muamele edendir.
111- Evet Allah, sonsuz ilim ve hikmetiyle, Müslümanları bu sistem içinde imtihan ediyor. Cennet karşılığında
onların mallarını ve canlarını satın alıyor, onları yetiştirip ebedî bir hayata hazırlıyor. Bu Tevrat, İncil ve
Kur’an gibi bütün dinî kitaplarda verilmiş, Allah’ın bir vaadidir. Bu üç elif (111) yüzonbir kuvvetindedir....
İşte bu yetiştirilmenin yolları ve bu va’din delilleri bu gelen 112-118. ayetlerde vurgulanıyor.
112- Bu iş bölümü ve cihad programıyla o küfür temelleri toplumdan silinir. Bu ayette anlatılan böyle temel
değerler, topluma dinamikler olur. Ve bu dinamikler sayesinde 13 asırdır İslâm dini ayakta durmuştur. Ki bu son
cümle 13 harftir. Bakınız Saf suresi, 13. ayet…
113, 114- Bir giriş ve bir sonuç: Enfâl suresinin başından buraya kadar anlatılan toplumsal hayatın içindeki
cihad ve savaştan asıl maksat, insanları şirkten, nefsin hevesatından kurtarmaktır. İmtihan ve gelişme dünyasının kurulmasına hizmet etmektir. Yoksa cihattan gaye insanları öldürmek değildir. İşte madem bu dünya hayatının asıl amacı imtihan ve gelişmedir; Müslümanlar ve Müslümanlar önderlerinin, imtihanı kaybedenler (yakınları dahi olsalar) lehlerinde iyi niyet göstermemeleri gerektir, onlara dua etmemeleri lazımdır.

115- Allah bir toplumu doğru yola ilettikten sonra, sakınmaları gereken yasaları onlara açıklamadıkça, onları saptıracak değildir. Şüphesiz Allah, her şeyi çok iyi bilendir.
116- Şüphesiz göklerin ve yerin mülkiyet ve hakimiyeti Allah’ındır. Yaşatan ve öldüren O’dur.
O’ndan başka sizin ne bir sahibiniz, ne de yardımcınız vardır.
117- Şüphesiz Allah, Peygamberi, Muhacir ve Ensar’ı bağışladı. Onlar ki, kendilerinden bir
grubun kalbi kayacak gibi olduktan sonra da zor bir zaman içinde Peygamber’e uydular. İşte
Allah, onların tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah, onlara çok acıyan ve şefkat edendir.
[Burada Peygamber ile Ensar ve Muhacirlere isnad edilen suç, beşeriyet icabı olan eksikliklerdir. Örneğin;
münafıklara karşı sessiz kalmaları. Yoksa bu suç, bildiğimiz büyük günahları işledikleri manasında değildir.]

118- Allah, geri bırakılan o üç kişiyi de affetti. Öyle ki; yer bütün genişliğiyle beraber onlara dar
gelmişti. Canları sıkıldıkça sıkılmıştı ve Allah’tan başka hiçbir sığınakları olmadığını anlamışlardı.
Sonra Allah, onları affetti ki tevbe etsinler. Şüphesiz Allah, tevbeleri çokça kabul eden ve çok acıyandır.
119- Ey iman edenler! (Topyekün) Allah’ın cezasından sakının ve doğrularla beraber olun!
120- Medine ahalisi ile çevrelerindeki bedevi Arapların, Resulullah’ın (savaşlarından) geri
kalmaları, onun canından önce kendi canlarının derdine düşmeleri, onlara yakışmaz. Çünkü
Allah yolunda başlarına gelecek hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri kızdıracak bir yeri
zaptetmeleri ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları olmaz; illa ki onunla onlara hayırlı bir
amel yazılmış olmasın. Şüphesiz Allah, (inanıp) güzel ve iyi işler yapanların (uhrevî) ücretini
zayi etmez.
121- Ve onlar küçük büyük hiçbir harcama yapmazlar da, hiçbir vadiyi geçmezler de, mutlaka
onlar için sevap olarak yazılır ki; Allah, yapmakta oldukları şeylerin daha güzelini onlara
mükâfat olarak versin.
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115- Çünkü Allah bu imtihanı adalet prensibi üzerine kurmuştur. İnsanların nelerden sorumlu olduklarını onlara
açıklamadan sapmalarına ve bozulmalarına müsâade etmez. Çünkü Allah sonsuz ilim sahibidir.
116- Evet bu imtihanın son gayesi insanın bütün gökler ve yerin (gayb ve şehadetin) Allah’a ait olduğunu bilmesi, hayat ve ölümün yalnızca O’nun elinde olduğuna inanması ve Allah’tan başka hiçbir gerçek dost ve yardımcı
olmadığını görmesidir.
117- Evet böyle yüce bir noktaya gelmek için imtihan bazen çok şiddetlenir. Peygamberler ve sahabeleri dahi
bazen sarsılabilirler. Fakat Allah onları -samimiyetleri için- korur, kendine kabul eder.
118- Örneğin o üç sahabenin de tevbelerini kabul etti ki, çıkmaz içinde idiler. Büyük bir imtihanla başbaşa idiler. Samimi oldukları için onların tevbesini kabul etti. Çünkü Allah rahmet ve bağışlama sahibidir. Eşyayı ve
hadiseleri kendi esmasına ayna yapar.
119- İşte bu yetiştirilmenin en büyük yolu ve bu vaadi hak etmenin en güçlü sebebi Allah’a karşı sorumlu olmak ve
O’nun için samimi olmaktır..
120, 121- Bu temel detaylardan sonra yapılan en ufak hareket dahi bol mükafat ve sevaplara sebebiyet verir.
Yeter ki müminler, pasiflik ve çöküntü için düşmesinler, umutsuz olmasınlar.

122- Bütün Müminlerin (Medinelilerin ve çevre kabilelerin hepsinin) birden beraber akın etmeleri gerekmezdi. Fakat her kabileden bir grup, dini öğrenmek ve kavimlerine döndükleri
zaman, onlara koruyucu, eğitici ve uyarıcı olmak için, neden (Medine’ye, Peygamber’in yanına) akın etmediler?
123- Ey iman edenler! Kafirlerden yakınınızda olanlarla savaşın ve onlar sizden bir sertlik
sezsinler; fakat bilin ki Allah, hak ve hukuka riayet edenlerle beraberdir.
124- Bir sure indiği zaman, onlardan bazıları: “Bu hanginizin imanını arttırdı?” derler. O sure,
hakiki olarak iman edenlerin imanını arttırdı ve onlar (sure indi diye) seviniyorlar.
125- Kalblerinde hastalık olanlara ise, (manevî) azap üstüne azap arttırdı. Ve onlar kafir olarak öldüler.(*)
126- Görmüyorlar mı? Her sene bir veya iki kere sınanıyorlar. Sonra da ne tevbe ediyorlar ne
de ibret alıyorlar.
127- Bir sure indiği zaman, birbirlerine bakarlar; “Kimse sizi gördü mü?” (derler), sonra dağılırlar. Allah, onların kalblerini dağıtsın. Çünkü onlar, idrak etmeyen bir toplumdurlar.
122- Müslümanların dikkat etmeleri gereken ve başarı kazanmaları için uygulamak zorunda oldukları en mühim
prensip, kuvvetlerini israf etmemeleri; dolayısıyla ihtisasa, işbölümüne riayet etmeleridir.
123- Kurulmuş olan bu bereketli ve sevaplı imtihan dünyasının bozulmaması için, sizlere zarar verecek civar (komşu)
dinsizlerle savaşın. Ki hem toplum onların zararlarından kurtulsun, hem sizde bir aktiviteye sebep olsun...
124, 125- Demek eğer bir toplum, cihad ve ferağat ve fedakârlıkla gelişip yetişmezse, münafıklık ve menfaat bataklığına
batar. Mucize ve vahyi gözleriyle görseler dahi; kalbî hastalıklardan kurtulamazlar, daha çok batarlar.
126- İşte her sene iki kere başlarına musibet geldiği halde tevbe etmiyorlar, mesaj ve ders almıyorlar.
127- Onlara vahyin bir mesajı okunduğunda, birbirine bakışıp dağılan hayvanlar gibi kaçarlar. Çünkü idrak ve vicdanları tamamen çözülmüştür.
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128- Andolsun! Sizden olan öyle bir elçi size gelmiştir ki, sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir;
üzerinize düşkün, müminler için şefkat ve rahmetle doludur.
129- (Bütün bu fedakârlığından sonra, ey Peygamber!) Eğer bu insanlar sırt çevirirlerse de ki:
“Allah, bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnızca O’na tevekkül ettim. O, (bütün
kâinatın idare merkezi olan) büyük arşın sahibidir.”
128, 129- Onların bu şekilde imtihanlarını kaybetmelerinin sebebi Müslümanların ve Müslüman önderlerinin
uyguladıkları şiddet değil. Bilakis başta Peygamber olmak üzere Müslümanlar onların kurtulmaları için daima
dua eder, bütün imkanları seferber ederler, onların imtihanlarını kaybetmeleri kendilerine çok ağır gelir. İslâm
âlemi bütün insanlığı bir aile gibi görür, yapılan savaşlar da bu gayelere hizmet etmek içindir. İnsanları bataklıktan kurtarmak gayesiyledir.
129- Bazen de insanların sırt çevirmelerine karşı, Allah’a sığınırlar. Onunla yetinirler, her şeyin O’nun elinde
olduğunu görürler. Savaşla değil de başka yöntemlerle insanların yola gelmesine çalışırlar. Çünkü onlar bilirler
ki, Allah bütün kâinatın ve yeryüzünün tek sahibidir. Onda çareler tükenmez.
Hülasa, “İnsan sorumludur; manevî gelişme ve kaybetme riski olmadan yiyip içip yaşayamaz.”
İşte Tevbe ve Enfâl sureleri bize bu mesajı veriyorlar.
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Yunus Suresi
(10. Sure, 109 Ayet)
Yunus, insan demektir. Peygamberler içinde en çok zorluklar çeken, tecrübeler edinen peygamberdir. Kur’anda
adı geçen 28 peygamberin kıssalarının birinci anlamı tarihi olayları anlatmaktan ziyade onların zamanlar ve tarih
üstü olan mesaj ve misyonlar olduklarını göstermek ve bu misyonları her zaman ve her yerde yaşatmaktır. Mesela, Âdem, dil ve medeniyet misyonu; Musa, yasa ve şeriat misyonu; İsa, velayet ve maneviyat misyonu; Lokman,
tıp ve sağlık misyonu; Hızır, Ekoloji ve Ekolojideki bilinç, yeşillik ve canlılık demektirler. Evet, bu 28 misyon 15
içinde en zor olanı insan olma misyonudur. Evet, insan olmak; edip, tabip ve yargıç olmaktan çok daha zordur.
Yunus insan demektir, dedik. Bu kelime Yunancadır. Daha doğrusu Yunan kelimesinin İbranice telaffuzudur.
Nitekim Arapça Kitab-ı Mukaddeste Yunus kelimesi yerine Yunan yazılır. Evet, eskiden medeniyet, din ve felsefe (inanç) memleketi olan bu bölgelerde insanlar ikiye ayrılırdı; Yunan (medeni insan) ve barbar (vahşi insan..)
Yunus balığı da, insancıl duygular gösterdiğinden bu ismi almıştır.
Arapça bir kelime olan insan, birbirine ünsiyet eden, birbirine alışan, toplum hayatını yaşayıp vahşeti yenen
varlık demektir. İnsan kelimesinin çoğulu olan “nas” ve Farsçada yani Hint-Avrupa dillerinde “nasi” kelimesi;
birbirini tanıyan ve anlaşan toplum ve tanışma demektir. Nasyonalizm kavramı da bu kökten türemiştir. Veya
İbranice olan Yunus, Arapçada alışma manasına gelen ENS kökünden türemiş olabilir. Çünkü her iki dilin de
kökeni birdir.
İşte varlık ve hayat serüveninin en son halkası olan insana karşı iki farklı ideoloji gelişmiştir. Materyalizm ve bir
dereceye kadar Freud Psikolojisi, insanı sıradan ve bedbaht bir hayvan olarak değerlendirir. Hümanizm ise onu
tanrı olarak görür.
Bu Yunus suresinin başından sonuna kadar göreceğimiz gibi; din, özellikle Kur’an, insanlık için üç sacayağı
öngörür: 1) Sonsuzluk ve ebedilik anlayışı.. 2) Sonsuz gelişme trendi (rububiyet..) 3) Sorumluluk.. Bu üç direk
ile din, insanı sıradan komünal bir hayat yaşayan hayvan seviyesinden yükselttiği gibi; insanın gelişmeye muhtaç
oluşu ile ve sorumluluk kavramı ile insanlık için en büyük yanılgı olan tanrılık iddiasından da onu kurtarır. Şöyle
ki:

1- “Elif, Lam, Ra”
Elif, soyut manaların ve sonsuzluk gerçeğinin işaretidir. Lam gaye, neden ve sonucu yani nedenselliği, gelişmeyi
ve amaçlarını bildirir. Ra ise, risalet ve elçilik yani sorumluluk ve görev gerçeğini gösterir.
“Bunlar, çok amaçlar taşıyan düzenli ve değerli kitabın belge ve işaretleridir.”
[Kitap; düzenli, değerli, yasal, yazılı yapı manasına gelir. Bu kavram burada hakîm (çok amaçlı) deyimi ile nitelendirilmiştir. Ayrıca “ayetler” deyimi bu kitabın her şeyinin gerçeklik ifade ettiğini söyler. Peki, buna rağmen
eğer “Neden bir takım yetersizlikler ve kötülükler var” diye sorulursa, bu “hakîm” kelimesi cevap olduğu gibi;
surenin dizaynı da cevap oluyor. Der ki; sizin bu yetersizlik ve kötülük dediğiniz durum aslında sonsuz hikmetler
taşır. Zaten sonsuz gerçeklik olan asıl varlığın somut yaradılış sürecine geçmesinin amacı da bu labirentli hikmetlerdir. Ki surede bunları sırası ile göreceğiz.]
İşte 2. ayet bize der ki; belli alışkanlıklarla kendine koza ören insanlık, sonsuzluğu, soyutu ve sorumluluğu anlatan din ve vahiy mesajına karşı büyük bir şaşkınlık geçirmiş; kendi eksiklik ve kötülük anlayışının bu üç kavramın olmayışından kaynaklandığını anlamamıştır:

2- “Kendilerinden bir adama; insanları uyar; iman edenleri, onları geliştiren Rableri katında
(öte âlemde) gerçek bir makam var, deyip müjdele, diye bilgi vermemiz, çok mu insanların
Bu misyonlar, yayınlanmamış Yusuf suresi tefsirinde ve Peygamber Kıssaları Hakkında Bilmediklerimiz kitabımızda bütün detayları ile anlatılmıştır.
15
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tuhafına gitti? Gerçeği görmeyenler, Bu adam güçlü bir sihirbazdan başka bir şey değildir,
dediler.”
Ayetin Kelimeleri:
1) Ayetin başındaki soru, kınamak içindir: “Neden insanlar şaşırıyor? Şaşırmamaları gerek!” demek istiyor.
Fakat insanlar kelimesiyle de bu şaşırmanın nedenini bildiriyor. Cümle topluca der ki; sorumluluk, gelişme ve
sonsuzluğu anlamak insan için normal bir şeydir. Fakat insanın doğal alışkanlıkları, buna engel oluyor. Dolayısıyla böyle gerçeklerle karşılaşınca şaşırıyor.
2) Benim vahyetmem yerine bizim vahyetmemiz, denmesi, vahyin sadece İlahî bir ilham değil de, bütün kâinatın
bilinci ve aklı olduğuna işaret içindir.
3) “Kendilerinden bir adam..” Bu ifade iki mana taşır: “Adamın kendilerinden” olması onları şaşırtmış. Aslında,
en doğal ve gerçek yol budur. Yani dışardan bir mesajcının gelmesi, doğal olmadığı gibi asıl şaşılacak durum
odur. Demek UFO gibi hikâyeler gerçek değildir. İfadenin ikinci manası, bunlar aslında vahyin ve ilahî bilginin
kendilerine gelmesine değil de, bunun normal bir yoldan gelmesine şaşırıyorlar. Çünkü insanlar daima olağanüstülükler bekliyor.
4) “İnsanları uyar, diye..” Demek insan içinde bütün bilgiler var. Yalnız gaflet ve ülfet onları örtmüştür. Yani
insanı uyarma ve onun içindeki bilgileri tetikleme yeterlidir. Fakat bir şey daha var ki; insan aklı onu tek başına
bulamaz; o da şudur:
5) “İman eden, gerçeği görüp ona entegre olanlar için sonsuz bir saadet var, deyip müjdelesin, diye..”
Bu beşinci cümledeki kelimeler:
a) “Müjdele” yani zahiren kâinat karanlık ve kâbustur. Yalnızca, sonsuzluğu müjdeleyen din ile bu durum gideriliyor.
b) “İman edenler” gerçekleri görüp bu sayede güven duyanlar, demektir. İman ve emniyet kelimeleri aynı kökten türerler.
c) “Onlar için..” Yani her şeyin bir nedeni ve amacı var. Hiçbir şey israf olmuyor.
d) Gerçek, güzel ve yüce bir makam, manasına gelen kademe-sıdk deyimi der ki; ahiret olursa ancak kâinat ve
hayat doğru bir gerçek olur. Yoksa her şey yalan kesilir.
e) “Rableri katında..” Bu deyim, dinî yaşamın ve terbiyenin sonuçlarının göründüğü metafizik âlem demektir.
Yoksa Allah mutlaktır, mekândan münezzehtir.
6) “Kâfirler dediler..” Yani küfür, gerçek değildir; sadece gerçeği görmemektir. Kuru bir iddiadan ibarettir.
7) “Muhakkak bu güçlü bir sihirbazdır.” Yani kâfirler dinin gözle görülecek kadar bir realite olduğunu görüyorlar. Fakat soyutu, sonsuzu ve gelişme yönünü göremedikleri için dini, büyü diye niteliyorlar. Yanılgıdır, diyorlar.
Bu yanılgının sonucunda varlık ve hayat da bir yanılgıdır, diyorlar; tamamıyla iflas ediyorlar.
“Evet, kim nasıl inanırsa onun için hayat ve varlık öyle gerçekleşiyor. Çünkü insan için iman, beyin ve mide
kadar bir gerçekliktir.” Demek en büyük hüsran, yanıltma ve yanılmadır; özellikle kendi kendini yanıltmadır.
[1. ayet 23 harfiyle Kur’an vahyinin sürecine işaret ettiği gibi; bu 2. ayet de ikililiğiyle ve 98 harfiyle diyalektiğe,
imtihanın diyalektiğine ve bu sürecin sıcaklığına bakar. Cehennem ve Hamim (çok sıcak) kelimeleri 98 ediyor.]

3- “Sizi (biyolojik, sosyal ve ruhi olarak) geliştiren Rabbiniz (Sonsuz varlık ve bilinç demek
olan) o Allah’tır ki; gökleri ve yeri altı günde (dönemde) yaratmıştır. Sonra onların idaresini
eline almış; emir ve buyruğu yönetiyor. Onun izni olmadan hiç kimse onun işine karışamaz.
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(Yani emir sadece sonsuz bir birlik tarafından yönetiliyor.) İşte bu Allah sizin rabbinizdir;
(sizi geliştiriyor.) Artık sadece ona bağlanın.” Neden bu gerçeği idrak edip mesaj (zikir) alamıyorsunuz?!
Ayetin kelimeleri:
“İnne” kesin gerçeklik ifade eden bir edattır. “Rabb ve Allah..” Allah sonsuzluğu ve bütün zıtlar üstünde bir
etkinlik ve yetkinlik anlamını verir. Rabb başta insan olmak üzere varlığı sınırlı zıtlarla terbiye eden zat demektir. Ki bu zıtların en başında gökler (metafizik) ve yer (fizik) gelir. Yani Allah sonsuz ve soyut bilinç olduğu için
tam bilinemez. Fakat artı-eksi gibi zıtlarla görünür hale gelir.
“Altı günde..” İşte evrenin, patlama, parçacık, madde, galaksi, güneş ve dünya dönemleri.. İşte jeolojik altı dönem.. İşte homosapiensten geriye doğru altı biyolojik dönem.. İşte 6 haftalık embriyolojik dönem.. İşte vahşi,
bedevi, kölelik, feodal, kapital ve malikiyetten ibaret olan altı ekonomik dönem.. Daha misaller çoğaltılabilir.
Adeta Kur’anın her bir kavramı evrensel bir kanundur.
“Arşa oturmak” deyimi, tam ve firesiz egemenlik manasına gelir.16
“Emri tedbir etmek..” Emir yönetim demektir. Yani kâinatta ve yaradılış sürecinde yasalar esas ise de, Allah her
an özel ve bilinçli müdahaleler yapıyor. Ki emri tedbir etmek, işlerin levazımatını çok önceden ayarlamak manasına gelir. Evet, 14 milyar yıl önce atoma yapılan özel müdahalenin hikmetini, ancak bugünkü biyolojik ve sosyal hayatta görebiliyorsunuz.. Bir milyar yıl önce basit organizmaların DNA’sına yapılan özel müdahale, ileride
insan olması içindi, diye bugün anlayabiliyorsunuz.
“İbadet” kelimesi der ki; Allah’ın kudreti de, ilmi de, iradesi de sonsuzdur. Dolayısıyla sadece ona bağlanın; ona
kul olun ki; beklenen bu gelişmeniz gerçekleşsin. Bu da:
“Zikir” ile gerçekleşir. Yani gelişmeniz, bu sonsuz sistemin bütünlüğünü ve yapısını anlayıp ona bağlanmanızla
ancak gerçekleşir. Zikir, bağ ve bağlantı demektir. Anmak manasında da kullanılır. Çünkü anı ve anmak, seninle
karşı taraf arasında güçlü bir bağdır. Eğer “ölüm var..” dense; işte bu gelen ayet cevap veriyor:

4- “Hepiniz O’nun yanına (Allah’ın özel icraatlarının olduğu âleme) döneceksiniz. Bu Allah’ın (ve onun sisteminin sonsuzluğunun) verdiği bir vaattir.. Bu vaat gerçektir. Çünkü Allah, yaratmaya başlar; (model yapar) sonra onu tekrar eder ki; iman edip yararlı işler yapanları
adalet gereği ödüllendirsin. Bu gerçekleri (ve sistemin sonsuzluğunu) inkâr edenler için ise,
yakıcı bir içecek ve inletici bir azap var.”
Ayetten öyle anlaşılıyor ki; bu azap, Allah’ın onlara olan gazabından ziyade, onların o gerçekleri görememelerinden kaynaklanıyor.. Daha doğrusu o güzel gerçekleri görmemek en büyük azap demektir.
Ayetin asıl konusu olan diriliş meselesini ise bizim bizzat Kur’anın 12 ayetine istinaden yazdığımız “Dirilişin
Delilleri” adındaki çalışmaya ve bu sure içinde diriliş ile ilgili ayetlerin tefsirine havale edip ayetin sadece iki
nüktesine değinmekle yetineceğiz.
1. Nükte: Kelime kökü itibarı ile “esas adalet” daha doğrusu “zulüm etmemek” manasına gelen el-kıst kelimesinin sayısal değeri 200’dür. Bu 4. ayette geçen bu sayı ise işareten der ki:
*Ahiret ve diriliş olmazsa bu hayat, herkes ve her şey için mutlak zulüm olur.
*Ayrıca iman ve amel-i salih ile çok güzel ve önemli değerler üretenlerin ücreti verilmezse yine büyük bir zulüm
olur.

16

Ebu Ubeyde, Mecaz’ül-Kur’an.

171

*Ve bütün varlığı ve nimetleri çirkin ve anlamsız görmek demek olan inkâr ve nankörlüğe ceza verilmezse, yine
büyük bir haksızlık olur.
İşte bu kelime, manasıyla ve sayısal değeriyle, bu ikili yapıyı ifade ettiğinden mutlak adalet manasına geldiği
gibi; mutlak zulüm manasına da gelir. Hadiste Peygamberimiz, Hz. Ali’nin Emevilere karşı olan savaşı için “Ya
Ali, sen kasitîn (zalimler) ile savaşacaksın.” demiştir.
2. Nükte: Ayetin son cümlesi der ki; yakıcı içecek ve acı veren azap, zor bir durumdur. Fakat gerçekleri görememek veya onları inkâr etmek demek olan küfrün kendisi çok daha ağır bir azaptır.
[4 sayısı sembol ilminde maddenin ve materyalizmin işaretidir. Evet, materyalizm en büyük azaptır. Hatta Hz.
İsa İncilde şöyle der: “Dini inkâr eden; kurtulabilir; fakat ruhu ve manayı inkâr eden asla kurtulamaz.”
İşte materyalizmden kurtulmanın yolu, surenin başında değindiğimiz, soyut kavramını bilmek, nedensellik ve
bilinçli işlerin farkına varmak ve sorumluluk taşımaktır ki; birincisi gelen beşinci ayette ifade ediliyor. İkincisi 6.
ayette; üçüncüsü de gramer olarak bir cümle olan 7 ve 8. ayetlerde anlatılıyor. Şöyle ki:]

5- “Sadece ve sadece Allah ile ifade ettiğimiz bu sonsuz kudret, ilim ve iradedir (bilinç) ki,
güneşi size bir ışık kaynağı yapmıştır. Ayı da yansımalı ışık olan Nur yapmıştır. Ona menziller (gidiş durakları) takdir etmiştir ki; yılların sayısını ve hesap ilmini öğrenesiniz. Bunlar
rastgele olmuş değildir. Allah onları sadece gerçeklik ile yaratmıştır. İşte Allah ilim sahibi
olmak isteyen bir topluma ayetleri böylece açıklıyor.”
Bu ayetin ilmî beş noktası var. Beşi de soyut düşünmeyi anlatıyor. Şöyle ki:
1) Sonsuz ihtimaller içeren güneşimizin ısısını, ışığını, uzaklığını ve benzeri özelliklerini ayarlamak; ayı da ona
ayna yapmak, dünyadan görüntü olarak ikisini eşit ölçüde göstermek sonsuz bilinçli bir müdahale ister. Maddi
somut bir sebep olmadan böyle bilinçli bir iş ise temel soyut bir kavramdır.
2) Ayın da dünyadan uzaklığını ayarlamak; onu ayda bir dünya etrafındaki duraklar üzerinden geçirmek de her
ne kadar güneşe göre küçük bir iş de olsa, o da öyle bilinçli bir müdahaledir.
Bilinçli yaradılışın bu iki sayfası insanı düşünmeye ve soyutu kavramaya yönelttiği gibi; ışıklarıyla, gecegündüzdeki farklı görünüşleriyle, doğuş ve batışlarıyla da insanı düşündüren, onu hayvaniyetten insanlığa yükselten iki temel faktördürler.
3) “Ki yılların sayısını ve hesap ilmini öğrenesiniz.” Ay da, güneş de bu öğretmenin iki tablosu olduğu halde her
birisinin farklı bir özelliği vardır; şöyle ki: Güneşin günlük, mevsimlik ve yıllık döngüsü, yıl kavramını ve sayı
kavramını öğretiyor. Ayın hareketi ise, aydınlık miktarının değişimiyle, küsuratlı günleriyle ve her sene 11 gün
eksi gün vermesiyle hesap ve kitabı öğretiyor.
[Evet, antropologlar, insanı vahşetten çıkaran ona soyut bir gerçeklik olan sayıları ve zaman kavramını öğreten
en temel öğretmenin ay ve güneş olduğunda müttefiktirler. İnsanlar, bu soyut kavramları öğrendikten sonra, artı
ve eksiyi hak ve haksızlığı da öğrenmişlerdir. Hukuk ilmine geçmişlerdir. Ki, 4. cümle bunu ifade ediyor:]
4) “Allah bütün bunları hak ve hakikat ile yaratmıştır.”
Hukuk ve sosyal bilgilerden sonra sıra diğer teknik ilimlere geliyor ki; bunlar mevcut kompleks sistemleri söküp
nasıl yapıldıklarını öğrendikten sonra, onların benzerlerini yapmaktır. İşte bu beşinci aşamayı da bu beşinci ayetin beşinci cümlesi açıkça gösteriyor:
5) Allah ilim elde etmek isteyen bir topluma bütün belge ve bilgileri tafsil ediyor; ayrıştırarak anlatıyor. Ki insan
gerçekten insan olsun. Hiç olmazsa beş duyusu ve beş parmağıyla hatırlasın. Bu beşinci cümle hatt-ı Osmaniye
göre 19 harftir. Kur’anın tafsilli 19 mucizesine bakıyor.
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Gaye ve nedensellik kavramına bakan ayet:

6- “Gece ve gündüzün günlük ve yıllık değişiminden tutun da fizik ve metafizik âlemlerde
yaratılan her şeyde, dikkat edip kendini ve sistemi koruyanlar için nice belge ve bilgiler (ayetler) vardır.”
[Evet, hiçbir şey boşuna değildir. Mesela küçük bir hareket ile gerçekleşen dünyanın günlük ve yıllık değişimi
olmazsa dünyada hiçbir canlı yaratılmazdı. Diğer şeyleri ve nedenleri siz düşünün.
Ve eşyayı tanımak; onların doğasının gereğini yapmak en büyük ibadet olduğu gibi; bu temel insanî görevi yapmamak da en büyük günahtır. Böyle bir günah ve eksiklikten kaçınmak ise en büyük takva sayılır. İşaratülİ’cazda, Bakara, 26. ayetin tefsirinde şöyle denilmiştir:]
“Fıtratta, varlıkta, hayatta çok sağlam bağlar var. Bu bağların sayısız hikmetleri var. Allah bunların koparılmamasını istiyor. Bu bağları kıranlara da sistemin dışına atılmayı hak eden fasıklar, diyor. Mesela, aile ve akraba bağlarını koparmak büyük günah olduğu gibi; zeki bir adamı okutmayıp onu işçi yapmak da, Allah’ın bitiştirilmesini emrettiği fıtratın bir bağını koparmaktır; sıla-ı rahmi kesmek kadar günah ve fısk sayılır.”
Bu 6. ayetteki “Gece ve gündüzün ihtilaf ve değişimi” ifadesi, ondan sonra gelen “Allah’ın göklerde ve yerde
yarattığı şeyler” cümlesinin nedenidir. Evet, Allah, birkaç derece eğim ile birkaç derece ısı farkıyla adeta sonsuz
şeyler yaratıyor. Yani kâinattaki her şey ve her değişiklik, adeta Allah’ın bir emridir. Demek Allah, somut müdahale ve sesli emirlerle iş yapmaz. Böyle bir şeye ihtiyacı yoktur.
Evet, her şey son derce ciddiyet taşıyor; çok dikkat ve takva ister. Bu da insana büyük bir sorumluluk getiriyor.
Ki bu sorumluluğun aslı, ebediyete ve sonsuzluğa inanmak ve böyle gerçeklerle yüzleşmektir. İşte:

7- “Bizimle ve gerçeklerle karşılaşacaklarını ummayanlar, yani bu geçici dünya hayatına razı
olanlar, sadece onunla tatmin olanlar, yani varlık sistemindeki belge ve bilgilerden habersiz
davrananlar..”
8- “Onların eline geçen yani kazandıkları tek sonuç, onların ateşe sığınmalarıdır.”
Mesela, bir altın ile gelebilen lüks bir takım elbiseye bin altın vermek, büyük bir sorumsuzluk ve akılsızlık sayılır. Böyle birisi hayattan, özellikle çok sorumluluk isteyen ticari hayattan menedilir… Evet, az bir enerji ile elde
edilebilen dünya hayatına, sonsuz olan bütün duygu ve yeteneklerini harcamak; ebediyeti, sonsuzluğu başka bir
tabir ile gerçek insanlığı kaybetmek demektir.
Bakın en büyük vazifesi sorumlu davranmak ve riskleri yenmek olan insanın bu dünyadaki kayıplarına vurgu
için; 8. ayette; ticari bir kavram olan kesp (kazanç) kelimesi kullanılmıştır.
7. ayette ise, insanı böyle bir deliliğe götüren 4 büyük suç anlatılıyor: 1) Sonsuz değerlerle ve ebediyetle karşılaşacağını ummamak.. 2) Dünya gibi küçük bir ücrete razı olmak.. 3) Onunla tatmin olmak… 4) Belge ve bilgilerden habersiz davranmak…
[Evet, ölüm gelince, evren sistemi dağılınca insanın ruh ve bilinci ve onların bindiği somut nesne sonsuz yokluktan ve soğuktan kaçıp ateş olan bir yıldıza ve küreye sığınmaya çalışır. Yani böyle bir durumda sığınmak, ateşe
de olsa, mutlak yokluk ve soğuktan daha ehven kalır. İşte Cehennem denilen gerçeklik budur.]

9- “İman edip; onun gereği olarak güzel işler yapanlar ise, onları geliştiren Rableri o iman
rehberliğinde onları cennet denilen hedeflerine vardıracaktır. Onların altlarında nehirler akar;
onlar daimi olarak nimetler cennetindedirler.”
[Yani bunlar da, mutlak yokluktan ve soğuktan kaçacaklar; fakat sığınmak için ateş küresi yerine cenneti bulacaklardır. Cennet demek; canlılık içeren, ne çok sıcak ne çok soğuk olan ve kokuşmayan yer demektir. Birinci
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niteliğe “Cennetün-naim” deyimi bakar. En-naim kelimesi de el-kıst gibi 200 eder. Yani bunlar öyle bir denge
yakalarlar. Ki hayat ve canlılık da, var olma da, sağlık da bu denge demektir. Kokuşmamalık vasfına ise “Altlarında sürekli olarak nehirler akar.” ifadesi bakar.
“Onların Rableri, imanlarının önderliğinde onları hedeflerine vardıracaktır” mealindeki cümle 18 harftir. İman
kelimesi sema (gök) kelimesinin sayısı ile eşdeğerdir. 102 ediyor. Bu 18 sayısı ve gök kelimesi çok boyutlu ve
çok bilinç içeren metafizik âlemin sembolüdürler.]

10- “O cennette onların en birinci arzuları sonsuz ve soyut olan Allah’a yönelip, onun sistemini kirletmemektir. Onların selam ve yaşam biçimleri (tahiyyeleri) barış ve dengedir. En son
arzuları ise bütün âlemleri geliştirip güzelliğin zirvesine çıkaran Rabbül-Âleminin güzelliklerini, nimetlerini ve kemalatını yaşayıp göstermektir.”
Bu 10. ayetin üç cümlesinin özeti şudur:
1) Temizlik ve sonsuza yöneliş.. 2) Denge ve barış.. 3) Güzellik ve nimetleri üretmek… Bu üç şeyin köprüsü ise
zıtların varlığı ve çatışmasıdır. Bu da imtihan demektir. Bu da süreç ve sabır demektir. Dolayısıyla, Cennet gibi
güzel imkânlar varken neden her şey hemen oraya gitmiyor, gibi bir soru yanlıştır. Ayrıca bu gelen 11. ayet de
ayrı bir açıdan cevap veriyor; şöyle ki:

11- “Eğer Allah, insanların çok acil olarak iyiliği istediği gibi; onların hak ettiği kötülüğü acilen verseydi, anında hepsinin eceli yerine getirilirdi. Fakat imtihan olsun ve imtihanı kaybedenler, yani yaradılışlarının ve yapılarının gereği olan ebediyeti istemeyenler; azgınlıkları
içinde akılsızca dolansınlar diye onlara süre veriyoruz.”
[Evet, insanın imtihana, samimiyeti yaşamaya, değerleri özümsemeye ihtiyacı vardır. Çünkü:]

12- “Çünkü insana bir zarar dokunduğu zaman, yatarak, oturarak ve ayakta (her halükârda)
bize yalvarır. Fakat biz onun zararını giderdiğimizde, sanki ona dokunan o kötülük için bize
hiç yalvarmamış gibi davranır; (yani varlığın, hayatın manasını ve önemini idrak etmez; onu
absürt ve anlamsız görür.) Onun için varlığı ve hayatı israf sayanların yaptığı o ikiyüzlülük,
onlara güzel görünüyor.” (Hâlbuki ikiyüzlülük, münafıklık insana asla yakışmayan bir durumdur.)
13- “Evet, gerçekten, biz sizden önce zulüm ettiklerinden dolayı birçok çağı helak ettik. Çünkü elçiler, onlara apaçık bilgi ve belgelerle geldiği halde onlar iman edecek duruma girmediler. Evet, biz suçlu bir toplumu işte bunları helak ettiğimiz gibi helak ederiz.”
[12. ayet, imtihanın gerçekleşmesinin gerekçeleri olan vicdan, ihlâs gibi iç nedenlere baktığı gibi; bu 13. ayet
de, imtihanın dış gerekçeleri olan, peygamber, kitap ve mucize gerçeklerine bakıyor.]

14- “Sonra ey Müslümanlar, sizi helak ettiğimiz o kavimlerin yerine geçirdik. Ki; yaptıklarınızı (fiilen) görelim.”
15- “Bunlara da ayet ve belgelerimiz apaçık olarak okunduğunda (onlardan) ahireti ve ebediyeti ummayanlar, “Bundan başka bir Kur’an bize getir.. Veya onu değiştir; dediler. Sen vahiy
diliyle de ki: “Benim onu değiştirme yetkim yok. Ben sadece bana vahiy edilene uyuyorum.
Eğer ben Allah’a isyan edersem büyük gün olan kıyamet azabından korkarım.”
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16- “De ki; eğer Allah dilemeseydi ben böyle bir Kur’anı size okumazdım. Ben de bunu sizin
kadar anlıyorum. (Veya sizi bununla uğraştırmazdım.)17 İçinizde bir ömür yaşadım. Artık
neden aklınızı kullanıp anlamıyorsunuz!?”
17- “Eğer sen bunu uydurdun, diye bir şüpheniz varsa; bilin ki, Allah adına yalan uyduran
veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim (kötü ve dengesiz) kim olabilir? Gerçekten
böyle büyük bir suç işleyen caniler, asla kurtulamazlar.”
[11. ayet imtihan sürecini, 12. ayet imtihana olan ihtiyacı, 13. ayet imtihanın sonuçlarını bildirdiği gibi, 14. ayet
başta Mekkeliler olmak üzere Müslümanlar ile başlayan yeni imtihan sürecini, 15–18. ayetler, Arapların imtihana karşı tavırlarını bildirir; Peygamberin de imtihana tabi olduğunu söyler.. 19. ayet ise imtihanın temel sosyolojik yapısını izah eder. 20. ayet ise imtihanın en can alıcı esprisi olan bilinmezlik sırrını dile getirir.]

18- “Başta Arap putperestler olmak üzere imtihanın ve imtihan için gelen dinin özünü bilmeyenler, Allah’ın dışında kendilerine ne faydası, ne zararı olan şeylere tapıyorlar. Bunlar Allah
katında bize şefaat edecek, derler. Sen, de ki, Allah’ın ne göklerde, ne yerde bilmediği (yani
ne metafizikte, ne de fizik âlemde asla var olmayan) bir şeyi mi ona bildiriyorsunuz? Allah
kendisine ortak koşulmaktan çok çok yücedir.” (Çünkü sonsuz birlik ve bilinç sisteminde bölünme, dağılma ve çelişki demek olan ortaklık asla olamaz.)
[Ayette açıkça ifade edildiği gibi; Allah, hiç var olmayan ve var olmayacak şeyleri biliyor, denilmez. Daha doğrusu hiçbir realitesi olmayan böyle farazi bir kavrama şey denilmez. Çünkü yokluk, şey değildir. Ve yokluğun
ismi yoktur. Ayrıca soyut, ilmî ve gaybî şeyler, somut varlıklara göre daha gerçektirler. Gayb âlemine bakan bu
ayetin numarasına bakın.]

19- “Evet, sistem, sonsuz derecede bilim ve birlik üzere kuruludur. Zaten insanlar doğal ve
tek bir sınıf olarak yaşıyorlardı. Fakat Allah, onları geliştirsin, diye, din ve bilgi gönderdi. İşte
bu imtihan sonucu olarak bölündüler. Eğer imtihanın çok önemli amaçları olmasaydı, onların
o ihtilaf ve bölünmelerine bir an önce son verilecekti.” Çünkü sistemin bütünlüğü ve birliği,
bölünmüşlüğü kaldıramıyor..
20- “İmtihanın gizliliğini ve esprisini bilmeyenler ‘Neden onun Rabbinden kendisine bir mucize inmedi’ diyorlar. Sen, de ki, mucizeler gaybidir. Gayb (kâinatın geçmiş-gelecek bütün
yapısı) ise ancak sonsuz olan Allah’ın elindedir. Siz bekleyin, gerektiği zaman O bir mucize
gönderir. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”
[Bekleyin ifadesinin sayısal değeri 1558 eder ki; birçok benzeri ayetle beraber bir çeşit kıyamete işaret eder.
Evet, kıyametin kopması, dinin gerçekliği için en büyük mucizedir.]
Bu 20. ayetin birinci manası ve mesajı insanı (Yunusu) tanımaktır. Ki, onun üç temel özelliği, sonsuzluğu, nedenselliği ve sorumluluğu bilmesidir. Bunların yanında inanç sahibi olmak, imtihan süreçlerinden geçmek de iki
ilave temel özelliktir. Bütün bu beş değere rağmen insanı sıradan bir hayvan olarak gören materyalistlerin ne
kadar kıt ve fakir olduklarını artık siz düşünün.]

21- “[Fakat dinin ve sistemin yapısını bilmeyen, mucizeyi de tanımaz. Mucize gelse de onun
farkına varmaz.] Nitekim böyle insanlara dokundurduğumuz büyük bir zarardan sonra onlara
bir rahmet ve nimet tattırdığımızda, hemen o nimet ve rahmeti saptırmak için, hile ve yanlışlar
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yaparlar. Sen, de ki: Allah çok daha hızlı bir şekilde hile yapar. Çünkü elçilerimiz, onların o
hilelerini daima yazıyorlar.”
Ayet diyor ki; sonsuz yetkinlikte olan Allah’ın iltifat ve ilgisi demek olan onun rahmeti ve yardımı, insanın merakını tatmin eden olağanüstülüklerden çok daha anlamlıdır. Mucize ve kerametin önemi de bu ilgi manasını taşımasındandır. Eskiden bu ilgi ve alakaya “inayet” denilirdi. Ve bu ilgi, genellikle ekstra yardımlar tarzında gerçekleştiğinden şimdiki insanlar, inayet kelimesini yardım manasında kullanıyorlar.
[İnsan benlik sahibi bir organizma olduğundan her şeyi kendine göre değerlendirir. Daima her şeyi kendine
yontar. Hâlbuki yaradılışın amacı, onu sonsuza açılan, sonsuza bağlanan bir ben olarak yaşatmasıdır. Ve bu ben
ile O arasında denge ve bağlantıyı devam ettirmesidir. Nitekim:]

22- “Sadece ve sadece (büyük ben olan) Allah’tır ki; size karada ve denizde18 seyahat imkânını veriyor. Nihayet siz gemide olduğunuz zaman çok hoş bir rüzgâr gemidekileri yürütünce ve
onlar o rüzgâr ve esenlik ile sevinince birden fırtınalı bir rüzgâr gelir. Her taraftan dalgalar
vurur. Onlar, kuşatıldıklarını sanınca bütün inanç ve dini Allah’a has kılarak O’na dua etmeye
başlarlar. Eğer bizi bu musibetten kurtarırsan, kesinlikle biz şükredenlerden olacağız, derler.”
23- “Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksızlık ve zulüm yapmak isterler. İşte ey
insanlar, sizin zulüm ve haksızlığınız ancak kendinize olur. Çünkü bu dünya süreci biter, bize
dönersiniz. Biz yaptıklarınızı size haber veririz.” (Gereğini yaparız.)
[Bu 22–25. ayetler topluca der ki: Dünya hayatı aslında çok hoş ve güzel bir deniz ve bahar gibidir. Fakat bu
denizin ve bu baharın güzelliği dengede ve Allah’ın dengeye dayalı olan sistemine zarar vermemekte gerçekleşir.]

24- “Dünya hayatı örneği gökten indirdiğimiz bir su ki; insanların ve hayvanların yediği bin
bir bitki o suda gelişir. Yeryüzü bütün takılarını giyer; süslenir. Dünya ehli tam dünyaya egemen olduklarını sandıklarında, bizim azap emrimiz gece veya gündüzleyin gelir; o yeryüzündeki her şeyi biçer. Sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi olur. İşte düşünen bir toplum için biz
ayetlerimizi (hayatın mahiyetini bildiren belge ve bilgileri) böylece açıklıyoruz.”
[Evet, hayat da, dünya da, biyolojik bahar da hep dengeye dayalıdır. Denge adalet ve insanlık, barış, esenlik ve
hayat demektir. Varlığın ve manaların içinde çiçeklendiği biyosfer gibidir. Dengenin Kur’anî ismi, selam ve
islamdır.
Beşinci ayette “detayları ile açıp izah etmek” manasına gelen yufassilü fiili bu ayette de aynen geçiyor. Bunun
farkı ve bu farkın esprisi şudur: Beşinci ayetteki yufassilü, insanın beş duyusuyla kompleks şeyleri söküp, ayrıştırıp sonra onları monte etmekle öğrendiği dünyevî ilme bakar. Bu ayetteki yufassilü ise, uhrevî bilgiye bakar; der
ki: Sizler suyun özelliklerini, biyolojik hayatın yapısını ve süreçlerini tam detayları ile öğrenirseniz, ahirette
nasıl dirileceğinizi anlarsınız. Yalnız bir fark kalır; o da şudur: Dünyevî bilgiler test edilebilir. Uhrevî bilgi ise
hem sonsuzluk içerdiğinden, hem imtihan sırrının esprisine aykırı olduğundan 5. ayette “İlim öğrenmek isteyen
bir toplum için ayetleri açıklıyor” denilmiş iken bu 24. ayette “Düşünen bir toplum için ayetleri açıklıyor” denilmiştir. Demek ilim ölçülebilen bir gerçekliktir. Düşünce ise, sonsuz olabildiği gibi, sonsuzluğa varabilmenin
de önemli bir yoludur.]

Hava da büyük bir denizdir. Nitekim okyanuslar kadar su içerir. Ve aynen suyun kaldırma kuvveti gibi havanın kaldırma kuvveti ile uçaklar uçabiliyor. Kur’anda birçok yerde “Allah, denizi ve gemiyi hizmetinize verdi.”
deniliyor. İki yerde de “Havayı Süleymanın hizmetine verdi.” diyor. Demek Kur’anda, Süleymanın (ilim ve
tekniğin) hâkim olduğu çağda insanlar havaya bineceklerdir, diye işaret vardır.
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25- “İşte Allah varlıkları bu selam yurduna çağırıyor. İstediğini (yani hak edeni) de o selam
yurdunun biricik yolu olan sırat-ı müstakime yönlendiriyor.” (O yola girmesine imkân veriyor.)
Bu Gelen Elli Ayet İçin
Bir Giriş
Kur’an kâinat büyüklüğünde önemli meselelerden söz ediyor. Bütün çağlardaki bütün insanlara hitap ediyor.
İnsanlar için dünyalar ve devletler kadar; hayat imkânlarını sağlıyor. Onun için Kur’an sadece bilgi vermekle
yetinmiyor. Dünya büyüklüğündeki o meseleleri insanlarda ve toplumlarda yerleştirmek, insanları değişik üslup
ve tekrar ile ikna etmek için; konu ettiği gerçeklerin bütün yönlerini anlatır; gösterir.
İşte bakın 11–25. ayetlerde varlık ve hayatın en büyük ve en önemli meselesi olan imtihanın değişik boyutlarından söz etti.. Bu 26. ayetten ta 70. ayete kadarki bölümde ise imtihanın somut sonuçlarını anlatıyor. İnsanların
bu imtihan meselesine tam sahip çıkması, onu hayat anlayışı yapması için de imtihanın gerçekleşmesinin iki ana
direği ve iki temel sebebi var, diyor.. 1) Allah’ın mutlak birliğine ve yetkinliğine inanmakla beraber; 2) Böyle bir
inancı yerleştirmede adeta mucize olan Kur’anın hak ve gerçek İlahî bir kitap olduğunu kabul etmek..
İşte Kur’an bu 50 ayette, ikna üslubunun en zirve şekliyle bu üç ana konuyu bir armoni yapar ki; dar ve geçici
düşünen, hazır dünya hayatına müptela olan insanlığı kâinat büyüklüğündeki bu gerçeklere hazırlasın. Şöyle ki:

26- “Başta dünya ve ahiret dengesi olmak üzere bütün diyalektik zıtları sonsuz birlik potası
içinde canlı bir geçit yapmakla varlığın ve hayatın güzelliğini gösterenler için; güzelliğin zirvesinde olan Cennet ve Cennetten öte başka ödüller vardır. Onların yüzünde ne toz-duman, ne
de aşağılık akmayacaktır. Onlar Cennete layık yüce kişilerdir. Onlar orada ebedidirler.”
[Ayette toz-duman deyimi yorgunluk ifadesidir. Zillet kelimesi ise, psikolojik ezikliği dile getirmek içindir. Çünkü
zıtların gerginliği insanı yorduğu gibi, karşı tarafa mağlup olmak da aşağılık getirir. Cennette zıtlar, ayrıştığından böyle şeyler orada yoktur. Ayrıca Cennet ebedidir; orada yokluk ve ölüm korkusu olmaz. Çünkü dünyadaki
ölüm, zıtların çatışması sonucu olan değişim ve dönüşüm yasasının bir neticesidir.]

27- “Bu imtihan dünyasında kötü şeyleri yapanlar için ise, her kötülüğün cezası sadece o kötülük kadardır.”
[Yani Allah iyilikler için daha fazla ücret verir. Fakat kötülüğe karşı sadece onun kadar ceza verir. Daha doğrusu
bir kötülüğü işleyen için bizzat o kötülük cezaya dönüşür.]
“Ve bunlar karşı tarafa mağlup olduklarından yüzlerinden aşağılık akacaktır. Bu sonuç sonsuz olan Allah’ın
sisteminin önlenemez bir neticesidir. Ve hiçbir şey, onları bu durumdan koruyamaz. (Faraza korusa da) onların
yüzleri sanki kapkaranlık gecelerin parçaları ile yamanmıştır. (Çünkü bunlar maddeten kurtulsa da, onların
ruhlarına yokluk ve ölüm karanlıkları çöker.) Bunlar ancak ateşin içine girmekle var kalabilirler. Ve onlar orada ebedi kalacaklardır.” (Çünkü bunlar fıtrat denilen öz sermayelerini tamamıyla israf ettiler.)
[Hulasa: İnsanlar sonsuz birlik ve soyut değerlerle bu somut çatışma âleminin üstüne çıkamazsa çok sıcak olan
zıtların çatışma alanından asla çıkamayacaktır. İlginçtir ki; azap ve mükâfatın evrenselliğini bildirmek için bu
surede cehennem kelimesi geçmiyor. Bu remzen der ki; her âlemin her dönemin kendi yapısına uygun bir cenneti
ve cehennemi vardır.]

28- “Biz bu insanların tamamını diriltip topladığımızdan sonra; Allah’ın sonsuz birliğini kabul
etmeyenlere deriz ki; sizler ve Allah’a eş koştuğunuz putlarınız herkes yerine geçsin. Bu şekilde onların arasını açarız. O putlar, onlara tapanlara, Sizler bize asla tapmadınız, der.”
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[Bu 28. ayet, mahkemede hakkaniyetin açığa çıkmasının tasviridir.]

29- “Bizimle sizin aranızda şehit (canlı şahit) olarak Allah yeter.. Biz kesinlikle sizin bize
olan ibadetinizden habersiziz.”
[Bu 29. ayet de ontolojik ve yapısal iki gerekçeyi ifade ediyor. Diyor ki: Bir şeyin tapılması için onun sonsuz ve
sonsuz bilinç sahibi olması lazımdır ki; ibadetleri alıp kabul etsin. İkinci olarak ibadet ancak Allah’a yapılır.
Çünkü ancak o sonsuzdur. Onun için sonsuz olmayan şeyler insanı doyurmaz. Demek sizler Allah’a tapmanın
yerine yanlış yere yönelmişsinizdir. Belki; sizler bize taparken, aslında sonsuz olan Allah’a tapıyordunuz.]

30- “İşte bu makamda ve bu mahkemede her canlı, daha önce neler yaptığını ortaya atar. Bütün herkes, onların gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülürler. Ve daha önce uydurdukları
bütün putlar kaybolur, gider.”
[Allah’ın sonsuzluğunu nasıl anlayacağız, diye gelebilen mukadder bir soruya cevaben 31. ayet geliyor.]

31- “Vahiy diliyle de ki; ‘gökten ve yerden sizi besleyen kimdir? İşitme ve görme gerçeğinin
asıl sahibi kimdir? Kim, cansız maddeleri canlı yapabilir? Ve canlıdan cansızı çıkarabilir.
(Yani canlılığa son verebilir?) Kim bütün kâinatı geçmiş ve geleceğiyle bilinçli bir birlik içinde yaşatıyor?’ Onlar elbette Allah (sonsuz bir güç) diyecekler. “Öyle ise, neden buna karşı
gelmekten sakınmıyorsunuz!?.”
32- “Demek tapmanıza layık tek merci bu Allah’tır ki; sizi geliştirmek için yaratmıştır. Onun
varlığı gerçek olduğu gibi onun işleri de gerçektir. Bu gerçeklik dışında yok olmak ve kaybolmaktan başka ne var?! Artık neden küçük düşünen benliğinize dayanıp başka tarafa yönlendiriliyorsunuz!?”
33- “Demek Rabbinin, yasa ve gerçeklik dışında yaşayan fasıklar için söylediği “Bunlar asla
inanmaz; bunlar cezayı hak ediyor” sözü doğru ve haktır.”
[Çünkü yapısına aykırı olarak sonsuzluğu terk edip, somut geçici şeylere kilitlenmek ve bunun sonucu olarak
başta ibadet olmak üzere evrensel yasaları çiğnemek öyle bir cinayettir ki, bütün gelişmeleri (rububiyet gerçeğini) bozmakla fıskı (yasal varlık ve hayat nimetinin dışına atılmayı) netice verir.]
Burada yasa ve ontoloji açısından bu geçen üç ayet ve onların üçer cümlesi aklı ikna için yeterlidir. Fakat insan
evham sahibidir. Herkes de bu ontolojik ve hukukî boyutu göremez. Onun için gelen 34. 35. ve 36. ayetlerde,
yine ilmî fakat gözle görülebilecek üç ilave delil daha geliyor. Şöyle ki:

34- “Vahiy ve gayb diliyle de ki: Taptığınız putlarınızdan hiç biri, bir canlıyı yaratıp onu tekrarlayabilir mi? De ki: Sadece sonsuz güç, ilim ve irade sahibi olan Allah böyle yapar. Artık
neden yalana yönlendiriliyorsunuz?”
[Bütün Kur’anda gözlemlendiği gibi; Peygamber için o zaman henüz tam bilinmeyen gaybî meselelerde, Vahiy
diliyle de ki; ifadesi kullanılıyor. Çünkü böyle meseleler, bütün zamanları bilmeye bağlıdır. İşte o zaman için
Biyoloji bilinmezken; dünyada, gelecekte veya başka kıtalarda ne olduğu ve ne olacağı henüz görünmezken
“Sen, de ki; Allah’tan başka bir canlıyı yaratıp onu tekrarlayan kim olabilir!?” sözü 1400 yıldır doğru çıktığı
gibi; ilimlerin ve sebeplerin çok geliştiği bu çağımız için de geçerlidir. Bu ince nükte ile beraber bu 34. ayet
biyolojik somut bir birlik delilini gözlere, özellikle bugünün merceklerine gösteriyor. Bu gelen 35. ayet ise somut,
sosyolojik bir gerçeği ve birlik delilini gösteriyor:]
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35- “De ki; sizin taptığınız putlarınızdan insanı, birey, aile ve toplum olarak gerçeğe ve başarıya götürecek biri var mı? De ki; sadece Allah (sonsuz değerlere sahip zat) böyle bir neticeyi
yaratır. Acaba, evren ve dünya içinde başarıya götüren mi, yoksa itilmeden hiçbir hareket ve
iş başaramayan mı uyulmaya daha müstahaktır? Artık nasıl yargılıyorsunuz?! Neden sonsuzluk ve maneviyat içermeyen yasalarla toplumu zorla saptırıyorsunuz?!”
Bu gelen 36. ayet ise epistemolojik bir delili dile getiriyor:

36- “Onların çoğu birçok ilmî meselede sadece zanna (ve olabilirliğe) uyuyorlar. Hâlbuki zan
(ihtimal, olabilirlik) hiçbir zaman, insanın gerçeğe olan ihtiyacını gidermez. Allah sonsuz
bilgi sahibi olduğundan, bu putperestlerin vehim ve kuruntularla ne kadar yanlış yaptıklarını
biliyor.”
[Bu geçen altı ayette kâinat kitabının değişik sayfalarından, bir kısmı somut, bir kısmı soyut değişik belge ve
bilgileri gördük. Şimdi, kâinatın, insanlığın sözel bir yönü olan ve bütün ilimleri içeren Kur’andan ve canlı bir
Kur’an olan Hz. Muhammed’in davranışından altı delil daha okuyacağız:]

37- “Bunlar Kur’anın kesin bilgileri dışındaki zanna ve kuruntulara tabi oluyorlar. Hâlbuki bu
Kur’anın yapısı ve bilgileri, (sonsuz bir kaynak olan) Allah’ın dışında başka sınırlı şeyler tarafından uydurulmuş olamaz. Ayrıca bu Kur’an geçmiş bütün vahiyleri tasdik ediyor (onlara
uyuyor.) Ve kâinat kitabının açıklamasıdır. Onda insanı rahatsız edecek hiçbir şey yoktur. O
bütün âlemleri geliştiren Rabbül-Âleminin geliştirme programıdır.”
38- “Yoksa ‘Muhammed bunu uydurdu’ mu diyorlar? Sen yine vahiy diliyle de ki; öyle ise siz
de onun benzeri bir sure ortaya koyun. Allah’ın dışında herkesten de yardım isteyin; eğer sizin
bu ‘uydurdu’ sözünüz doğru ise..”
[Yani eğer Kur’an uydurma ise, herkes özellikle zekiler ona benzer bir şeyler uydurabilir. İhtiyaç çok fazla olduğu halde, eğer hiç kimse onun bir kısmının dahi bir benzerini ortaya koyamıyorsa, demek o mucizedir ve Allah’ın
kelamıdır. İşte “Onun bir benzerini getirin” “Ve getiremeyecekler” davası doğru olarak ve gaybî (zamanlar
üstü) bir çağrı ve bilgi olduğu için şimdiye kadar hiç kimse onun veya bir suresinin benzerini ortaya koyamadı.]

39- “Demek bu inkârcılar, içindeki bilgileri kuşatamadığı ve o bilgiler, onlar için henüz gerçekleşmediği (ve o bilgilerin gerçek yorumu –tevili- onlara gelmediği) için onlar cesaretle
yalanlıyorlar. Onlardan önceki kavimler de (ilkelliklerinden) böyle yalanladılar. Fakat o zalimlerin sonucunun nasıl olduğuna bir bak!”
[Bu Kur’anın hakk olduğunun bir delili de gayet ciddi, verimli, samimi bir imtihan ortamının açılmasına sebep
olmasıdır. Bu fiili durumdan açıkça anlaşılıyor ki; Kur’an, insanları imtihan etmek isteyen, onları bu sayede
geliştirmek isteyen Rabbül-Âleminin geliştirme programıdır:]

40- “Çünkü bu Kur’ana inananlar var. Bunlar gerçekten geliştiler. Ona inanmayanlar da var.
Onlar da gerçekten kaybettiler. (Bu, fiili bir test oldu. Ayrıca kaybedenler bu neticeyi hakk
ediyorlar.) Çünkü seni bu görevle gönderen Rabbin, sonsuz ilmiyle bozguncuları çok iyi biliyor.”
41- “Eğer bütün bu neticelerden sonra onlar seni yalanlarlarsa, de ki; benim yaptıklarım bana
sizin yaptıklarınız size; siz benim yaptıklarıma hiç bulaşmadınız; ben de sizin yaptıklarınıza
hiç bulaşmadım.”
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[Ayet diyor ki; onları zorlama; çünkü imtihan ve gelişmenin en güçlü esprisi; serbestlik ortamının oluşmasıdır.
Burada iradeye kapı açılır, fakat seçim hakkı kimsenin elinden alınmaz. Evet, imtihan çok önemli ilahî bir amaçtır. Onun için herkes, her zaman, her işte kaybetme riskiyle yüz yüzedir.]

42- “Nitekim sana düşman olanlar içinde seni dinleyip de anlamayanlar olduğu gibi; Müslüman olduğu halde mesajını anlamayanlar da vardır. Kesinlikle anlamadıkları, akl etmedikleri
halde, sağırlara sözü sen mi işittireceksin!.”
43- “Ve onlardan sana bakanlar vardır. Fakat görmedikleri halde körlere sen mi yol göstereceksin?!”
[42. ayet, Peygamberin mesajının mucizeliğine, 43. ayet ise onun hal ve davranışlarındaki mucizeliğe bakıyor.
Bütün bu bilgi ve belgelere rağmen insanlar eğer kaybediyorsa, yanlış seçim ve tercihlerinden kaybediyorlar.
Çünkü sonsuzluğu ve ebediyeti göremiyorlar. Geçici dünya hayatı ile yetiniyorlar.]

44- “Gerçekten sonsuz ilme ve kudrete sahip olan Allah insanlara asla haksızlık etmez. Yalnızca insanlar kendilerine zulüm ediyor.”
45- “Allah ebediyet için onları diriltip topladığında sadece gündüzden bir saat beklediklerini
sanacaklar. Aralarında tanışacaklar. Allah’la ve ebediyetle yüzleşeceklerini yalanlayanların
zarar ettiği, hiçbir hedefe varamadıkları ortaya çıkacaktır.”
[Evet, imtihan bir miktar belirsizlik ve kapalılık ister. Sen dahi bu yasanın dışında değilsin. Burada kısa zaman
ifadesi öncelikli olarak dünya hayatının aslında saat ile ifade edilen çok kısa bir zaman diliminden ibaret olduğunu dile getiriyor. Der ki: Dünya hayatı o kadar kısadır ki; onu yaşayanlar birbiriyle bile tanışamamışlar.
Ayrıca bu ifade “Neden kabirde bu kadar çok beklenilir?” gibi bir soruya da cevaptır. Diyor ki; zaman nisbîdir,
hareketten ibarettir. Kabirdeki zaman bir derece durgun olduğundan sizin çok hareketli diyalektik imtihan dünyasının hareketi ile kıyaslanamaz.]

46- “Nitekim onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek (yani
bu imtihan ortamı kapansa;) onları da vefat ettiririz, onlar bize dönerler. Ve bil ki; Allah canlı
şahit (şehit) olarak onlardan kimin neyi hak ettiğini biliyor.”
47- “O muhasebe ve mahşer gününde sorumlu olan her toplum için; onlara mesaj getiren bir
elçi mutlaka var olur. Elçileri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Hiç kimseye asla
haksızlık yapılmaz.”
48- “Eğer bu konuda doğru iseniz, Bu diriliş, ne zaman gerçekleşecek, diye soruyorlar.”
49- “Sen vahiy diliyle de ki; Allah’ın diledikleri hariç, kendim için ne fayda ne de zarar
imkânına sahip değilim. (Ben de sizin gibi imtihan altındayım.) Fakat ilmen bilin ki; her toplum için belli bir süre vardır. Süreleri geldiğinde o süre bir an bile ne geciktirilir; ne de öne
alınır.”
50- “De ki; hiç düşünmüyor musunuz? Ya o azap gece veya gündüz gelirse!? (Yani bu süreç
mutlaka işler.) Artık buna inanmamakla suç işleyen o caniler, neden azabın acilen gelmesini
istiyorlar?!”
51- “Sonra bu azap gerçekleşirse siz ona iman etmeyecek misiniz?! O zaman size: ‘Daha önce
acilen gelmesini istediğiniz bu azaba şimdi mi inanıyorsunuz!’ denilecek.”
180

52- “Sonra en büyük suçlu olan bu münkir zalimlere ‘Ebediyen azabınızı tadın. Sizler yaptıklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmıyorsunuz!’ denilecektir.”
53- “Sen de iyice bak! Acaba bu vahiy gerçekten doğru mu, diye bilgi almak istiyorlar. Sen
vahiy diliyle de ki; Evet, kâinatı geliştirmek için yaratan Rabbime and olsun! Kıyamet mutlaka haktır, gerçekleşecektir. Ayrıca (bunun alternatifi de yoktur.) Siz Allah’ı aciz bırakıp ondan kurtulamazsınız.”
54- “Bu o kadar önemli bir meseledir ki; eğer bir insan bütün dünyaya sahip olsa o meselenin
şiddetinden kurtulmak için bütün o dünyayı fidye olarak verirdi. Bu meseleyi ihmal edip dünyaya sarılanlar, içlerindeki gizli pişmanlığı açıklayacaklar. Fakat aralarında adalet ile hüküm
verilir. Hiç kimseye asla haksızlık edilmez.”
[48. ayette haşir ve dirilişin hakkaniyetini sorgulayan bir ifade var. Bu sorudan sonra 6 ayetle psikolojik ve
vicdani deliller sıralanır. 55. ayetten ta 61. ayete kadar da 6 ayette ise altı ilmî delil açıklanıyor. Şöyle ki:]

55- “Herkes çok açık olarak bilsin ki; göklerde (metafizikte) ve yerde (fizik âlemde) ne varsa
Allah’ındır. (Yani mutlak sonsuz bir birlik var. Bu bilinçli birlik varlığın ve hayatın kesintili
olmasına ve yok olmasına aykırıdır.) Ve herkes yine açıkça bilsin ki: Allah’ın ahiret ve ebediyeti vaad etmesi haktır. (Başta ulûhiyet olmak üzere Onun bütün sıfat ve değerleri, ahireti ve
ebediyeti gerektiriyorlar.) Fakat insanların çoğu bu kavram ve değerleri bilmiyor.”
[Onun için imtihan ve dolayısıyla gelişmeye tabi tutuluyorlar. Diyalektik süreçlerden geçiyorlar. Bu diyalektik
süreci tam anlamak için 55. sure olan Rahman suresini okuyun. Yani eğer sonsuz soyut değerleri anlamıyorsanız, hiç olmazsa Allah’ın sonsuz somut tecellileri olan diyalektik âlem içinde bu gerçekleri görün.]

56- “Bu diyalektik gerçeklerin en açığı hayat ve ölümdür. Bunlar da sadece ve sadece Allah’ın elindedir. Ve bir gün bu süreç bitecek her şey ona (O sonsuz birliğe) dönecektir.”
[Eğer insanlar ‘Biz böyle bir gerçeğe inandık. Fakat bunu nasıl kazanacağız’ diye sorarlarsa bu gelen 57. ayet
adap, ahlak ve hal olarak birkaç çare sunuyor. 58. ayet hayata bakış açınızı düzeltin, diyor. 59. ayet, yasal ve
hukuk dairesinde yaşayın, diyor. 60. ayet, psikolojinizi düzeltip, sağlıklı düşünün yani Allah hakkında güzel
düşünün, diyor. 60. ayet “Çünkü Allah sonsuzdur, her çeşit bilgi ve imkâna sahiptir, diye söylüyor. İşte:]

57- “Ey insanlar, kesinlikle bilin ki; sizi yaratıp geliştirmek isteyen Rabbinizden size yolu
gösterecek bir bilgi gelmiştir. O bilgi sizi yönlendireceği gibi, gönüller için de şifa ve terapidir. Ve ona inananlara başarı sağlar; onları hedeflerine vardırır.”
[Demek Kur’anın farklı mucizelerine dayanarak Kur’anda her şey var, diyenler haklıdırlar.]

58- “Bunlara de ki; sadece Allah’ın ekstra bağışlarıyla ve O’nun başarılı kılmasıyla sevinsinler. Bu, onların topladığı mal ve mülkten çok daha hayırlıdır.”
[Çünkü mal ve mülkün sonu vardır. Fakat Allah’ın inayet ve ilgisine son yoktur. Ayrıca Allah’ın rahmeti ve
ekstra bir nimeti olan güzel ve mesudane bir hayat yaşamak, insan için sonsuz bir sorumluluk ve sınırlı bir saygınlıktan başka bir sonucu olmayan çok mal ve mülkten daha iyidir. Ayet numarası da bu ince manaya bir remizdir. Çünkü 57 sayısı Rahmaniyetin ve diyalektik sürecin remzidir. 58 ise Rahimiyetin ve ekstra İlahi ilginin
remzidir. Yasin suresi, 58. ayete bakın..]
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59- “De ki; hiç düşünmüyor musunuz?! Allah’ın size verdiği rızkın bir kısmını haram bir
kısmını da helal sayıyorsunuz. De ki bu yargı, sonsuz bilgi sahibi olan Allah’tan mı size geldi.
Yoksa Allah namına yanlış mı uyduruyordunuz?”
[Bu ayet belli dinî bir düzen içinde yaşamayan müşriklere ve onların keyfi inançlarına baktığı gibi; bugün
Kur’andaki sonsuz bilgilere aykırı olarak değişik kural ve kaideler getiren dinî mezheplere de bakar. Nitekim
Kur’an “Ne ki hijyenik ve sağlıklı (tayip) ise o helaldir. Ne ki hijyenik değilse (habisse) o haramdır.” dediği
halde dinî mezheplerde insanı sonsuzluk anlayışından koparacak birçok yapay kural ve kaide var.]

60- “Allah namına yanlış bilgi uyduranlar, kıyamet günü Allah’ın onlara ne yapacağı hakkında ne sanıyorlar!.”
“Evet, Allah insanlara bol fazıl ve ihsan sahibidir. Varlığın ve hayatın büyük çoğunluğu temiz
ve helaldir. (Çok az kısmı imtihan için haram edilmiştir.) Fakat insanların çoğu şükretmiyorlar.” (Ya inanmıyorlar veya yanlış bilgilerle hayatı kendilerine zehir ediyorlar.)
[Bütün bu iki başlı yanlışların sebebi insanların sonsuzluğu, Allah’ın sonsuz bilgisini bilmemeleridir.]

61- “Hâlbuki başta ey Muhammed sen hangi vahyi alırsan19 ve sizler o vahiyden ne okursanız
ve hangi iş yaparsanız; ona giriştiğinizde biz mutlaka üstünüzde şahidiz. Çünkü ne yerde, ne
de gökte bir zerre bile senin Rabbin olan Allah’tan kaybolamaz. Zerreden küçük şeyler de,
ondan büyük şeyler de ondan kaybolamaz. Bütün bunlar, apaçık bir kitapta yazılıdır.”
[Evet, kuantum fiziği ve çok incelik isteyen fenni kanunlar ve yazılım bilgisi bugün bize açıkça bildiriyor ki;
bütün varlık muazzam bir bilgisayar gibidir. Her şey onda yazılıdır. Ve onda hiçbir şey kaybolmaz. Kur’anın
1400 yıl önce bu yapıya kitap ve yazılım demesi apaçık bir mucizedir. Bu bilimsel gerçeklik Kur’anın bizden
beklediği iman seviyesi için dahi önemli bir ölçüdür. Bizim bu seviyede iman edip etmediğimizin testi de şu gelen
ayettir.]

62- “Herkes açıkça bilsin ki; Allah’ın evliyası (sonsuzluğu bilip, ona yakın olanlar)20 onlara
zarar verecek hiçbir korku olmaz. Ve onlar asla üzülmezler.”
[Demek eğer bir mümin, gelecekten korkuyorsa ve geçmişe üzülüyorsa o henüz Allah’ın sonsuzluğunu ve yetkinliğini tam bilmiyor, demektir. Peki, sadece iman etmek yeter mi? diye sorulursa 63. ayet cevap veriyor.]

63- “Allah’ın evliyası (Ona yakın olanlar,) tam iman edenlerdir ve o imanın gereği olarak kalp
ve ruhlarını (günahtan, gafletten, sınırlı düşüncelerden) koruyanlardır.”
64- “Onlar dünyada da, ahirette de sürekli sevinç ve müjdeli bir durumdadırlar. (Ne korkarlar,
ne de üzülürler.) Bu bir yasadır. Bu, sonsuzluğu anlamanın (gerçek imanın) doğal bir sonucudur. (Fizik kuralları Allah’ın yasaları olduğu gibi bu imanın bu sonucu vermesi de ilahî bir
kanundur.) Allah’ın kanunları demek olan kelimeleri,21 asla değişmez, fire vermez. İşte en
büyük kazanç böyle bir imanı elde etmektir.”

Zamir ayette geçen şe’n kelimesine racidir.
Velayet yakınlık, demektir. Veli Allah’a yakın insan demektir. Okuldaki çocuğun velisi de bu kökten gelir.
Yani çocuğa en yakın kişi, demektir. Köleye de mevla denmesi, efendisine çok yakın olduğu içindir.
21
Kur’anda (2/37 ve 134) “Allah’ın kelimeleri,” Allah’ın yasaları demektir. Onun için Allah’ın kelamı olan
Kur’anın her cümlesi adeta bir kanundur.
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[Bu surenin birçok ayetinde22 gördüğümüz gibi Hz. Muhammed de, surenin konusu olan bu evrensel imtihan
yasası dışında değildir. O vahiy aldığı halde, bazen bir takım acabaları oluyordu; beşer olarak sıkılıyor ve üzülüyordu. Fakat bütün bu süreçte gittikçe Allah’a yaklaşıyor. Allah’ın evliyası oluyor. Yani Mekke’de inen ayetler
ve imanî bilgiler, başta onu Allah’a yaklaştırıyordu. O bu sürecin sonunda, gelecekten korkmayan ve geçmişe
üzülmeyen bir seviyeye gelince, onun velayeti, risalete dönüşmüş. Ki; miraç olayı bu ikinci dönemin başlangıcıdır.
Evet, Miraç öncesi Mekke döneminde başta Hz. Muhammed olmak üzere insanları Allah’a yaklaştıran ayetler ve
bilgiler geliyordu. Bu dönemde amelî kısımlar, hem azdır hem yasa tarzında değildir. Sadece tavsiye niteliğindedirler. Nitekim bu dönemde inen ayetler içinde Hz. Peygambere Er-Resul, diye söyleyen ifade olmadığı gibi;
şeriat ve hukukun bir ifadesi olan “Allah’a ve Resulüne itaat edin” emri hiç geçmiyor. Ve bu ikinci ifadenin
yüzde doksan beşi Medeni surelerde bulunuyor. Sen resullerdensin, biz seni irsal ettik, mealindeki ifadeler ise,
ıstılahi manadaki risaletten ziyade Hz. Peygambere ikinci bir görev olan nübüvvet verme manasındadır. Demek
İslam’daki “Namaz ve diğer İslami rükünler miraçta farz edildi” bilgisi; Bediüzzaman’ın “Miraçta Hz. Muhammed’in velayeti, risalete inkılâp etti”23 sözü bu derin mananın ifadesidirler.
Evet, kavram olarak herkes biliyor ki, risalet demek, yapılması farz olan Allah’ın şeriat ve yasalarını topluma
tebliğ etme görevidir. Demek Hz. Muhammed belli bir şeriat ve yasaları tebliğ etmekle görevli olmadan önce
(yani miraçtan önce) o da beşeriyetinin gereği olarak imtihana tabi idi. Fakat velayette büyük mesafeler alıyordu. İşte o gelişmelerden bir tanesi şudur:
“Hayatında hiçbir lekesi olmayan bir adama karşı, Mekke’nin çoğunluğu “Sen yalancısın, sen delisin” gibi
laflarla ona hakaret ederken ufukta bir başarı belirtisi de görünmüyordu. O ise insan olarak bu duruma çok
üzülüyordu. Bunun üzerine onu velayet (yani Allah’a yakınlık) mertebelerinde bir menzil daha yükseltmek için
bu 65. ayet geldi.24]

65- “Sakın onların o (çirkin) sözleri seni üzmesin. Sen de bütün izzetin Allah’a ait olduğunu
bil! (Lâfzen: Hiç şüphesiz bütün izzet Allah’a mahsustur.) Her şeyi işiten ve gereğini yapan,
her şeyi bilen ve bilgisini tam uygulayan sadece O’dur.”
[Eğer “İnsan bu sonsuzluğu yakalarsa; Allah’a tam yaklaşırsa (Onun evliyası olursa,) o insan da bir çeşit ilah
olmaz mı?” diye sorulursa, bu gelen 66. ayet açıkça cevaben şöyle diyor:]

66- “Herkes kesin olarak bilsin ki; göklerde (metafizik âlemde) ve yerde (fizik âlemde) olan
her ben ve kişilik Allah’ındır, (Onun kulu ve abdidir. Allah’tan ayrı ve Allah’a ortak koşularak kendilerine uyup, istek ve dualarının onlar tarafından kabul edilmesini isteyenler var. Fakat bunlar sadece zan ve kuruntuya uyuyorlar. Bunların “Allah’tan başka duaları kabul edenler olur” sözleri, kulakları çınlatan bir yalandan başka bir şey değildir.”
[Evet, Allah belli hikmetler için, hayatta bazı zahiri sebepleri kendi kudretine perde yapar. Fakat ulûhiyet ve
ibadet konusunda asla aracı kabul etmez. Allah kelimesi tapılan, yalnızca kendisine ibadet edilen zat demektir.
Sayısal olarak 66 eder. Bu meselenin 66. ayette anlatılması da güzel bir remizdir. Evet, Allah’tan başka her ben,
her kişilik sınırlı zıtlar malzemesinden yaratılmıştır.]

67- “Evet, sadece o Allah’tır ki, sükûnet bulasınız, diye size gece yapmıştır. Ve eşyayı görüp
çalışasınız, diye size gündüz yapmıştır. Bu zıtların varlığında, dengesinde her şeyin zıddına
muhtaç oluşunuzda dinleyip ibadet etmek isteyen bir toplum için nice belge ve bilgiler vardır.”
22

Ayet 46, 94, 95, 65
31. Söz
24
Bilindiği gibi, surelerin ayetleri de hepsi birden inmezdi. Tahmini olarak bu surenin ayetleri Hicretten 8-9 sene
önce inmiştir. Ki “Bekleyin” ifadesi 1558 ettiğine göre, öngörülen kıyamet tarihi Hicri 1550 gibi kalıyor.
23

183

[Kur’anda dinlemek kavramı, bir şeyi işittikten sonra kabul edip ona uymak manasına gelir.]
[Ruhanileşmiş, olağanüstü şeyler yaşayan veli zatlara insanların bir kısmı ibadet ettiği gibi; maddi düşünen bazı
müşrikler de, Allah’ı maddi bir varlık olarak anlayıp değişik sebepleri ve güçleri Allah’tan sudur etmiş, O’nun
evladı olarak görüyorlar. Hâlbuki Allah, soyut-somut bütün zıtların üstündedir. Sadece O sonsuzdur.
Hıristiyanlar ise, Allah’ı sadece ruhanî ve sınırlı bir varlık bildiler. Ve ruhanî yönü önde olan Hz. İsa’ya “Allah’ın oğlu” dediler. Oğul ve sevgili25 gibi mecazî kelimeleri, aynen zahiri mealiyle anladılar.
Vehhabiler de Allah’ı gökte oturan, eli ve ayağı olan bir kral olarak düşünüyorlar. Mecazları hiç tefsir ettirmiyorlar. Bunlar ve Hıristiyanlar, eğer ahirete, helal ve harama ve vahye inanmasaydı, müşriklerden hiç farkları
kalmazdı. Fakat bu üç özellik için onlara müşrik denilmez. Onun için onlarla evlenilebilir. Ve yemekleri yenilebilir. İşte bütün bu ve benzeri eksik düşüncelere karşı şu gelen 68. ayet 6 cümlesiyle şöyle cevap veriyor:]

68- “Zıtlardan ve sınırlılıktan kurtulamayan o insanlar “Allah evlat edinmiştir” dediler. Allah
sonsuz olduğundan (maddi bir nitelik olan doğurmaktan) çok çok yücedir. Ayrıca onun böyle
bir şeye de ihtiyacı asla yoktur. Çünkü göklerde ve yerde ne varsa her şey onun mülküdür.
Ayrıca siz insanlar âleminde, ne maddi ne manevi böyle bir iddiayı doğrulayacak güçlü bir
delil (sultan) da yoktur. Siz insanların26 en büyük sermayesi ilim olduğu halde “Allah’ın kemalatına aykırı olarak ve hiçbir ilmî delili olmayan böyle bir durumu, nasıl iddia edersiniz.!”
[Demek böyle bir şey ilmî olmadığı gibi, en açık özelliği sonsuzluk olan Allah kavramına da yüzde yüz aykırıdır.]

69- “Sen vahiy diliyle önceden de ki: ‘Allah’a aykırı olarak yalan (hiçbir gerçeği olmayan bir
meseleyi) uyduranlar kesinlikle başarılı olamayacaklardır.”
[Hiçbir dinsiz toplum bu dünya hayatında başarılı olamadığı gibi; dindar geçinen ve “Allah’ın oğlu var” gibi
yanlış iddialarda bulunan mistikler de;]

70- “Dünyada az bir miktar yaşayacaklardır. Fakat sonra bize dönecekler. Sonsuzluğa ve
ulûhiyete aykırı olarak gerçeği gizlediklerinden dolayı onlara çok şiddetli bir azap tattıracağız.”
[Evet, insan bazı mistik şeylerle bir miktar sükûnet bulabilir. Fakat sonsuzluk isteyen kalbin sükûneti ve sonsuz
birlik sonucu olan ebedî hayat ihtiyacı ancak mutlak birlik sahibi olan Allah’a iman ile gerçekleşir. Onun için
Peygamberimiz “Dünyada en güzel söz, bu birliği anlatan ‘Lailahe illallah’tır” demiş.]
Bu Gelen 23 Ayetin Anlaşılması İçin Bir Giriş
[Hem Batıda hem Doğuda birçok ehl-i tahkikin fark ettiği üzere; Kur’andaki kıssaların birinci manası, o kıssaların bizzat Hz. Muhammed’in hayatındaki gerçekleri anlatmasıdır. İşte bütün surede gördüğümüz gibi; surenin
temel konusu olan, imtihanın gerçekleşmesinin vazgeçilmez üç sacayağı var. Bunlar sıra ile şöyledir: 1) Allah’ı
ve ahireti anlatan bir uyarıcının27 gelmesi.. 2) O nebinin belli bir şeriat ve yasaları yürürlüğe koyması.. 28 3)
İnsanın ruhanî gelişmesini sağlayacak, manevi ve ruhî bir eğitim vermesi..
Bakın bu surede, 1. görev numunesi olarak Nuh anlatılmış. İkinci vazife olan risalet numunesi olarak Musa
anlatılmıştır. Üçüncüsü için ise Harun anlatılmıştır:29Adeta bu 23 ayetle Kur’an vahyinin 23 yıllık süreci özet“Yahudi ve Hıristiyanlar ‘Bizler, Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz’ dediler.” (Maide, 18)
Özellikle ehl-i ilim diye lanse edilen 68 nesli..
27
Literatürde buna vahiy ve haber alan manasında “Nebi” denilir.
28
Bu ikinci görev ile görevlenince literatürde ona “Resul” denilir. Resul elçi demektir.
29
Tevrata ve Kur’ana dikkat ile bakarsanız, Musanın şeriat; Harunun maneviyat ve velayet demek olduğunu
görürsünüz.
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lenmiştir.. Fakat herkesin gözünde devlet, hukuk ve şeriat birinci planda olduğundan ve İslam’da şeriat (Musevi
boyut,) velayeti (Harunu) ve hakikati (Nuhu) içerdiğinden İslam dünyası maalesef sadece şeriatı görüyor. Hakikat ve velayeti ihmal ediyor. Hâlbuki hakikat ve velayet olmadan şeriat, kuru ve içi boşalmış bir şekilden ibaret
kalıyor. Nitekim Bediüzzaman “Velayet, risaletin (şeriatın) hakkaniyetinin en güçlü delilidir.” diyor.
Benim kanaatime göre gayr-ı müslimlerin İslam’dan kaçışlarının en açık sebebi millet olarak, büyük ölçüde bu
büyük son iki değeri yitirmemizdir.
Herkes sanıyor ki; önce velayet gerekir. Sonra şeriat, en sonunda hakikat.. Fakat Kur’an öyle söylemiyor:
Kur’an bu suredeki sıra ile bize der ki: “Önce ilim gerek… Bu ilim size varlığı tanıtır. Bu da size sonsuzluğu
bildirir. Bu da Allah’a ve ahirete imanı gerçekleştirir. Ki en büyük hakikat budur. Ve ancak bu hakikat ile her
şeyin gerçekliği anlaşılır.
Bu dört aşamadan sonra, gerek birey olarak ve gerek aile ve toplumda; Allah’ın o sonsuz ilmine ve bilinçli tercihe göre şekillenen bir şeriat ve hukuka uymak gerekir ki; insan daha geniş çapta hayatın amacını yakalasın;
ilimden ve imandan aldığı bilinci, sosyal hayatta pratize etsin. Nefsinin kirlerini arındırsın. Ve eğer insan bu
arınma işinde sonsuzluğu hak etmek için imanını pratize etmekte zorlanıyorsa manevi ve ruhani bir seyr u sülûke
girmeli. Kur’anda bu üç vazife peygamberin hayatını anlatan şu ayette açıkça anlatılmıştır: (Hz. İbrahim dua
ediyor:)
“Ey Rabbimiz (ey bizi yetiştirip geliştiren!) Benim zürriyetim içinde onlardan bir elçi gönder. Onlara Allah’ın
(iman) ayetlerini okusun; (hakikati öğretsin.) Onlara kitap (hukuk ve yasayı) ve hikmeti (anlayışı) talim etsin. Bir
de onları arındırsın. Hiç şüphesiz, sen Azizsin (sonsuz imkânlara sahipsin.) Fakat belli hikmetler için
Hakîmsin.” (Bazı işleri sınırlı yaparsın.) (Bakara, 129)
Normal medeni toplumlarda kural bu sıradır. Fakat eğer o toplum ümmi ve (bedevi) ise kitap ve hikmet sona
bırakılır. Cuma suresi, ayet 2’de anlatıldığı gibi..
İşte bu kısa tahlilde gördüğümüz üzere bu surede 23 ayette bu üç temel görevi anlatan Nuh, Musa ve Harun
kıssaları anlatılıyor. Şöyle ki:]

71-30 “Onlara Nuhun haberini (mesajını) oku;31 uygula. Hani kendi öz kabilesine (kavmine)
demişti: ‘Ey kavmim, eğer konumum ve Allah’ın bilgi ve belgelerini (ayetlerini) hatırlatmam
size ağır geliyorsa ben yalnızca Allah’a dayanırım. Kararınızı ve güvendiğiniz putlarınızı toplayın, bu kararda hiç tereddüt etmeyin, işimi bitirin ve bana asla mühlet vermeyin.”
72- “Eğer böyle bir şey yapmazsanız, vazgeçerseniz; benim yüzümden fakirlikten korkarsanız, bilin ki; ben sizden hiçbir ücret istemedim. Ücretim sadece Allah’a aittir. Ayrıca ben zulüm edecek, aşırı gidecek bir duruma girmeyeceğim. Çünkü dengeli ve adaletli demek olan
Müslümanlardan olmak için emir almışım.”
73- “Bu tebliğ üzerine onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber olanları gemide kurtardık. 32 Onları oranın sahipleri yaptık. Belge ve bilgilerimizi yalanlayanları da (zaman denizinde) boğduk. İşte bak! Uyarı mesajını aldığı halde, inkâr edenlerin akıbetinin nasıl olduğunu
gör!”
[Bu son cümle 23 harfiyle 23 yıllık davet sürecinin sonucunu gösteriyor. Evet, İslamiyet gerçekten çok mucizevî
bir gemi oldu. Başta çok zor bir durumda olan Araplar olmak üzere insanlığı, medeniyet ve bilimsel bakış açısını
kurtardı.]
Kur’anda Nuh suresi 71. sıradadır.
Arapçada tilavet ve kıssa, uygulama manasına da geliyor.
32
Kırk bir harfiyle o dönemdeki ilk sahabelere bakıyor.
30
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74- “Daha sonra Nuh’un ardından birçok elçiyi, kendi kabilelerine gönderdik. Onlar birçok
mucizeler gösterdiler. Fakat daha önce yalanladıkları o mesaja inanacak gibi olmadılar. Çünkü biz, azgınlık yapanların kalp ve duyularını böylece mühürleriz.”
[İşari manasıyla bu dört ayetten şöyle bir mana anlıyoruz: Hz. Muhammed’e inanan sahabeler hariç 33 Arapların
çoğu inanmadı. Hucurat suresinde ifade edildiği gibi sadece teslim oldular. Hz. Muhammed’in vefatından sonra
sahabeler halaif ve Halifeler oldular. İslam dünyasında Peygamber ayarında birçok âlim geldi. Fakat halk yine,
imanın o sonsuzluğunu kavramadı. Mücessime ve Müşebbihe mezhepleri ortaya çıktı. Ve İslam dünyası yenilgi,
cehalet ve gerileme34 ile cezalandırıldı.
Gerçi İbn Arabî ve Mevlana gibi sonsuzluğu anlayanlar ve yazanlar çıktıysa da çoğunluk yine bu sonsuzluğu
tam kavramadı. Bu sefer bir kısım insanlar onları put edindi; bazıları da onları tekfir etti. Bu uzun serüvenli
irfan hayatı, Hz. Muhammed’in birinci vazifesinin ifadesidir. İkinci vazifesi ise şöyle anlatılıyor:]

75- “Bu elçilerden sonra biz Musa ve Harunu ayetlerimiz ile firavuna ve meclisine gönderdik.
Fakat Firavun ve meclisi kibirlendiler. Bunlar ve temsil ettikleri milletleri çok büyük cinayetler işleyen bir toplum oldular.”
76- “Ve ne zaman gerçekliği bildiren metafizik bir hakk, onlara göründüyse, bu apaçık bir
büyüdür, dediler.”
[Bu 76. ayet (194) numarasıyla ve 38 (192) harfiyle Kur’anın 19 Mucizesine işari olarak bakıyor..]

77- “Musa, ey firavun ve meclisi, (sizler hayatta hak ve gerçeklik var, diyorsunuz. Fakat)
hakk ve gerçeklik size gelince ona böyle mi söylersiniz!? Bu gösterdiğimiz gerçeklik, hiç sihir
olabilir mi?! Halbuki sizler, sihirbazların başarılı olamadığını biliyorsunuz!” (Çünkü sihir,
göz boyama ve aldatmadır. Reel, doğal bir şey değildir.)
78- “Sizin bu getirdiğiniz şey doğru ise, bizi ecdadımızdan edindiğimiz düzenden ayırdığından ve neticede yeryüzünün iktidarı ikinize geçeceğinden biz bunu kabul edemeyiz. Ayrıca
bizim doğamız, sizin bu getirdiğinize inanacak yapıda değildir.”
[77. ayetin özet manası şudur: Dine dayanmayan düzenler nefse, maddeye, geçici bir hayata dayanır. Ebediyeti
isteyen insanlar ise, böyle şeylerle tatmin olmazlar. Fakat nefis, maddi yapılar ve dünya hayatı ebedî imişler gibi
insanın gözünü boyarlar; onu kandırırlar. Ki reklâmlarıyla, parlak ışıklarıyla, açık saçıklığıyla bizim çağımız,
galiba bu aldatma alanında benzersizdir. Onun için bu kadar ilmî gelişmelere rağmen insanlık kendini bu büyünün zulmünden kurtaramıyor.]
[78. ayetin özet manası ise şudur: Kişi bazında nefis ve parlaklık, insanı uyuttuğu gibi; kollektif bir ben ve nefis
olan devletin de gözünü boyayan iki engel vardır. 1) Kurulu statüko.. 2) İktidar sarhoşluğu.. Bir de “Bizim doğamız size inanacak yapıda değildir” sözü ile ifade edilen; “Din hak da olsa toplumun yapısına uymuyor” iddiası var ki üçüncü bir cümle ile ifade edilmiştir.]

79- “Bunun üzerine firavun ‘Bana bütün bilgili sihirbazları getirin’ dedi.”
[Göz boyayan bilgilerden kendi düzenini destekleyecek bir ideoloji kurmak istedi.]

80- “Bilge sihirbazlar gelince Musa onlara ‘Bütün bilgi ve imkânlarınızı ortaya koyun’ dedi.”
Evet, sahabelerin hayat ve davranışlarından onların sonsuzluğu, Allah’ın yetkinliğini ve ebediyeti çok iyi anladıkları anlaşılıyor.
34
Biz İslamiyeti gereği gibi anlamadığımızdan o da bizi cehalet cehennemine attı, başımıza gerileme ve zillet
giysisini geçirdi. (Muhakemat)
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81- “Onlar bütün bilgi ve ideolojilerini ortaya koyunca; Musa ‘Sizin getirdiğiniz bu şey sihirdir, (aldatmadır. Çünkü sonsuz bilince ve fıtrata dayanmıyor.) Hiç şüphesiz sonsuz bilgi ve
bilinç sahibi olan Allah, onu iptal edecektir. Çünkü sonsuz olan Allah ve onun sistemi, bozguncuların yaptığını asla yararlı kılmaz.” (Sadece onu selekte eder.)
82- “Ve Allah kendi yasalarıyla gerçekliği yaşattırır… Kanun ve düzenden nefret eden caniler
istemezse de..”
83- “Bunun üzerine, sadece Musa’nın kavminden genç bir grup Musa’ya inandı. O da firavun
ve devleti onları öldürür, diye korktuklarından.. Çünkü firavun yeryüzünde çok üstün idi.
(Birçok imkâna sahip idi.) Ve müsriflerden idi.” (Hak ve hukuka riayet etmezdi. Küçük bir
siyasi çıkar için yüz bin insan öldürüyordu.)
84- “Musa gerek firavunu ve gerek bu durumu bildiği için ‘Ey kavmim eğer Allah’a inanıyorsanız, Ona dayanın.. Eğer bu imanınızı yaşıyorsanız?!” [Yani iman, İslamiyetsiz olmaz. İslamiyet de imansız olmaz.]
85- “Onun kavmi, ‘Biz, sadece Allah’a dayanıyoruz. Ey Rabbimiz, zalim bir kavmin bizi öldürmesine fırsat verme. (Lâfzen:) “Bizi onların fitneye atılmasına araç kılma.”
86- “Ve rahmetinle bizi bu kâfir milletten kurtar.”
87- “Bunun ardından Biz Musa ve kardeşine: ‘Mısırda evler yapın. Evlerinizi kıble (yönelme
noktası) yapın. Ve namazı kılın… Ey Muhammed, sen müminleri müjdele!”
[Saf (62/13) suresinde geçtiği gibi; bu son cümle İslam fütuhatı ile ilgilidir. Şöyle ki;
1) Bu cümle İslam tarihinden bahis eden bu surenin 13. ayeti olup, 13 harftir. 13. asrın sonuna kadar olan İslami fütuhata bakar.
2) Bu ayetin (10/87) bu cümle dışındaki diğer cümlelerinin harfleri 71 adettir. İslam kültürünün etkinliğine bakan “Elif Lam Mim”in ebced değeri de 71’dir. Ve yukarıda açıklandığı gibi diğer “Elif Lam Mim”ler ile beraber İslami fütuhata bakıyor.
3) Bu ayetteki son iki cümle bir hesaba göre, yani “te” te olarak sayılırsa ve şeddeli Şın, şeddeli sayılmazsa,
(731+720) = 1451 eder ki, hem İstanbul’un fethine hem gelecek İslami fütuhata bakıyor. Eğer Şın şeddeli sayılsa ve yuvarlak “te”, “he” olarak sayılsa, 1356 eder ki, yeni bir İslami hizmet oluşumuna bakıyor. Eğer iki harf-i
atıf sayılmazsa 1344 eder ki, o hizmetin başlangıcına bakıyor. Buna delalet eden bir iki karine de şudur:
a) “Evlerinizi namazgâh yapın ve namazı ayakta tutun.” cümleleri 1453 eder.
b) Bu ayetin 84 veya 87 harfi de, İslam’ın gelecek 80 küsur sene aktif hizmetlerine bir remizdir.
c) Bu son cümle, 13 harf olduğu gibi “ve namazı muhafaza edin” cümlesi de 13 harftir. Evet, İslam ümmeti, 13
asır boyunca bu namaz ve tevhid emrini yaşama geçirmiştir.
Enfal ve Tevbe surelerinin girişinde gösterildiği gibi, bu 13 rakamı Yahudilere bakıyor. Ve bir manada uğursuz
sayı sayılır. Nitekim hitap, Musa35 ve kardeşinedir. Evet, Müslümanlar, bu 13. asırda Yahudileştiklerinden büyük
bir darbe yemişlerdir. İnşaallah 15. asırda bir daha dirilirler. Ve seksen küsur sene hüküm sürerler. Bu ayetin
numarası ve harfleri de buna bir remiz olabilir. Numarası 87, harfleri 84’tür.
Evet, Musa risaleti, Harun velayeti temsil ediyor. İslam ümmeti, risalet ve velayet sayesinde bu kadar sene
namazı ayakta tutmuştur. Ve uğursuz 13. asrın sonunda büyük bir darbe yemiştir.
35
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88- “Ve Musa şöyle dedi: ‘Ey Rabbimiz, sen firavun ve devletine birçok dünyevî mal ve süs
vermişsin. Onlar bunun sonucunda36 birçok insanı yoldan saptırıyorlar. Ey Rabbimiz, mallarını batır; kalplerini kapat.. (Ki sistemlerini süslü gösteremesinler.) Ve bunlar çok inletici bir
azap görmeden inanmasınlar.”37 (Çünkü onlar bunu hak etmişlerdir.)
[Bu beddua, Mekkeliler için kabul oldu. Çünkü onlardan bir grup çok acıklı bir azap olan Bedir Savaşından
sonra inandı. Diğerleri ise, yine onlar için acıklı bir durum olan Mekke fethinden sonra inandı.
Evet, ehl-i dünyanın nefisleri azap görmeden soyut ve manevi bir değer olan dine inanmazlar. Çünkü dünya,
zahiri olarak çok tatlıdır. Nitekim 20. asrın firavunu olan Avrupa ancak İkinci Dünya Savaşının ağır azabını
tattıktan sonra dine bir miktar yol verdi. Bizde ise, bu mana, büyük bir kıtlık ve serbest seçimlerden sonra gerçekleşti.]

89- “Allah Musa ve Haruna: ‘Duanız kabul oldu. Sakın istikametten ayrılmayın. Ve bilimi
esas almayan cahil dindarların peşinde gitmeyin”
[Evet, İslam dinini mağlup ettiren bu iki zaaftır. 1) İfrat-tefrit hastalığı.. 2) Bilimi dışlamak.. Yani dinî gerçekleri
hurafe olarak anlatmak.. Demek eğer bu iki noktayı atlatırsak biz Müslümanların da duası kabul olur.]

90- “Ve biz, Beni İsrail’i (imanı, ilmi ve gelişmişliği esas alan milleti) denizden geçirdik. Firavun ve askerleri, kıskançlıktan ve düşmanlıktan dolayı onların ardına düştü. Nihayet batış
ona yetişince “Ben inanıyorum; Beni İsrailin ona inandığı tanrıdan başka ilah yoktur, diye
kabul ediyorum.. Ve ben Müslümanlardanım.”38
91- “Şimdi mi inandın! Halbuki, daha önce isyan ettin.. Ve bozgunculardan oldun!”
92- “Bugün seni beden olarak kurtaracağız ki, senden sonra gelenler için bir belge olsun.
Çünkü insanların çoğu belgelerimizden habersizdirler.”
[Firavunluk bütün yatırımlarını maddeye yaptığı için, ödül olarak sadece bedeni kurtulmuştur. Mana ve ruhu ise
kaybolmuştur.]

93- “Evet, bizim Beni İsraili çok güzel ve değerli bir hayat içinde yerleştirmemiz ve onlara
birçok güzellikler nasip etmemiz, kendisiyle yemin edilecek kadar yüce bir değerdir. İlim
kendilerine gelmeden hiç ihtilafa girmediler. (Ve bu ihtilaftan sonra hiç birleşemediler.) Fakat
seni imtihan dünyasının kurulması için gönderen Rabbin, kıyamet günü onların bu bitmez
ihtilaflarını yargılayacaktır.”
[Bu ayette adeta evrensel yasalar tarzında anlatılan beş tarihi olaya işaret vardır. Biz ilk Beni İsrail olan Yahudilerin hayatında bunları tarihi olarak bilmiyoruz. Fakat onlardan sonra Beni İsrail (dindar-medeni millet) olan
Abbasilerde, Osmanlılarda ve bugünkü Batının dindar kısmında bu beş yasayı görebiliyoruz; şöyle ki:
1) İnsanlık tarihinde refah, bolluk ve mutluluğu, en yüksek ve ideal seviyede İslam-Arap medeniyetinde de, İslam-Türk medeniyetinde de, bugünkü Avrupa’da da görebiliyoruz.

Burada Lam sonuç bildiren bir edattır; amaç manasında değildir.
Bu onlara yapılan bir bedduadır. Onun için fiil meczum gelmiştir. (Ebu Ubeyde, Mecazül-Kur’an)
38
Cümlenin başında bağlaç edatı olan “fe” sayılmazsa 2001 eder. (Miladi) “Boğulma ona yetişince” cümlesi de
başındaki zaman edatı olmadan 1560 eder. (Hicri)
36
37
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Tevrat bütününde Beni İsrail kavramını incelerseniz değişik manalarda kullanıldığını; bazen Abbasilere, bazen
Osmanlılara, bazen de hukuku esas alan Batıya işaret ettiğini görürsünüz. 39
2) Bu üç dönemdeki gerek maddî medeniyet ve gerek dinî gerçekler, o kadar yüce ve değerlidirler ki, kendileriyle
yemin edilebilir. Bu değerler materyalistlerin iddia ettiğinin aksine insanın sıradan bir hayvan olmadığının en
güçlü bir delilidir. Zaten ilk dönemde de insaniyeti hayvaniyetten çıkaran yegâne sebeplerden biri de, ilk Beni
İsrail olan Yahudilerin din, şeriat ve mistik bilgileridir.
3) “Onlara nice hoş ve güzel şeyleri rızık olarak verdik.” Yani ilkel dönemlerde medeniyet eksikliğinden ve son
günlerde yapaylık ve dinsizlikten dolayı insanlar, o güzel rızık ve nimetlere ulaşamamıştır. Ve ulaşamıyor.
4) “İlim kendilerine gelince ihtilafa girdiler.” İşte Abbasiler, Yunan felsefesini ve bilimini aldıktan sonra çözümsüz fikir ayrılıklarına girdiler.. İşte güçlü bir birlik kurabilen Osmanlı, Batı bilimini aldıktan sonra bin bir parça
oldu. İşte mutlu bir medeniyet olan Hıristiyan Batı gerçek bir ilim olan İslamî bilgileri aldıktan sonra bitmez
bölünmelere daldı. İşte bugünkü Müslümanlar, Batı bilimini kendilerine mal edeceklerine bu müspet bilime karşı
iflah olmaz bölünmeler yaşıyorlar.
5) Fakat Allah’ın sisteminde kaos ve anarşi yoktur. Bu ihtilaflar imtihan ve gelişmek içindir. Nihai neticeleri
ancak ahirette görülecektir. Evet, Kur’andaki her cümle, adeta evrensel bir kanundur. Her dönemde o kanunlar
az farklılıklarla yaşanılıyor.

94- “İşte ey Muhammed sen henüz imtihanını tam vermediğinden eğer sana indirdiğimiz bu
bilgilerde şüphe içinde isen, senden önce Kutsal Kitapları okuyanlara sor! Kesinlikle sana
gelen bilgilerin hak ve geliştirici olan Rabbinden olduğunu anlarsın. Sakın, sakın kuşku duyanlardan olma.”
95- “Ve sakın sakın, Allah’ın bilgi ve belgelerini yalanlayanlardan olma! Yoksa mutlak olarak
zarar edenlerden olursun.”
[Bu 95. ayet (195) 44 harfiyle materyalistlere bakıyor. Evet, 4 ve 44 sayıları maddenin ve materyalizmin sembolüdür.]

96- “Rabbinin kelimesi (varlığı geliştirmek üzere yaratan Rabbinin yasası) kendileri hakkında
belirlenmişler kesinlikle inanmayacaktır. Çünkü onlar kaybetmeyi hak etmişlerdir.”
97- “Çünkü bunlar, çok acıklı ahiret azabını görmeden bütün mucizeler kendilerine gelse de
inanmayacaklardır.”
[Bu son üç ayet Hz. Muhammed açısından üç uyarıyı içerdiği gibi; bugünkü Müslümanlar için de üç ikazı tazammun ediyor; şöyle ki:
a) Hz. Muhammed vahiy alıyordu. Fakat ilk yıllarda bazı acabaları vardı. Ayetin emrettiği gibi ehl-i kitapla
görüşünce aldığı vahyin gerçekliği hakkında kesin kanaat getirdi. Nitekim bugünkü Müslümanlar da kutsal kitapları dışladıklarından dinin evrenselliğini ve gerçekliğini tam göremiyorlar. Bakın İbn Arabî “Ben dinlerin
bütünlüğünü anlatan ayeti40 anladıktan sonra bu hakikatler bana verildi” diyor.
b) Hz. Muhammed, adeta dinsiz olan Mekkenin eşrafı ile ittifak kurup daha sonra bunlar dindar olur, diye düşünüyordu. Fakat 96. ayet onu uyardı. Bugünkü Müslümanların bir kısmı da zenginlerle ve bilimsel materyalistlerle aynı şeyi düşünüyor. Fakat ayetler, kâinattaki sonsuz ilahi bilinci zulmen reddeden bir kafa asla bir daha
inanmaz, diye uyarıyor.

39
40

Geçmiş ve Gelecek Arasında Tevrat adlı kitabımıza bakabilirsiniz.
Bakara, 136
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c) Bütün inançlı insanlar gibi; Hz. Muhammed de, ah keşke bir mucize gelse de, şu (seçkin!) insanlar inansa,
diye beklenti içinde idi. İşte bu 97. ayet açıkça bu beklentinin yanlış olduğunu söylüyor: “Onlara bütün mucizeler de gelse, onlar acıklı azabı görmeden inanmayacaklardır” diyor.
Evet, bütün surede gördüğümüz gibi; imtihanın gerçekleşmesinin en birinci amili, bilgi ve belgedir, bilinçli yasalar ve gerçeklerdir. Bu yolda olağanüstü denilen mucize ve keramet ise, Allah’ın ekstra yardımı tarzında olursa
olur. Yoksa açık bir mucizeden sonra insanı inanmaya zorlayacak bir mucize ve azap geldikten sonra artık o
iman sahibine fayda vermez. İşte şu gelen ayet bu yasayı dile getirmekle beraber, istisnai bir durumunu da dile
getiriyor; şöyle ki:

98- “İşte her şey açıkça göründükten sonra iman edip de imanları kendilerine fayda veren
hiçbir köy ve şehir olmadı. (Lâfzen: Keşke olsaydı!) Yunus’un kavmi hariç.. Onlar o rezillik
azabını gördükten sonra inandıklarında biz dünyadaki o rezillik azabını onlardan kaldırdık. Ve
bir süre onları yaşattık.”
[Bu ayetin manası anlaşılmadığından müfessirler onlarca gramer tahlil ihtimallerini öne sürmüşlerdir: Fakat bu
ayetteki mananın kanuniyetinden beş numuneyi açıklarsak o zaman o zoraki gramer tahlillerinin hiç birine ihtiyaç kalmaz. Şöyle ki:
1) İnsanların çoğu, geçen üç ayette anlatılan mutlak materyalizm ve dünyevilikten dolayı imtihanı kaybettiklerinden onlara açık bir durum geldikten sonra iman etmeleri artık fayda vermez. Fakat Yunus kavmi (yani hümanist insancıl toplum) böyle değildir. Onlar, gizli belirtilerden bile ders çıkarıp iman ederler. Biz de onları kurtarırız. Onları helak etmeyiz. Ecellerine kadar onları yaşatırız. Fakat bu, asıl beklenilen imtihan değildir. Asıl imtihan kapalılıkta ve çetin durumlarda iman etmektir. Hz. Muhammed’in ilk sahabeleri gibi..
2) Daha önce de söylendiği gibi; burada Nuh, Musa ve Harun’dan maksat Hz. Muhammed olduğu gibi; Yunus’tan maksat da odur. İşte onun kavmi olan Mekkeliler, Mekke fethini gördükten sonra inandılar. Aslında bu
geçerli bir imtihan değildi. Çünkü artık başka seçim imkânları kalmamıştı. Fakat henüz perde-i gayb tam açılmadığından ve Hz. Muhammed burada medeni ve insani davrandığından onlar o imandan istifade ettiler. Dünyada
bir müddet yaşatıldılar. Ahirette ise kimin gerçekten inandığını ancak Allah bilir.
3) Kavm-i Yunus (insanlık) medeniyet ve insaniyet gibi affedici değerlere sahip olmalarına rağmen; aslında
binlerce bilgi ve belgeye rağmen dini inkâr etmeleri affedilecek bir şey değildir.. Yani: İnsan olmak, bilgi ve
değerler elde etmek, insan için apaçık bir gerçektir. Bu gerçekliğe rağmen manevi değerleri inkâr etmek affedilecek bir şey değildir… Fakat insanlığın devamı ve onun bazı iyi değerleri için; iman etmesi ona dünyada fayda
verir. Ahiretteki durum ise, sonsuz bilgi ve yargılama sahibi olan Allah’a kalır.
4) Rivayette var ki; Yunus kavmi çok samimi bir şekilde tevbe etti; onun için onların iman etmesi kabul gördü.
Evet, insanoğlu, hayvan olarak yeryüzünde çok aşağılık bir hayat yaşıyor. Fakat eksiklerini idrak edip, sorumluluklarını kuşanınca ahsen-i mahlûkat oluyor.
Aslında Yunusun milleti, ciddi bir hal içinde dua ve tevbe etmekle kurtulduğu gibi; Yunusun kendisi de çok zor
bir durumdadır. Evet, insanlık ancak mucizevî, sonsuz bir inanç ve bilginin ifadesi olan bir dua ile nefsin ilkel
karnından kurtulmuştur. O dua şudur:
“Ey Rabbim, senden başka kurtarıcı yoktur, sadece sana sığınıyorum; çünkü sadece sen sonsuzsun: (La ilahe
illa ente..) Seni tenzih ediyorum; gerçekten varlıkta ve hayatta hiçbir çirkinlik ve kusur yoktur: (Sübhaneke..)
Bütün kusurlar, benim ilkel nefis ve dürtülerimin imtihanını veremeyişinden kaynaklanıyor: (İnni küntü minezzalimin.”)
Enbiya suresi, 87 ve Lem’alar, Birinci Lem’a
5) Bu ayet 98 numarasıyla ve şeddelerle beraber 98 harfiyle diyalektik sürece bir işarettir. Remzen der ki; diyalektik süreç bitmeden imtihan kapısı kapanmaz. Aslında insan âleminde imtihan imkânını kaldıracak birçok
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olağanüstülükler var; bunlar içinde küfrün manevi azabı başlı başına bir sebeptir. Fakat madem diyalektik sebepler devam ediyor. Dolayısıyla bu durumdaki iman fayda verir.
Evet, tortulardan temizlenmesi için madenin ateşe atılması demek olan imtihan ve onun bir sonucu olan gelişme,
ancak zıtların varlığıyla ve çatışmasıyla gerçekleşir. İşte bu çatışma sonucu gerçekleşen imtihan ortamı bir az
sıcak olur. Kur’anda özellikle 19/70–72 ayetlerde bu süreç ve bu ortam, sayısal değeri 98 olan cehennem ile
ifade edilmiştir.

99- “Evet seni terbiye için gönderen Rabbin dilese, yeryüzündeki herkes inanır. Fakat o böyle
bir durum dilemiyor. Çünkü bu durum imtihan ve gelişmeye aykırıdır. İşte bu gerçeğe rağmen, iman edinceye kadar insanları zorlayacak mısın!?”
[Bu ayet otuz harfiyle Emevilerin Hz. Peygamberden 30 sene sonra insanları zorlayacağına baktığı gibi; ayet
numarasıyla da Abbasilerin zorlama yaptığı dönemin başına işaret ediyor.]

100- “Allah’ın izni olmadan hiçbir nefis (ben) iman etmez. (Çünkü iman sonsuz bir sistemin
onay vermesidir. Ve sonsuz bir hayatı hak eden bir gerçekliktir. Büyük bir risk olduğundan,
kârı da büyüktür.) Fakat Allah, aklını kullanarak bu riski yenemeyenlerin üzerine pislik yağdırır.”
101- “Sen vahiy diliyle de ki: ‘Ey insanlar bu imtihan gerçeğini göklerde ve yerdeki ilmî yapıda görün. Mucizelerle peygamberlerin inanmak istemeyen bir kavme fayda vermediğini
bilin.”
102- “Böyle bir kavim, daha önceki kavimlerin kıyameti koptuğu gibi; kıyametten başka bir
şey beklemiyorlar. Sen vahiy diliyle de ki: Kıyamet gaybidir. Bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”
103- “Evet, peygamberler de, onlara inananlar da imtihan riski dışında değiller. Fakat bu imtihan sürecinin sonunda biz elçilerimizi ve onlar gibi inananları kurtarırız. İman edenleri kurtarmak, üzerimizde bir haktır.”
104- “Vahiy diliyle de ki: Ey insanlar, eğer dinim hakkında şüphede iseniz, bilin ki; ben sizin
Allah’ın dışında taptığınız o putlara tapmayacağım. Ben ancak hayat ve ölümü elinde tutan
sonsuz Allah’a tapıyorum. Ona (ve ahirete) inanan müminlerden olmakla emredildim.”
105- “Dengeli ve istikametli (hanif) olarak dini yaşa.. Ve sakın Allah’a eş koşanlardan olma,
diye emir aldım.”
106- “Ve Allah’ın dışında olarak sana ne fayda ne zarar vermeyen şeylere ibadet etme; eğer
böyle bir şey yaparsan, o zaman sen de zalimlerden olursun.”
107- “Kesin olarak bil ki: Allah sana bir zarar dokundursa, ondan başka hiç kimse o zararı
gideremez. Ve eğer sana bir iyilik dilese hiç kimse onun ihsanına engel olamaz. O, kullarından isteyene (yani meşiet kurallarına göre hak edene) ekstra nimetlerini gönderir. O Gafur ve
Rahimdir.” (İnsanların kusurlarına rağmen onları bağışlar ve onlara ekstra nimetler verir..)
[Ayette kullarına deniliyor. Bu ise, inanan-inanmayan herkesi içine alıyor.]
Bu ayetlerin peygambere karşı bu kadar tahşidat yapmasının sebebi şudur: Hz. Muhammed, peygamberlik görevini aldığında sadece tebliğ ile yani yeni mesajı iletmekle görevli idi.. Yani bu temel görevi yaparken nefsini,
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duygularını başka hiç bir amaç için işin içine karıştırmamalı idi. Bu ise sonsuz bir şekilde inanmayı gerektiriyordu. Ki bu iman mertebesi “Allah sana bir şey vermek istediğinde hiçbir şey ona engel olamaz.. Vermek istemediğinde de hiç kimse onu sana veremez” bilgisi ve inancı ile ancak gerçekleştiğinden ayetler direkt olarak
ona hitap ediyor. Evet, imtihan dünyasının sağlıklı olması için başta onun (a.s.m.) başarılı bir şekilde imtihanını
vermesi gerekiyordu.

108- “Vahiy diliyle de ki: Ey insanlar, sizi geliştirmek üzere yaratan Rabbinizden size açık bir
gerçeklik gelmiştir. (Bu gelişme kanunu üzere artık o gerçeği görün.) İyi bilin ki; kim doğruyu bulup hedefe varsa, o kendisi için kazanmıştır. Ve kim de sapıtırsa, o kendine zarar verir.
(Allah’ın sistemi bir zarar görmediği gibi;) ben de sizi mutlaka korumakla sorumlu olan bir
muhafız değilim.”
109- “Ey Muhammed, sen de imtihanını kazanman için sadece sana vahiy olan bilgilere tabi
ol. Allah, hükmünü verinceye kadar sabret. Kesinlikle bil ki, Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır.”
Hulasa: Bu surede ifade edildiği gibi; insanın bu önemli imtihan serüvenini kazanması için beş temel değer
gereklidir. Ki insan ancak onlarla gerçek insan olur:
a) Soyut ve sonsuz değerleri bilmek..
b) Kâinattaki nedensellik ve nasıllığı bilip, hayatta onları küçük çapta yaşamak..
c) Sorumluluğunu bilip, gereğini yapmak..
d) İmtihan mekanizmasını fark edip ciddi süreçlerden geçen bir kahraman olmak..
e) Ve Allah’a abd olup yani O’nun sonsuz sistemine bağlanıp, bu sayede ebedî ve mutlu bir hayatı hak etmektir.
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Hud Suresi
Medine’de nazil olmuştur.
123 ayettir.
Bu sûre, bir ültimatom niteliğinde olduğu için başına besleme yazılmamıştır.
Bismillahirrahmanirrahim

1, 2- Elif, Lam, Ra. (Bu) öyle bir kitaptır ki; herşeyi yerli yerinde yaratan, herşeyden haberdar
olan Allah tarafından ayetleri (güzel bir düzen içinde) sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmıştır ki, Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyesiniz. (De ki:) Ben, O Allah'tan (size gelen) bir
uyarıcı ve müjdeleyiciyim.
3- (îşte ben bu kitabla size geldim ki;) sahibiniz olan Allah'tan bağışlanmak dileyesiniz, sonra
O'na yönelesiniz. Ki, belli bir ecele kadar sizi güzelce yaşatsın ve üstünlük sahibi olan herkese
üstünlüğünü(n ücretini) versin. Eğer (bu mesajlara karşı) sırt çevirip giderseniz, işte ben sizin
için büyük bir günün azabından korkanm.
4- Hepinizin dönüşü Allah'adır. O, herşeye gücü yetendir.
5- İşte onlar, o Kur’ândan gizlenmek için bükülerek gidiyorlar. Halbuki Allah, elbiselerine
büründükleri zaman dahi, onların gizlisini ve açığım bilir. Şüphesiz O Allah, sinelere sahib
olan herkesi çok iyi bilendir.
6- Yeryüzünde olan hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. O, onların karar kıldıkları
yeri de, emanet edildikleri yeri de bilir. Hepsi Kitab-ı Mübin'(ana rehberdedirler.
7- Daha önce hakimiyeti su üzere olan Allah, gökleri ve yeri altı gün (devre)de yarattı. Ki;
hanginizin iş ve amelce daha iyi olduğunu görsün... Eğer onlara: "Ölümden sona dirileceksiniz" dersen, o kafirler: "Bu apaçık bir büyüden başka bir şey olamaz" diyecekler.
8- Eğer sayılı bir müddete kadar onlardan azabı geciktirsek, "Bu azabın gelmesin! Engelleyen
nedir?" diye soracaklar, îşte azabın onlara geleceği gün, asla onlardan geri çevrilmeyecektir.
Ve alaya aldıkları (azap), onları kuşatacaktır.
9- Eğer kendi katımızdan insana bir rahmet tattırsak, sonra o rahmeti (nimeti) ondan geri alsak, işte o zaman ümitsiz ve nankör olur.
10- Şayet kendİsine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırsak, işte o zaman, "kötülükler beni bıraktı" der, böbürlenerek sevinir ve övünür.
11- Yalnız; sabredenler, uygun ve yararlı işler yapanlar hariç. (Bunlar böyle nankör olamazlar.) îşte onlara bağışlanma ve büyük bir ecir vardır.
12- Nerde ise, "üzerine bir hazine inmeli veya onunla beraber bir melek gelmeli değil miydi?"
demelerinden dolayı, sana inen bu vahyierin bir kısmım terkedecektin ve göğsün daralıyordu.
Halbuki sen, ancak bir uyarıcısın ve herşeyi koruyup kollayan yalnızca Allah'tır.
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13- "Yoksa, o bunu uydurdu" mu diyorlar? De ki: Uyduruk da olsa, bunun benzermden on
sûre getirip ortaya koyun. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. Eğer (bu iddianızda)
doğru iseniz...
14- Eğer size cevap vermezlerse, bu Kur’ân'ın yalnızca Allah'ın ilmiyle indiğini, Allah'tan
başka hiçbir mabut ve yetki sahibi olmadığım bilin ve (onlara) "artık teslim olacak mısınız?"
diye sorun.
[Fakat onların Kur’ân'a inanma-yı^lan, Kıır'an güzelliklerim bilmedikleri için değildir. Onlar yalnızca dünya
hayatına müptela oldııkîarından, dolayısıyle ah'ırete inanmak istemediklerinden bu Kur’ân'a karşı geliyorlar.]

15- İşte kim dünya hayatım ve süsünü istiyorsa, onların yaptıklannın hepsini dünyada onlara
veririz. Onlar dünyada hiçbir haksızlığa uğramazlar.
16- Fakat ahirette onlara ateşten başka hiçbir şey yoktur. Sanatları orda hiçbir fayda vermez,
yaptıkları bütün işler orda boşa çıkar.
17- îşte böyleler ile şu kimse bir olur mu? Ki, Rabbinden gelen bir delile dayanır, ardından
gelen ilâhi bir şahit onu destekler. Daha önce önder ve rahmet olarak inen Musa'nın kitabı da
onu destekler, îşte bunlar (belgelere dayanarak müslüman olan ehl-i kitap), ona (bu Kur’ân'a)
inanır. Artık hangi gruptan olursa (olsun), kim bunu yalanlarsa şüphesiz onun varacağı yer
ateştir. Sakın sen bu Kur’ân hakkında bir şüphe içinde olma! O Rabbinden gelen bir haktır.
Fakat insanların çoğu inanmayacaklar.
18- Allah namma yalan uyduranlardan daha zalim kim olabilir? îşte bunlar, Rablerinin huzuruna getirilecekler. O zaman şahitler: "Bunlar Rableri nama yalan söylediler, îşte Allah'ın laneti, iftira ederek zulmedenlerin üzerinedir" diyecekler.
19- O zalimler ki, (insanları) Allah yolundan alıkoyarlar. Ve Allah'ın yolunu eğri olarak görmek istiyorlar. Ve onlar, ahiret hayatına asla inanmazlar.
20- İşte bunlar, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamadılar. (Kaçıp kurtulamadılar.) Ve Allah'a
karşı, onlara yardım edecek hiçbir dostları da olmadı. Onlar için azap katlanacaktır. Onlar (o
Kur’ân'ı) işitmeye tahammül edemediler ve goremediler.
21- îşte bunlar, kendilerini zarara sokanlardır. Uydurdukları (putlar)da (onlara bir fayda vermeden) onlardan kaybolup gitti.
22- Hiç şüphesiz onlar, ahirette daha da zarardadırlar.
23- îman edip uygun işler yapanlar, yalvararak rablerine dönenler ise, işte onlar Cennetin ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
24- İki fırkanın örneği; kör ve sağır olan biri ile gören ve işiten biri gibidir. Acaba ikisi bir
olur mu? Artık düşünüp idrak etmeyecek misiniz?
25- Andolsun! Biz, Nuh'u onun kavmine bir elçi olarak gönderdik. (O:) "Ben sizin için apaçık
bir uyarıcıyım.
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26- Ki, Allah'tan başka hiçbir şeye ibated etmeyesiniz. Ben sizin için, elem verici bir günün
azabından korkarım.'.' dedi.
27- Kavminden ileri gelen, kafir olan o meclisleri dedi ki: "Biz senin ancak kendimiz gibi bir
insan olduğunu görüyoruz. Ve basit görüşlü alçaklarımızdan başkasının sana tabi olmadığım,
sizin bizden bir üstünlüğünüzün bulunmadığım görüyoruz ve sizin yalancılar olduğunuzu biliyoruz."
28- Nuh dedi ki: "Ey kavmim! Ya ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorsam, gözünüzden perdelenmiş, kendi kalından bir rahmet bana nasip etmişse... Siz istemediğiniz halde, biz onu size zorla mı kabul ettireceğiz.?"
29, 30- "Ey kavmim! Ben bu görevime karşı sizden bir mal istemiyorum. Benim ücretim, yalnızca Allah'a aittir. Ben o inananları kovacak da değilim. Onlar Rableri ile karşılaşacaklar.
Ben yalnızca sizin cahil bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim! Eğer onları kovarsam, Allah'a karşı kim bana yardım edebilir? Artık düşünmeyecek misiniz?!"
31- "Ben "Allah'ın hazineJeri yanımdadır" da demiyorum. Gaybı bildiğimi de söylemiyorum.
Melek olduğumu da iddia etmiyorum. Gözlerinizin alçak gördüğü o müminlere "Allah mal ve
şeref vermeyecek" de diyemem. Allah onların içlerinde ne cevherler olduğunu daha iyi bilir.
Ben böyle bir şey yaptığım zaman, zalimlerden olurum."
32- Onlar dedi ki: "Ey Nuh! Gerçekten bizimle tartıştın ve çokça tartıştın. Eğer doğrulardan
isen, bize va'dettiğin azabı getir."
33- Nuh dedi ki: "O azabı (ben getirecek değilim. Onu) eğer dilerse ancak Allah getirir ve siz
kurtulup kaçamazsınız.
34- Eğer Allah sizi saptırmak istemişse, ben size öğüt vermek istesem de, öğüdüm size fayda
vermeyecektir. Rabbiniz ve sahibiniz o Allah'tır. (En sonunda) O'na döneceksiniz."
35- Yoksa, "o bunu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer onu uydurmuşsam, suçluluğum bana
aittir. Fakat ben sizin yaptığınız iftira ve suçtan beriyim."
36- Ve Nuh'a vahyedildi ki: "Bu mevcut inananlardan başka daha kimse inanmayacaktır. Artık onların yaptıklarından dolayı sıkıntı çekme, üzülme!
37- Kontrolümüz ve bilgimizle gemiyi yap. O zalimler hakkında Bizden bir şey isteme. Şüphesiz onlar batacaklardır."
38- Nuh gemiyi yapıyordu. kavminin ileri gelenleri onun yamndan geçince, onunla alay ediyorlardı. Nuh onlara: "Eğer bizi hor görüyorsanız, bizi hor gördüğünüz gibi, biz de sizi hor
görüyoruz.
39- İlerde sahibin! alçaltıcı bir azabın kime geleceğin! ve kimin basma daimi bir azabın yıkılacağım bileceksiniz" dedi.
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40- Nihayet emrimiz gelince ve tandır kaynayınca "(Ehli hayvanların) her birisinden iki çifti
yükle, kafir kalacak olanlar hariç, aileni ve inananları da yükle" dedik. Fakat çok az bir grup
ona inanmış idi.
41- Ve dedi ki: "îçine binin. Onun yürümesi de durması da, Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim, çok bağışlayan ve çok acıyandır."
42- Gemi, dağlar gibi dalgalar içinde onları götürüyordu. Nuh, bir kenarda duran (bîtaraf)
oğluna: "Ey oğlum! Bizimle beraber bin ve kafirlerden olma!" diye seslendi.
43- O: "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım" dedi. Nuh: "Allah'ın rahmet ettikleri
hariç, hiçbir şey O'nun azabına karşı koruyucu olamaz." dedi. Ve hemen bir dalga aralarına
girdi. O da boğulanlardan oldu.
44- Ve: "Ey arz, suyunu yut! Ey gök, suyunu keş!" denildi. Su azaldı, iş bitti, gemi yüksek bir
dağa(*) oturdu. Ve, "kahrolsun zalimler!" denildi.
(*) Veya Cildi doğma...

45- Sonra Nuh, Rabbine dua etti ve: "Ey Rabbim! Şüphesiz oğlum, benim ailemdendir. Ve
şüphesiz va'din haktır. Ve sen en iyi hüküm verensin" dedi.
46- Allah: "Ey Nuh! O senin ailenden değildir. O'nun yaptığı, uygun olmayan bir iştir. Kendisi hakkında bilgi iahibi olmadığın bir şeyi Benden isteme, cahillerden olmadasın diye sana
öğüt veriyorum." dedi.
47- Nuh: "Ya Rabbi! Hakkında bilgim olmayan bir şeyi Senden istemekten Sana sığınırım.
Eğer beni bağışlayı? Bana rahmet etmezsen, zararlı çıkanlardan olurum." dedi.
48- Denildi ki: "Ey Nuh! Bizden sana ve seninle bera?er olan toplumlara selam ve bereketlerle in. (Diğer) toplumlar ise, onları yaşatacağız. Sonra bizim tarafımızdan, onlara elem verici
bir azap dokunacaktır.
49- Bunlar gaybi haberlerdir. Onları sana vahyediyoruz. Bundan önce, bunları ne sen bilirdin
ne de kavmin. Sabret! Şüphesiz hayırlı sonuç, kendini koruyanlarındır.
50- Ad kavmine de kardeşleri Hüd'u (peygamber olarak) gönderdik. Onlara şöyle dedi: "Ey
kavmim! Yalnızca Allah'a kulluk edin, O'ndan başka mabut ve yaratan yoktur. Sizler ancak
yalan uyduruyorsunuz."
51- "Ey kavmim! Ben bu görevime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca beni yaratan Allah'a aittir. Artık idrak etmeyecek misiniz?"
52- "Ey kavmim! Sahibiniz olan Allah'tan bağışlanmak dileyiniz. Sonra O'na yöneliniz. Ki
gökten üzerinize bol yağmur göndersin. Kuvvetinize ilave kuvvet katsın. Suçlular olarak sırt
çevirip kaçmayın."

196

53- Dediler ki: "Ey Hud! Sen bize bir mucize delil ile gelmiş değilsin. Ve biz, senin sözünden
dolayı, ilahlanmızı bırakacak ve sana inanacak da değiliz.
54, 55- Biz ancak; "Bir kısım ilahlarımız, seni kötülüğe sarmıştır" deriz." Hud cevaben: "Ben
Allah'ı şahit gösteriyorum, siz de şahit olun; Ben, Allah'a eş koştuğunuz, O'nun dışında ibadet
ettiğiniz bu putlardan beriyim. İşte hepiniz bana tuzak kurun, sonra bana mühlet vermeyin."
56- "Ben, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Hiçbir canlı yoktur ki, ipinin ucu
O'nun elinde olmasın. Şüphesiz Rabbimin yaşatan, dosdoğru bir yol üzeredirler."
57- "Eğer sırt çevirip dönerseniz, şüphesiz benimle size gönderilen mesajı size ulaştırdım.
Rabbim sizin yerinize yeni bir kavim getirecektir. Siz O'na asla zarar veremezsiniz. Şüphesiz
Rabbim, herşeyi koruyup muhafaza edendir."
58- Azap emrimiz geldiğinde Hud ve onunla beraber inananları, Biz'den bir rahmet ile kurtardık. Onları, (kavmi tarafından onlara reva görülen) kaba bir azaptan da kurtardık.
59- îşte bu Ad kavmi, Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler. O'nun peygamberlerine isyan ettiler.
Her cebbar, inatçı idarecinin emrine uydular.
60- Bu dünyada da lanete uğradılar, kıyamet günü de. Îşte Ad, Rablerini inkâr eden bir kavim
idi. îşte Hud'un kavmi olan Ad kahrolsun!...
61- Semud kavmine de kardeşleri olan Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih onlara dedi
ki: "Ey kavn-üm! Yalnızca Allah'a ibadet edin, O'ndan başka mabud ve yaratanınız yoktur. O
sizi yerden inşa etti, sizi yeryüzünde yaşattı. O'ndan bağışlanma dileyin, sonra O'na yönelin,
şüphesiz benim Rabbim, herşeye çok yakın ve her duay a cevap verendir."
62- Onlar dediler ki: "Ey Salih! Bundan önce sen içimizde, itibarı sağlam biri idin. Babalarımızın ibadet ettiği putlara ibadet etmemizi mi bize yasaklıyorsun? Ve biz, senin bizi ona çağırdığın meselede şüphe içindeyiz. O mesele bizi kuşkulandınyor."
63- Salih dedi ki: "Ey kavmim! Ya ben, Rabbimden gelen bir delile dayamyorsam? Ve kendi
kalından bana bir rahmet vermişse? Ona isyan edersem, Allah'a karşı kim bana yardım edebilir? O zaman sizin bana, zarardan başka katkınız olamaz,
64- Ey kavmim! Bu, Allah'ın devesidir. Sizin için bir mucizedir. Bırakın, Allah'ın arzında
otlansın. Ona kötülükle dokunmayın, yakın bir azap sizi yakalar."
65- Bunun üzerine onlar, o devenin el ve ayaklarım kestiler. Salih de onlara: "Üç gün evinizde
yasayın (ondan sonra görürsünüz!) Bu, yalan olmayan bir vaattir" dedi.
66- Azap emrimiz geldiği zaman, Salih .ve onunla beraber inananları, Biz'den bir rahmet ile
kurtardık. O günün alçaltıcı durumundan da (kurtardık). Şüphesiz Rabbin, kuvvet ve İzzet
sahibidir.
67- Ve bir ses ve patlama o zalimleri yakaladı. Evlerinde yığılıp kaldılar.
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68- Sanki orada hiç yaşamamışlar gibi oldular, îşte Semud kavmi, Rablerini inkâr eden bir
toplum oldular. İşte o Semud kavmi, kahrolsun!...
69- Andolsun! Melek elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldiler. "Selam!" dediler. İbrahim:
"(Size de) selam olsun!" dedi. Ve çok beklemeden kızartılmış bir buzağıyı getirdi.
70- Ne zaman ki ibrahim, onların ellerinin ona ulaşmadığım görünce, onları yadırgadı ve onlardan korktuğunu gizledi. Dediler ki: "Korkma! Biz, Lüt kavmine gönderilen elçileriz." ,
71- İbrahim'in hanımı da ayakta idi, güldü. Biz de ona îshak'ı müjdeledik, îshak'ın ardından da
Yakub'u...
72- İbrahim'in hanımı: "Vay halime! Ben ihtiyar bir kocakarı iken, bu beyim de yaşlı iken,
ben nasıl doğururum?! Bu çok acaip bir şeydir" dedi.
73- Onlar dediler ki: "Allah'ın emri mi sana acaip geliyor. Bu, Allah'ın siz Ehl-i Beyt'e olan
rahmet ve bereketidir. Şüphesiz Allah, bütün nimetlerin sahibi, övülmeye layık ve yüce şeref
sahibidir. (Herşeyin sahibi o olduğu için, her zaman herşeyi verebilir.)
74- Korku İbrahim'i bırakınca ve ona müjde gelince, LGt kavmi hakkında bizimle mücadele
etmeye başladı.
75- Şüphesiz İbrahim, çok şefkatli, içli ve Rabbine yönelen idi.
76- (Melekler:) "Ey İbrahim! Sen bundan vazgeç. Şüphesiz Rabbinin azap emri gelmiştir. Ve
şüphesiz geri çevrilmeyecek bir azap onlara gelecektir.
77- Elçilerimiz Lüt'a geldiklerinde, Lüt fenalaştı, onlara güç yetiremedi ve: "Bu sert, kötü bir
gündür" dedi. (Azabın geleceğim sezdi.)
78- Lüt'un kavmi ona doğru koşarak geldiler. Daha önce de kötülükler işliyorlardı. LOt: "Ey
kavmim! İşte bunlar benim kızlarım! Onlar sizin için daha temizdirler. Artık Allah'tan korkun
ve misafirlerim hakkında beni rezil etmeyin. îçinizde aklı basında doğru karar verecek bir
adam yok mu?" dedi.
79- Onlar: "Sen bilirsin, bizim senin kızlarında bir hakkımız yoktur. Ve sen bizim ne istediğimizi de biliyorsun" dediler.
80- Lüt: "Keşke benim sîze karşı koyacak bir kuvvetim olsaydı veya sağlam bir kaleye (veya
kabileye) sığınabilseydim" dedi.
81- Melekler: "Ey Lut! Biz senin Rabbinin elçileriyiz, onların eli sana ulaşmayacaktır. Gecenin bir bölümünde aileni al, git. Hanımın hariç kimse geri bakmasın. Şüphesiz kavminin basma gelecek azap onun da basma gelecektir. Azapla buluşacakları zaman, sabah vakti olacak.
Artık sabah yakın değil mi?"
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82, 83- İşte emrimiz geldiği zaman, Biz o şehrin altını üstüne getirdik. Üzerlerine çamurdan
biçilmiş Rabbin katmdan (g'ayb aleminden) işaretlenmiş sert taşlar yağdırdık. îşte böyle bir
azap, zalimlerden uzak olmaz.
84- Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb şöyle dedi: "Ey
kavmim! Yalnızca Allah'a ibadet edin. Ondan başka ilâh ve yaratıcınız yoktur. Ölçü ve tartıyı
eksiltmeyip, sizin mal ve mülk içinde yüzdüğünüzü görüyorum. Ben sizin için, herşeyi kuşatan bir günün azabından korkarım."
85- "Ey kavmim! Ölçü ve tartıyı tam olarak adaletle ifa edin, insanların eşyalarım haksız olarak almayın, yeryüzünde bozguncular olarak koşturmaym."
86- "Eğer inanıyorsanız, Allah'ın size bıraktığı (helal) mal, sizin için daha hayırlıdır. Ben sizi
(Allah'ın azabından) koruyacak da değilim."
87- Onlar: "Ey Şuaybî Senin dua ve namazın mı sana; bizim babalarımızın ibadet ettiklerine
ibadet etmeyi veya mallarımızda istediğimiz gibi hareket etmeyi bırakmamızı buyuruyor? (Bu
nasıl iştir?) Çünkü biz seni şefkatli ve reşit bir adam olarak biliyoruz" dediler.
88- Şuayb dedi ki: "Ey kavmim! Ya ben Rabbİmden gelen bir delile dayanıyorsam ve kendi
kalından bana güzel bir rızık vermişse? (O zaman ne dersiniz?) Ben bu işleri size yaptırmayıp
kendim yapıyor da değilim. Ben sadece, gücüm yettiği kadar düzeltmek istiyorum.. Muvaffakiyetim de ancak Allah iledir. Yalnızca O'na tevekkül ediyorum ve yalnızca O'na yöneliyorum."
89- "Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz, Nuh, Hud ve Salih kavimlerinin basma gelen musibetin aymsım başınıza getirmesin. Lut kavmi de (zaman ve mekan itibarıyla) sizden pek uzak
değiller."
90- "Rabbiniz olan Allah'tan bağışlanmak dileyin, sonra O'na yönelin; şüphesiz Rabbim, şefkat ve sevgi sahibidir."
91- Onlar dediler ki: "Ey Şuayb! Senin dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Seni içimizde zayıf
bir kişi olarak görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı, seni recmederdik. Senin bizim yanımızda
bir itibarın da yoktur.
92- Şuayb dedi ki: "Ey kavmim! kabilem sizin yanınızda Allah'tan daha mı güçlüdür ki siz.
Onu arkamza atıp (unutup) ilgilenmiyorsunuz? Şüphesiz Rabbim, sizin yaptığınız her şeyi
kuşatmıştır.
93- "Ey kavmim! Siz kendi yerinizde çalışın, ben de çalışıyorum. Alçaltıcı azabın kime geleceğim, kimin yalancı olduğunu pek yakında bileceksiniz. Gözetin, ben de sizinle beraber gözetiyorum."
94- Emrimiz geldiğinde, Şuayb ve onunlu beraber inananları Bizden bir rahmet ile kurtardık.
Ve o zalimleri bir ses ve patlama yakalayıverdi, evlerinde yığılıp kaldılar.
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95- Sanki orda hiç yaşamamış gibi (oldular), îşte, Semud kavmi kahrolduğu gibi, Medyen
halkı da kahrolsun!
96, 97- Andolsun! Biz Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir güç ile (peygamber olarak) Firavun ve ordusuna gönderdik. Fakat (ordusu) Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un
emri, yerinde olan bir karar değildi.
98- Kıyamet günü kavmine önder olur, onları ateşe sürükler. Varılmış ne kötü bir varıştır o!
99- Peşlerinde, bu dünyada da lanet yağdı, kıyamet günü de. Verilmiş en kötü armağan işte o
lanettir!
100- Bunlar köy ve kasabaların haberleridir. Onları sana anlatıyoruz. Onların bazıları ayaktadır, bazıları da biçilmiş gibi yerle bir edilmiştir.
101- Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiği
zaman, Allah'ın dışında çağırdıkları o putları, onlara hiçbir fayda vermedi. Helâk ve yıkımdan
başka hiçbir katkıları olmadı.
102- Köy ve kasabalar zulmederken, Rabbinin onları yakalaması, işte böyledir. Şüphesiz
Rabbinin yakalaması, elem verici ve serttir.
103- işte ahiret azabından korkan için bu kıssalarda belge ve ibret vardır. Bu ahiret, insanların
kendisi için toplatılacağı ve herşeyin orada görüleceği bir gündür.
104- Biz onu ancak, sayılı bir süreye kadar geciktiriyoruz.
105- O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. O gün onlardan
bazıları mutsuz, bazıları da mutludur.
106- Mutsuz olanlar, ateş içindedirler, orada feryad-u figan ederler.(*)
(*) Veya sıkıntılarmdan zor nefes alıp verirler.

107- Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer kaldıkça orada devam edecekler. Şüphesiz Rabbin
istediğin! yapandır.
108- Said (mutlu) olanlar ise, Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer kaldıkça, onlar Cennette
devam edeceklerdir, işte bu, kesilmeyen ilâhi bir bağıştır.
109- Bunların taptığı şeylerin batıllığı hakkında hiçbir şüphen olmasın. Daha önce babaları
nasıl tapıyor idiyse, onlar da öyle tapıyorlar. Biz onların (azaptan) nasiplerin! hiç eksiltmeden
vereceğiz.
110- Andolsun! Biz Musa'ya kitabı verdik. Onun hakkında da ihtilaf ettiler. Eğer Rabbinden
verilmiş bir söz olmasaydı, yargılanıp işleri bitecekti. O kafirler, bu vahiy hakkında kuşku
verici bir şüphe içindedirler.
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111- Şüphesiz senin Rabbin, hepsinin de amellerinin karşılığını eksiksiz verecektir. Muhakkak O, onların yaptıklarından çok iyi haberdardır.
112- Artık sen de, sana tabi olanlar da emredildiğiniz gibi dosdoğru olun. Sakın azmayın.
Çünkü O Allah, sizin yaptıklanmzı çok iyi görendir.
113- Zulmedenlere meyletmeyin, Allah'ın dışında hiçbir dost buîamazken size de ateş dokunur. Sonra yardım da edilmezsiniz.
114- Gündüzün iki tarafında (sabah ve ikindi) ve gecenin gündüze yakın saatlerinde (akşam
ve yatsı) namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu namaz, zikredenler, için bir uyarıcıdır.
115- Ve sabret. Çünkü Allah, iyilerin ücretini zayi etmez.
116- Sizden önce gelip geçen, mal ve mülk sahibi olan o çağların hiçbiri neden yeryüzündeki
bozgunculuğu engellemedi? Yalnız oralardan kurtardığımız çok az bir gurup engeîlemeye
çalıştılarsa da zulmedenler kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suçlulardan oldular.
117- Köy ve kasabaların ahalisi yapıcı olduğu müddetçe, Rabbin, onları zulüm ile helâk edici
değildir.
118, 119- Şayet Rabbin dileseydi, bütün insanları bir tek ümmet (toplum) yapardı. Fakat Rabbinin rahmet ettikleri hariç, onlar ihtilaf edip durmaktadırlar. Allah da onları bu ihtilaf için
yaratmıştır. (Yani) Rabbinin; "Ben Cehennemi tümüyle, cinlerden ve insanlardan dolduracağım" sözü gerçekleşmiştir." (*)
(*) Diyalektik ve zıtlar kainat yapışırım iki temel unsurudurlar. Allah kainatı o iki temel üzere yaratmıştır. Yani
Allah bir zıddın varlığım başka bir zıt ile gösteriyor. O zıtları birbiriyle çarpısfırarak ka'mata hareket veriyor.
Ve o hareketle kâinatı gelismeye doğru götürüyor. Nihayet iyilikler ve iyiler Cennete, kötülükler ve kötüler Cehenneme dolacaktır.

120- Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini sağlamlaştıracak her şeyi sana anlatıyoruz.
Bu surede de müminler için zikir, öğüt ve hak olan bilgiler sana geldi.
121, 122- inanmayanlara de ki: "Kendi yerinizde çalışın, biz de çalışıyoruz. Bekleyin, biz de
bekliyoruz.
123- Göklerin ve yerin gaybı (gizli idaresi), Allah'ın elindedir. Her şey bütünü ile O'na döner.
O'na ibadet et ve O'na tevekkül et. Çünkü O, sizin yaptıklarımızın hiçbirinden habersiz değildir.
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YUSUFUN GÜZELLİĞİ
(Yusuf Suresinin İki Farklı Açıdan Tefsiri)

Sosyolojik ve Ontolojik Yönüyle Yusuf Suresinin Tefsiri
Bir Giriş
Varlık âleminde bütün nesneler ve olaylar; sonsuz, soyut, evrensel, zaman ve mekanları aşan; ve her yerde her
zaman gözle görülebilen birer kanunun somut, pratik örnekleridir. Adeta o sonsuz kanun, bir ip olup o nesneler
ve olaylar, ona dizilen pırlantalardır. Evet, o sonsuz kanun, çok hikmetli ve düzenli olduğu gibi; ona dizilen o
olaylar ve nesneler de birer pırlantadırlar. Sonsuz bir sanatın manalı birer mücevherleridirler.
Evet, dairevari yani dönüşümlü bir realite olan zaman şeridi ve mukadderatı (DNA’sı) gayet güzel ve şeffaf bir
film gibidir. Ona dizilen her karenin binlerce tekrarı ve sayısız manaları vardır. Fakat çocuksu bazı insanlar, bu
filmin manasını, bütünlüğünü ve mesajını anlamadığı için sadece karelere, aktörlerin yakışıklılığına ve sahnenin
dekoruna takılıp kalıyorlar. Bence bugünkü dünyada başa dert olan hurafeli dindarlığın, ruhsuz materyalizmin ve
ilkel çatışmaların en birinci sebebi, insanların bu filmi iyice ve belirgin manaları ile anlamamalarıdır. Bunu iyi
teşhis etmiş bir âlim, mealen şöyle buyuruyor:
“Din ve vahiy bilgileri, birer kanun-u külli-i meşhutturlar. Eğer onları cüzî bireylere münhasır olarak anlarsanız, birer hurafe olur; beşeriyetin ve insanın en önemli cihazı olan akıl ve müspet ilimler, haklı olarak dinden
kaçarlar; insanlık ve insanın bütün değerleri materyalizmin mezbahasına sürüklenmiş olurlar.” 41
İşte varlık âleminin, tarih sahnesinin en güzel ve her zaman gişe rekorları kılan filmi, Yusuf Kıssasıdır. Halk
arasında Yusuf Kıssası’nın bir ismi de Ahsenül-Kısastır: Anlatımların, kıssaların en güzeli. Fakat Kur’an bu
tabiri kullanmıyor. Ahsenel-Kısas değil de Ahsenel-kasas diyor. Bu kelime de bugünkü Türkçe ile “En iyi anlatım” değil de; “En iyi uygulama” manasına gelir. Kıssanın hikâyeden farkı da budur. Hikâye, bir benzetme ile
bir mesajı veya bir olayı anlatmak demektir. Hikâye kelimesi etimolojik olarak benzetme manasına gelir. Kıssa
ise, realite olup kanun şeklinde her zaman ve her yerde yaşanılan olay demektir. Eski müfessirler, bu farkı göremedikleri için Kur’anın Ahsenel-Kısas deyimi yerine Ahsenel-kasas ifadesinin hikmetini anlamak için epey uğraşmışlar; fakat çözümleri sadece gramatik kalmıştır.
Sakın kimse, bizi tarihteki peygamberleri inkâr ediyor, diye itham etmesin. Çünkü biz peygamberliğin evrenselliğini savunuyor; vahyin, kâinatın ve varlığın ruhu olduğuna inanıyoruz. Tarihte yüz yirmi dört bin peygamber
gelmiştir, diye akide olarak bellemişiz. Fakat Kur’anın zikrettiği 28 peygamber tarihî, bireysel varlıklar değil de;
evrensel, metafizik, arketip, gaybî misyon ve hakikatlerdir, diye semavî kitapların mucizevî anlatımlarından
anlıyoruz.42 20. Sözde de denildiği gibi; Eğer o gaybî hadiselere tarihi malzeme olarak baksak, Kur’anın ve
dinin anlattığı hakikatler, aklın dışına çıkarlar. Başka bir makalemde bu 20. Sözün başındaki mesajı şerh etmiştim. Ve diğer kitaplarımda bu tarz anlamanın delillerini açık ve güçlü olarak göstermiştim. Bu Yusuf suresi içinde de yüzlercesini göreceğiz. O makalemde ondalık sisteme uygun olarak Sami Arap Alfabesi ile eşit olan 28
peygamberin manalarını ve misyonlarını özetlemiştik. Şöyle ki:
“Nübüvvet, Allah’ın evrenin içine yerleştirdiği binlerce yasayı ilmî ve geniş çapları ile muhatapların anlayabileceği ve uygulayabileceği bir çerçevede anlamak ve anlatmak demektir. Fakat her bir nebi (Peygamber) genelde zamanının temel ihtiyacı olan bir misyonu öne almıştır. Nebi, gaybten haber ve mesaj
alan demektir. Vahyin İlahî evrensel yasaları ise, bütün geçmiş ve gelecekte ve her yerde geçerli olduklarından, gaybî sayılırlar ve insanoğlu vahiy almadan beşerî bilgi ile bu yasaları tamamı ile bilemez.
Evet 124 bin Peygamber içinde Kur’anın anlattığı 28 Peygamberin her birisi bir misyonun ifadesidir. Bu

Sözler, 20. Söz; 1. Makam
Önce ateist olan, sonra imana gelen ve genomu bulan Francis S. Collins Beyefendi de bu kanaattedir. Fakat o,
bizim gibi bu kıssaların detaylarının yorumunu henüz biliyor değildir.
41
42
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kıssalar, sadece tarihî bilgiler değiller. Evet, birden bine kadar ondalık sistemin katları değerinde olan
Arap Sami alfabesine eşit olarak anlatılan bu 28 kavram ve harf, birer evrensel misyonun ifadesidirler.
Mesela “Âdem” dili, medeniyeti ve insanlığı, “İdris” müsbet ilmi ve dersi, “Hud” kadim Batı medeniyetini, “Salih” kadim Doğu medeniyetini, “Nuh” inancı, “İbrahim” tevhidi, “İshak” refahı, “Yakup” çile
ve gelişmeyi, “Yusuf” Arap medeniyetini, “Musa” şeriatı, “Harun” velayeti, “Uzeyir” dini ilimleri, “Şuayib” ticareti, “Yunus” nefsin ilkel istekleri tarafından yutulan, fakat iman ve dua ile kurtulan insanı,
“Eyyüp” yöneliş ve ibadeti, “Zülkarneyn” iktidar ve barışı, “Hızır” ekolojiyi, “Lokman” tıbbı, “Davut”
din devletini, “Süleyman” saltanatı, “Lut” yıkılmış, azap görmüş medeniyeti, “İsmail” namazı, “Elyesa’
siyaseti, “İlyas” metafiziği, “Zülkifl” emniyeti, “Zekeriya” İslam tarihini, “Yahya” mehdiyeti, “İsa”
vahiy ve maneviyatı temsil ediyorlar.
Ahsen-i takvimde yaratılan insanın boynuna takılan bu gerdanlığın ilk misyonunun mucizesi dil ve medeniyet olduğu gibi; son misyon olan İslam’ın da misyonu, edebiyat ve ilimdir. Bu gerdanlığın başka bir
ismi de divan-ı nübüvvettir.”
Konumuz olan Yusuf suresinin baba rolündeki Yakub misyonu, insanlığı temsil ediyor. Yakub çilekeş, aksak bir
beşerdir. Fakat açlık, hastalık, soğuk, şiddet, kargaşa gibi Allah’ın koyduğu yüzlerce tabii ve sosyolojik yasayı
yenince, İsrail ismini alıyor; dindar-medeni millet oluyor. Ve ondan 12 millet çoğalıyor. 43 Evet, çilekeş, aksak
insanlık, bilimler ve inançlar ile bütün tabiata egemen olmuştur. Bu 12 millet yanında, 12 Havari, 12 Mezhep, 12
tarikat, 12 İmam ve benzerleri yüzlerce bereketli dallar ile varlığın her tarafına uzanmıştır. Bereketli, canlı bir
ağaç olmuştur.
Bu tarz evrensel yorumların en bilimsel bir delili de bu 28 peygamber ve misyonun maddi varlığına yönelik
tarihî ve arkeolojik hiçbir verinin şimdiye kadar bulunmayışıdır. Tarih ve Arkeoloji bu iddiamızı gösterdiği gibi;
Antropoloji ve Biyoloji de bizi destekliyor. Bunun aksini söyleyen bir kısım misyoner yaklaşımlar ise, hiçbir
ilmî ve dinî metne dayanmıyor.44
İşte gaybî, evrensel ve her dönemdeki insanlığa ve sosyolojik yasalara uyarlanan Yusuf Kıssası! İşte surenin
dizaynı!. İşte Yusuf ve ilgili diğer kahramanların temsil ettiği sosyolojik ve ontolojik kanunlar!. Yani Yaradılış
Serüveni; yani bütün tarihin ve bütün insanî oluşumların her zaman ve her yerde yaşadığı kanunlar gerdanlığı.
Surenin tefsirine başlamadan önce; düzeni, bilinci, mana ve maddenin aşkını bir parça görmemiz için; 12’li dizelerden oluşmuş bir şifreye bakmamız gerekiyor. Şöyle ki:
1) Bu Surenin başkahramanları olan Yusuf ve kardeşleri 12 kişidirler.
2) Sure, Kur’anın 12. suresidir.
3) 12. cüzdedir.
4) Sure, Besmele ile beraber 112 ayettir.
5) Surenin ana konusu, Yusufun yüzde yüz yok olması iken; daima sonsuz bir bilinç tarafından rahat ve
mutlu olarak korunmasıdır.
Bakın surenin 12. Ayetikelimelerin çağrışımı yöntemi ile adeta bu manayı hayalin ekranına getiriyor: Onu (Yusufu) yarın bizimle beraber salıver; otlanıp, oynasın; biz onu mutlaka koruruz.
Ben burada rakamsal düzenekler üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü surenin bütün ayetleri ve bin küsur kelime ve cümleleri, bu süredeki evrensel mesajı o kadar güçlü bir bütünlük içinde anlatıyorlar ki, sayısal şifrelere
gerek kalmıyor.
Tekvin, 32, 25-28. Bu evrensel manayı bilmeyen bazı zahir-perestler, Kur’anın tasdik ettiği Tevrata dil uzatmaya çalışıyorlar.
44
Bu surenin tefsirinde ve Tevrat, Tekvin: bap, 26-50’nin izahında göreceğimiz gibi, bu iddiamızın yüzden fazla
delili var.
43
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Bir Ara Not:
Yusuf Kıssasında hisse ve hitap, evvela Hıristiyan ve Yahudi gruplar dâhil, 12 Arap güç ve kabilesinedir. Sonra
Araplar ve Türkler başta olmak üzere insanlığın 12 milletinedir. Arap kelimesi güzel demektir. Yusuf kelimesi
de, Arap telaffuzu ile yani “Sad” ile varlığa ve bedene nitelik, vasıf ve güzellik katan ruh ve mana demektir.
Büyük bir ihtimal ile Yusufun meşhur güzelliği, bedeni güzellikten ziyade, bu ruhanî nitelikten kaynaklanıyor.
Ayrıca Yusuf tip olarak güzel demek olduğundan, Yusuf kelimesi deyim olarak güzel demektir, denilebilir.
Tevrat Tekvin kitabında Yakubun 12 oğlunun niteliklerini tek tek veriyor. Türkleri temsil eden Bünyamin için de
şöyle bir tanım geçiyor: “Bünyamin yırtıcı bir kurttur. Sabahleyin avı yutar; akşamleyin ganimeti paylaşır”
(Tekvin, 49/27) Evet Bünyamin ve Yusuf (Araplar ve Türkler) bir araya gelince, Yakubun (insanlığın) gözleri
görmeye başlar. Diğer kardeşler de refaha kavuşur. Dünya; düzenli, güvenli bir şehir (Mısır) olur. (Yusuf suresi,
99).
Diğer kahramanların misyon ve manasını sure içinde göreceğiz.
Besmele:
“Be” ile manasındadır; yani madde, mana ile vardır. Mana da madde ile görünür. “İsim” O Sonsuz Mananın
somut nokta görüntüleri ki; sonradan her biri bir bilim dalı oldu. Eskiler, mananın, soyutun bu somut aktivitelerine dilsel bir isim takıp, bugünkü bilimlerin değişik ihtiyaçlarda kullanıldığı gibi, o kutsal sözcükleri büyük
işlerde kullanırlardı.
Allah, Sonsuz Soyut Varlık, demektir. Yani bir varlığın eğer sonsuz ve soyut aşkınlığı yoksa ona tapılmaz. Tapılsa putperestlik olur.
“Rahman”.. Yani mananın ne kadar sonsuz ve soyut aşkınlığı varsa, o kadar da somut görüntüleri vardır. O
sonsuz soyut mana, dualite ve diyalektik yöntemlerle somutlaşmış; dünya dediğimiz bu âlem zuhura gelmiştir.
Bu somut noktaların hiçbirine tanrı denilmez. Fakat bütün her şeyi ile beraber, somut varlık âleme tanrı manasında “Rahman” denilir. Rahman, daha çok o sonsuz soyut varlığın yasal ve düzenli yansımalarını ifade eder.
“Rahim” ise, daha çok olağanüstü ilgileri, özel müdahaleleri ve mucizevî işleri ifade eder. Adeta, Allah ve Rahman hakikatleri arasında bir geçittir.
Burada Besmeleyi bir miktar tefsir etmek gerekti. Çünkü surenin içinde bu beş gerçeğe benzer mana kategorileri
birkaç sefer önümüze çıkacaktır.

[İşte Yusuf Suresi ve Dizilimi]45
1- “Elif Lâm Râ… İşte bunlar, apaçık bir kitabın ayetleridirler.”
Elif, Lam, Ra gibi, 29 surenin başında bulunan bu kesik harfler (huruf-u mukattaa) hakkında çok sırlı ve şifreli
bilgiler verilmiştir. Bu kardeşiniz de Kur’an’ın Evrenselliği adlı tefsirinde ve başka surelerin tefsirinde 5–10
sayfalık, mucizevî nükteleri yazmışım. Burada sadece surenin manası ile paralel tek bir nükteyi hatırlatacağız;
şöyle ki:
“Elif” soyut varlık âlemlerinin remzidir. “Lâm” gaye, mana ve anlamın ifadesidir. “Râ” da, bu soyut varlık
âleminin belli amaçlar için somutlaşarak görünmesinin, rüyete gelmesinin işaretidir. Demek varlığı anlamak ve
güzel bir şekilde onu yaşamak, soyut ile somutun dengesini iyi kurmak, o iki âleme amaçlılığı ve anlamı güzel
bir ruh yapmakla olur.

Kur’anın asıl mucizeliği nazm-ı maanisinde yani dizilimindedir. Çünkü Kur’anın bu yönü, ancak sonsuz İlahî
bir bilinç ve tercih ile olabilir. Evet, Kur’an bu bilince göre tertip edilmiştir. Müsteşrikler bu sonsuz boyutu göremedikleri için yüzlerce yanlış yapıyorlar. Sizler, nazm-ı maani ilminin çerçevesini görmek için İşaratül-İ’caz
Tefsirine bakınız!
45
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“Tilke İşte onlar!” mealinde işaret kelimesidir. Birinci kelimede ifade edilen ve bu surede serüven olarak görünen gerçeklere yönelik belirgin bir işarettir. O ayetlerin, o olayların kanunluğunu, evrenselliğini ve gerçekliğini
gösterir.
“Âyât” gerçekler, manalı ve doğru belgeler manasındadır.
“Kitap” yazı, yasa, soyut gerçeklerin somut görünen şekli manasına gelir. Düzen, hukuk ve program manalarını
da içerir.
“Mübin” apaçık (kitap), açıklayıcı kitap, güçlü belge manalarına gelir.

2- “Biz (Yani kâinat sistemi ve varlık ağacı) o kitabı Arapça, açık bir Kur’an ve bellek olarak
sana (ey Muhammed) indirdik; ikram ettik. Ki insanlık âleminde gelişmeye yönelik bir imtihan olsun. Ve siz insanlar, aklınızı kullanıp bu imtihandaki riski yenip, gelişesiniz, diye.”
[Zekâ, zihin keskinliği demektir. Akıl ise, değişik bilgi donelerini toplayıp, koordine ederek, işi sağlıklı bir karara bağlamak demektir. Ki hayatta en kritik iş, imtihandaki bu derin riski başarı ile yenmektir. Evet, akıl riski
yenmektir. Ve gerçek akıl, ebedî bir hayatı kazanmaktadır.]

3- “Biz bu Kur’an ve gaybî belleği sana vahyetmekle, bu gaybî ayet ve arketipleri senin modelin üzerinde uyguluyoruz... Evet, sadece Biziz bu kıssaları senin hayatın üzerinde uygulayan.. Nitekim sen, daha önce böyle hakikatlerden tamamıyla habersizdin.”
4- “Bir vakit; Yusuf, babasına dedi ki: Ey babacığım, ben gerçekten 11 gezegen ile güneş ve
ayın bana secde ettiklerini gördüm. Evet, onları benim için secde halinde gördüm.”
Bu 4. Ayetin Kelimelerinin İşaretleri
“İz” bir vakit, zaman üstü, sonsuzluk ve gerçekleşmişlik manalarına işarettir.
“Kale” söz, mana, amaç hakikatlerinden haber verir.
“Yusuf” güzellik, ruh, gerçeklik, nitelik ifadesidir.
“Li-ebihi” (babası için.) Baba, insanlık ve amaç niteliklerini hatırlatır.
“Ey babacığım” nezaket, şefkat, saygı manalarının kalıbı.
“Muhakkak ben” gerçeklik ve somutlaşma ifadesi.
“Gördüm” realite, bilimsel belge. Vahyin de rüya gibi; fakat kâinat çapında bir duru görü olduğuna bakar.
“11 gezegen…” Ruh ve nitelik manasına gelen Yusuf ile beraber 12 sayısı, düzenin ve sistemin işareti.
“Kevkeb” (gezegen.) Yani ancak dolanarak, süreç ve terbiye geçirerek var olan büyük benlik. Evet, milletler,
Yusuf gibi uzun bir serüven içinde dolana dolana, çile çeke çeke ancak millet oluyorlar.
“Güneş” Yusufun maddi imkânları ki, ana figürü ile ifade edilir… Ekonomi ve çevre imkânları demektir; güneş,
dişil bir kelimedir. Ay ise, insanlık, humanite ve manevî eril güç demektir. Baba ile ifade edilir. Eril bir sözcüktür. Bazıları bunu bilmedikleri için Güneşi baba ve Ayı ana sanmışlar. Fakat bu mana gramer açısından yanlış
olduğu gibi, Sami-Arap inanç biçimine de aykırıdır.
“Gördüm” birinci “gördüm” kelimesinin tekidi. Evet, evrensel gerçekler her zaman ve her yerde tekraren görünüyorlar.
“Li” (benim için.) Yani bütün bu manalar ve kavramlar insan içindir: Ruh ve dinî değerler içindirler.

205

“Sacidin” (sürekli secde halinde.) Evet, değerler ve gerçekler sürekli ve zaman üstüdürler. Aslında bu manevî
değerler hep vardırlar ve hep var olacaklar. Fakat bu 4. ayette anlatıldığı gibi, somut olarak da gerçekleştiriliyorlar. Maddeten de var oluyorlar.
[Demek insan milletleri, hatta insanın bütün maddi-manevî imkânları, dinin ruhu ve medeniyetin kalıbı olan Orta
Doğu anlayışına hizmet etmeleri, ona teslim olmaları gerekir. Ki kıssada görüldüğü gibi, sonunda öyle oluyor.
Fakat manaların elde edilmesi, gelişmelerin sağlanması, kâr ve zarar fabrikasının çalıştırılması için, diyalektik
süreç işletiliyor. Binlerce farklı renk ve dekorda o güzel mana gülleri gösteriliyor.]

5- “Baba dedi ki: “Ey oğulcuğum! Bu rüyanı kardeşlerine uygulatma! Onlar sana tuzak kurarlar. (Çünkü onların senden düşük kalmaları göreceli bir eksikliktir.) Eksikliği temsil eden şeytan, varlığı ve mükemmelliği temsil eden insan için açık bir düşmandır.”
Bu ayetin kelimeleri
“Baba (insanlık) dedi.” Yani, genç insan ister ki, güzellikler hemen gerçekleşsin; filme son nokta konulsun.
Fakat büyük çileler ve badirelerden geçen tecrübeli insan; gerçeğin böyle olmadığını bilir.
Nitekim Yusuf temsilinde olan Hz. Muhammed de vahyin ve İslam rüyasının başlangıcında bu durumu yaşadı.
İslam’ın siyasi projesini anlatmadı. Yoksa o projeyi hemen başta, Araplara uygulamaya kalksaydı, büyük başarısızlıklarla karşılaşabilirdi.
“Sana tuzak kurarlar” cümlesi (seni tuzak kurmaya alıştırırlar!) manasına da gelir.46 Evet, İslam, iktidarı elde
edince, yani Yusuf Mısıra hâkim olunca, Müslümanlar bazı meşru tuzaklar kurdular.
Bu tuzak kelimesi, Yusufun kardeşleri, Azizin hanımı; diğer şehir kadınları ve Yusuf için kullanılmıştır. Tuzak
kurmak, realite olarak “Dualiteli varlığın bir tarafının, eksikliğini kapatmak için diğer tarafı avlaması” manasına gelir. Ve bütün canlı benler, açlığını ve eksiklerini bu tuzak sistemiyle kapatırlar.
Bu kelime, Allah’ın kullarına, babanın evladına yaptığı girişim için de kullanılır. Haliyle Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığından, O’nun ve gerçek bir babanın evladına kurduğu tuzak, kendilerinde olmayan açıklarını kapatmak için değil de, şefkat besledikleri karşı tarafın açığını kapatmak içindir. Hz.Yusufun kardeşlerine kurduğu
tuzak da böyle bir şefkatin sonucudur, onları kurtarmak istemesidir. Hz. Mevlana bu manayı şöyle ifade ediyor:
“Bir padişah, sevimli bir kuşu Tayr-ı Hümayun yapmak için avlasa ve bunun için tuzak kursa, buna gerçek manası ile hile denilmez.” Zaten hile güç kullanmak demektir. Eğer insan kullandığı o gücü şefkat ettiği ya da sevdiği tarafa verirse, ona hile denilmez. Ancak buna gizli bir lütuf denilir.

6- “Ve eğer rüyanı hemen anlatmazsan, bu rüyanın gösterdiği gibi; seni zıtlarla terbiye eden
Rabbin, seni seçecek: (Yani) sana olayların ve rüyaların (metafizik kavramların) gerçek manasını öğretecektir. (Bu manevî boyut yanında) sana (dine) ve Yakubun seçkin ehline (insanlığa) nimetini tamamlayacaktır. (Yani) size maddi boyutta da seçkinlik verecektir. Daha önce
senin ataların olan İbrahime (Arap-Orta Doğuya) ve İshaka (Yahudi-Orta Doğuya) bu maddi
iktidarı nimet olarak verdiği gibi… Hiç şüphesiz, senin Rabbin Alim ve Hakimdir. (Yani ilim
ve metafizik bilgileri size ihsan ettiği gibi, hikmeti ile de hüküm ve devletleşmeyi size nasip
edecektir.)”
6. Ayetin kelimeleri
“We” Yani maddi somut âlem, yani hikmet ve hüküm, gaybî soyut mukadderata ve zaman üstü soyut ilme göre
gerçekleşiyor.

46

Bu surenin 86. ayeti, bu 5. ayet ile lâfzen aynı ifadeyi kullanır. “Yusufa hile kurmayı öğrettik” manasındadır.

206

“Kezalike..”İşte manasındadır; rüyanın, vahyin ve o metafizik mukadderatın belirginliğine işarettir.
“Seni seçecek” gelişme ve seleksiyon manalarını hatırlatıyor. Kalite manasına dayanıyor. Kalitenin ölçüsü de,
fizik ve metafiziği, madde ve manayı, ilim ve hikmeti, din ve insanlığı beraber götürebilmektir. Yani Yusuf bu
birliği sağlayabilirse, seçilmiş olacaktır.
“İçtiba ve talim” kalıpları, seçilmenin ve öğrenmenin tedrici olduğunu, birden olamayacağını gösteriyor. Bunun
da bir ölçüsü şudur: “Ke” (sen) kelimesinin tekrarında gösterildiği gibi; insanın Allah’a, sonsuza, vahye, yedi
kere yani birçok sefer muhatap olmasıdır.
“Tevilül-ehadisten bir kısmını öğretecek.” Yani rüyalar, vahiy ve metafizik literatür, olaylar ve hadiseler adeta
sonsuzdur; hepsinin yorumunu bilmek mümkün değildir. Fakat kişiyi ve kişinin âlemini ilgilendiren kısmı bilmek mümkündür. Bu bir kısım ifadesi, madde mana dengesi ve bunun bir sonucu olan siyasi iktidar için söz
konusu değildir. Yani insan yönettiği devletinde tamamıyla iktidar sahibi olabilir ve olmalıdır. Onun için devlet
demek olan nimeti tamamlama tabirinde bir kısım kelimesi kullanılmamıştır.
“Sana ve Yakubun âline…” Yusuf da Yakubun âli olduğu halde onu ayrıca zikretmesi ve Yakub bütün surede
görüldüğü gibi insanlığı temsil etmesi ve Yusufdan maksat din ve vahyin egemenliği olması gösteriyor ki; din
devleti olabileceği gibi, insanî değerlere dayalı devlet de olabilir. Nitekim Yusuf sonunda “tahtını” (devleti)
ebeveynine (insanî ve ekonomik değerlere) bırakıyor.
“İbrahim” burada denge, tevhid ve Arap- Müslüman iktidarını temsil eder. Kelimenin kökü herkesin babası
manasına gelir.
“İshak” mutluluk, refah veya Yahudi-Arap gücünü hatırlatır. Kelimenin kökü, zenginlik veya mutluluk ve gülmek manasından gelir.
“İnne” realite demektir. Bu inne ve Rabb kelimelerindeki çift şeddeler, ilim ve hikmetin diyalektiğini; gelişmenin nasıl diyalektik süreçler ile gerçekleştiğini gösterir. Evet, bu rububiyet fırınına girmeyen pişmez. Yani çiğ
kalanlar, kalbur altı olurlar.
Evet, bütün insanlık tarihinde, din ve devleti iki sağlam ayak olarak dengede götüren iki büyük medeniyet var
olmuştur. Biri Arap Medeniyeti ki, Abbasi-Osmanlı ve diğer İslam imparatorluklarını içeriyor. Bu, İbrahim (başka bir tabir ile İslam) Medeniyetidir. Diğeri de daha zengin İbranî Geleneğin dindar devletleridir ki; İsevilerin
dindar devletlerini de içerir. Çünkü neticede İsa da bir Benî İsrail peygamberidir. Ve Ahd-ı Atik’ın devamıdır.
Bu iki temel dindar medeniyet dışında, özellikle bu çağımızda inşaallah iki aktif güç olacaktır. Biri saf din ki, bu
surede “Yusuf” ile ifade edilmiştir. Diğeri de insanî değerlere dayalı hümanist bir medeniyet ki “Yakub” veya
Yakubun seçkin ehli (âli) ile ifade ediliyor. Evet, Yakub (İsrail) seçkin dindar-medenî millet manasına geldiği
gibi; “Âl” kelimesi de seçkin yakın akrabalar manasına geliyor. Evet, Yusufun (yani dindar insanların) devleti ve
iktidarı olabileceği gibi; seçkin bilim ehli, fakat dindar olmayan insanların da iktidarı olabilir. Nitekim Meryem
suresinde kıssadan hisse olarak: Hz. Muhammed’in şahs-ı manevisi olan İslam Âlemi (Zekeriya) şöyle diyor:
“Ya Rabbim, saçlarım tutuşmuş (bende müsbet bilgi kalmadı); kemiklerim de (öz varlığım olan maneviyatım da)
çok çok zayıflamıştır. Sen bana öyle bir varis ver ki; bana (dine, maneviyata) ve âl-i Yakuba (insanlığın müsbet
ilmine) varis olsun!” Çok ilginç bir tesbit var: Bu iki kanat ile ortaya çıkamayan ve Mehdilik ismi ile İslama
varis olduklarını varislik iddia edenler, faydadan fazla zarar veriyorlar.

7- “Evet gerçekten, Yusuf ve kardeşleri hakikatinde ve kıssalarında, araştırıp gerçeği sorgulayanlar için, önemli belge ve ayetler vardır.”47
[İbranî Geleneğinde Yusuf da dâhil bu 12 kardeşin hiçbiri peygamber değildir. Fakat İslam Geleneğinde; Bakara,
136 ve Nisa 163’de ifade edildiği gibi, Sıbt-Esbat (torunlar) denilen bu 12 şahsiyet vahiy alan peygamberlerdir.
Evet ancak burada verdiğimiz bu evrensel manası ile Yusuf kıssasından yola çıkarak varoluş ve hayat absürt
değildir, dünyanın düzeni ilahidir ve hakikattir, diyebiliriz.
47
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Bu farkın da iki sebebi var:
a) İbranî gelenek peygamberleri birer tarihî şahsiyet olarak görüyor. İslam geleneği ise, onları birer arketip birer
manevî misyon olarak görüyor.
Evet, surede görüleceği gibi; Yusuf (Arap-İbranî dinî gelenek) kadar, diğer milletler ve gelenekler de, eksik dahi
olsa birer insanî ve sosyal misyon yüklenmişlerdir.
b) İslam Tarihinde, bu torunlar (esbat) hakikatinin izdüşümü Hz. Peygamberin torunları olan Ehl-i Beytin 12
İmamı, adeta birer peygamber gibi misyon ve görev almışlardır.]
Evet, gerek tarihî misyonlar, gerek İslamî mezhep ve misyonlar; ve gerek bunların kavga ve tartışmaları, insanlık
ve tarihin gelişimi için adeta birer muharrik güç olmuşlardır. Bu boyut yanında, milliyetçilik ve ekonomik faktörler de, din kadar belki daha fazla tarihe şekil vermişlerdir. Şöyle ki:]

8- “Bir vakit (yani ta işin başından beri) Yusuf’un kardeşleri dediler ki: “Yusuf ve onun küçük
kardeşi, babamız yanında bizden daha fazla seviliyorlar. Hâlbuki hepimiz aynı kardeşleriz 48;
Babamız (birliği bozduğu veya güç ve asaletimizi görmediği için) büyük bir sapıklık içindedir.”
[Yani, dünyanın değişik milletleri, gücü ve asaleti temel dayanak kabul ediyorlar. Sadece din ve tasavvuf, maneviyatı ve ahlakı esas alıyor. Güce ve asalete önem vermiyor. İnsanlığın genel şahs-ı manevisi (Yakub) da, güç ve
asaletten ziyade din gibi manevî değerlere önem veriyor. Ve onları daha çok seviyor. Bu haklı tutumla beraber,
genel insanlık (Yakub,) kıskanç ve katı düşünen dinsiz ve materyalist müesseselerden, büyük fakat haksız bir
yafta da yiyor. Diyorlar ki: “İnsanlığın en büyük ayıbı ve eksiği metafiziğe, dine inanmasıdır. Din bir hurafedir.
Dindar insan gerici ve sapıktır.” Bunların dayandığı Usbe kelimesi, örgüt, asabiyet (kan bağı) ve güçlülük manalarına gelir. Demek maddecilere göre böyle bariz veriler varken, insanın soyut dinî değerleri seçmesi, onları
sevmesi açık bir sapıklıktır.
Evet, bütün çağlarda saf insanlık, bu şekilde güce tapan çevreler tarafından haksız olarak eleştirilmiştir. Özellikle
bu iftira, çağımızdaki duruma yüzde yüz uyuyor. Sure içinde bu iddiaların, bu kıskançlıkların ve Yakubun (insanlığın) trajedik vaziyetini daima göreceğiz.]

9- “Diğer 10 kardeş asalet ve güçlülük iddialarına dayanarak şöyle dediler: Yusufu öldürün;
veya onu ıssız bir araziye atın; o zaman babanız (insanlık) sadece sizi sevecektir. Ondan (Yusuf ve dinin gitmesinden) sonra siz çok yararlı bir millet olursunuz! Şimdiye kadar Yusuf
(din) ayağımıza dolanan bir bağ olmuştur.”
Öldürmenin manası bellidir. “Issız bir araziye atmak” deyimi ise onu materyalize edin veya işlevsiz bırakın,
demektir. Evet, tarihte Firavun, Hitit, Asur gibi on Orta Doğu medeniyeti, dini ve Musayı öldürmek istediler.
Mekke’de de 10 Arap kabilesi Hz. Muhammed’e böyle yapmayı planladılar. Bu asırda da dünyanın 10 büyük
medeniyet ve milleti, dine özellikle İslam’a böyle bir plan uyguladılar. Artık din, milliyet ve maddi medeniyet
önünde engel olmayacak, dediler. Fakat bütün planlardan üstün bir plan her zaman vardır. Şöyle ki:

10- “Onlardan söz sahibi biri dedi: ‘Yusufu öldürmeyin,(onu hepten kaybettirmeyin.) Onu bir
kuyunun karanlıkları içine atın; bir kervan gelir, onu bulur (uzaklara götürür.) Eğer bir şey
yapacaksanız, böyle yapın!’ dedi.”
[Evet, bugün bütün tartışmalar ve bütün sözler, artık Yusufun (dinin) etrafında, onu nasıl yok edelim veya nasıl
pasifice edelim çerçevesinde dönüyor.]

48

Bu cümle “Biz, Yusuf ve kardeşinden daha güçlüyüz” veya “Biz daha asiliz” manalarına da geliyor.
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Ayetin kelimeleri
“Kale kailün minhüm” Onlardan söz sahibi biri, görüş beyan etti, demektir. Rivayette var ki, bu söz sahibi,
Yahuda ismindeki kardeşleri idi. Evet Yahudi Milleti dini öldürmediler. Çünkü çoğunlukla kendileri dindardır.
Fakat dini materyalize ettiler ve onu diğer milletlerden kaybettiler.
“Yusufu öldürmeyin.” Bunu diyen zat, görüş sahibi olduğu için dinin öldürülemeyeceğini biliyor, çareyi onu
uzaklaştırmakta arıyor.
“Kuyunun derinliklerine atmak”. Ayette kuyu manasına gelen kelime, “cübb”tür. Bu da bütün ilişkilerin kesilmesi demektir. Çünkü kuyu içi, dışardan ve yer hizasından kesilmiş ayrı ve dar bir mekân demektir. Burada “Bir
şeyi öldüremiyorsan, onu kaybedip etkisiz bırak!” prensibi anlatılıyor. Ki bu asırda dine uygulanan da bu prensiptir.
“Onu bulsun..” Bu kelimenin aslı, bir şeyi yerde bulmak demektir. Yani Yusuf ve din artık yerde bulunan değersiz bir eşya haline gelsin.
“Kervan, (gezgin bir araç)” tabirleri de dinin ve Yusufun artık ticari bir meta olacağını hatırlatıyor. Fakat kader,
bu kervan sayesinde Yusufu kurtarıyor. Evet, tarihte dinin ve kültürün taşınmasına en çok katkısı olan, yine
ticaret kervanları olmuştur.

11- “Kardeşler, “Ey hepimizin babası! Neden, Yusuf konusunda bize güvenmiyorsun?! Hâlbuki biz onu eğiteceğiz, ona samimiyetle sahip çıkacağız! dediler.”
[Evet, milliyetçi kavimler, dine sahip çıkmak isterler. Fakat dini, milliyetçilik gibi katı bir madde ve ticari bir
meta yaparak onu öldürmüş oluyorlar.]

12- “Onu yarın bizimle beraber gönder; otlasın, oynasın, biz mutlaka onu koruruz.”
[Evet, bütün milliyetçi kavimler daima, yarın yani gelecekte biz çok iyi dindar olacağız, derler. Çünkü hâlihazırdaki durumları, dindar olmadıklarını gösterir. Ayrıca onların dinden anladığı, keyif etmek ve folklor tarzında
oynamaktır. Bu eğlence haline getirilen dinin gölgesini de bütün güçleri ile korurlar. Bütün dünya birleşse bir
milletin adet ve gelenek haline gelmiş dinlerini ve folklorlarını değiştiremez. Demek onlar “Biz onu mutlaka
koruruz” sözlerinde kendilerince samimidirler.]49

13- “Yakub (insanlık): Onu (Yusufu) götürmeniz, beni üzer.” Ayrıca siz gaflette iken, (onunla ilgilenmezken)
şüphe kurdunun gelip onu yemesinden korkuyorum, dedi.”
[Yani dinden, Yusuftan uzaklaşmak insanı üzer. Onu tamamıyla kaybetmek ise, insanı helak eder. Ve çok acıdır
ki, hem İbranî gelenek, hem İslamî gelenek 13. asırlarında böyle bir duruma düştüler. Yusuflarını kaybettiler.]

14- Kardeşleri: “Biz güçlü asil milletler (usbetün) olduğumuz halde, kurt gelip onu yer bitirirse, asıl zararlı çıkan, biz oluruz, dediler.”
[Yani din, inanç ve folklor bittikten sonra hiçbir millet, milliyetini muhafaza edemez. Yüzde yüz zarar eder,
sosyolojik yönüyle yokluğa yaklaşır. Kurt kelimesi, şüphe ve hile kavramlarını çağrıştırır. Evet şüphe kalbe
girerse Yusuf (iman ve din) ölür; hile yapan da bir milletin milliyetine karışırsa o da ölür.]

15- “Kardeşler Yusufu götürünce ve onu kuyunun karanlıklarına koymaya karar verince; biz onu ölümden kurtardık.50 Ona vahiy ile bildirdik ki; onlar farkına varmadan, sen kardeşlerinin bu yanlışını onlara bildirecekAyrıca ezber ve vaiz tarzında din korunamaz diye kelime çağrışımı ile yüzeysel dindarlara bir gönderme var;
bu 11. Ve 12. ayette..
50
“Lemma” edatının cevabı saklıdır; o da bu cümledir. Çünkü cevap, açıktan anlaşılınca dikkatleri diğer cümlelere çekmek için hazfedilebilir.
49
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sin!”

16- “Onlar Yusufu kaybedince ortalığı karanlık sardı; onlar da ağlar bir durumda babalarına
geldiler.”
[Evet, inanç ve din gidince insan karanlıklar içinde sıkıntıdan ağlamaya başlar; tek çıkar yol, insanlığa (Yakuba)
ve onun değerlerine sığınmak kalır.]

17- “Dediler: Ey babamız, biz gittik, yarışıyorduk. Yusufu da eşyamız yanında bıraktık. Kurt gelip onu yemiştir.
Biz doğru da söylesek sen bize inanacak yapıda değilsin!”
[Evet, dünya milletleri ekonomik yarışa çıkmış, din ve inancı sadece güvenlik ihtiyacında kullanıyor. Fakat şüphe ve materyalizm kurdu, gelip onu yemiştir. Bununla beraber insanlık (Yakub) maddi, çıkarcı, milliyetçi fikirlere tamamıyla inanmıyor. Çünkü insanın manevî soyut sonsuz değerleri var. Ayrıca insanlık bütün bunların doğru
olduğunu kabul etse de, Yusufun şüphe kurdu tarafından tamamıyla yenilebileceğine inanmıyor. Yusuf ve din
gibi bir değerin bu kadar zayıf olacağını kabul etmiyor; olsa olsa, diğer milletler menfaatleri için onu kaybetmiş
olabileceğini düşünüyor:]

18- “Ve o kardeşler, Yusufun (iktidar sembolü olan) gömleğinin üstüne yalancı bir kan getirdiler. (Yusuf yanlış yaptığı için, onun başına bu bela geldi, dediler.) Yakub: “Hayır! Nefsiniz
size böyle kurgulamıştır. Ben sonuna kadar sabredeceğim. Sonsuz olan Allah ve O’nun sisteminden, sizin bu dediklerinize karşı yardım dileyeceğim! dedi.”
[Burada “Allah’ın sonsuz sistemi” üç haklı gerekçeyi gösteriyor:
a) Yusuf ve din tamamıyla ölmüş dahi olsa, sistem sonsuz olduğundan onları yine geri getirir.
b) Allah’ın sistemi sonsuz olduğundan, maneviyatsız ve dinsiz olarak devam etmez. O sistem var oldukça, Yusuf
da var olacaktır.
c) Ben sonsuzluğu bildiğimden sizin bu planınızın yanlış ve yalan olduğunu tahmin ediyorum. Daha sonra, surenin içinde de göreceğimiz gibi, onun bu tahmini kesin bilgi şekline geliyor ve doğru çıkıyor.]

19- “Ve bir seyyah kervan geldi. Öncü araştırmacılarını gönderdiler. O da kovasını daldırdı.
“Müjde! İşte bir genç hizmetçi!” dedi. Ve onu satmak üzere ticari bir emtia olarak sakladılar.
Allah ise, onların yaptıklarını biliyordu.” Yani bu işin nereye varacağını biliyordu.
[Burada kaybolan Yusuf, mucizevî olarak yine sahneye çıkıyor. Artık kardeşlerin kıskanması bitmiş; Yusuf
kaybolmaktan kurtulmuştur. Fakat başka şeylere yem olma tehlikesi vardır.]

20- “O kervan, Yusufu önemsiz, sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona karşı isteksiz idiler, ona
önem vermediler.” [Bir çöl buluntusu deyip onu Mısıra (şehre) sattılar.]
21- “Mısırdan Yusufu satın alan adam, hanımına dedi ki: “Ona çok güzel bir yer yap! Umarız;
ya bize çok faydalı olur; veya onu evlat ediniriz.”
“Böylece Yusuf için yeryüzünde sağlam bir yer hazırladık. Buna ilaveten bu maddi yerleşim
yanında, Yusufa olayların ve rüyaların gerçek manasını ve tevilini öğretmek istedik. Allah
istediğini daima yapabilendir. Onun en önemli isteği de madde ile manayı birleştirip, İslamı
(baharı) getirmektir. Fakat insanların çoğu Allah’ın bu sonsuz gücünü ve birlik sağlama baharını bilmezler.” (Daima sınırlı şeylerde veya uç noktalarda boğulup kalırlar.)
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[Bu 20. ayetten çıkan nükteler:
a) Milletler yeni bir şeyle, özellikle bir din ve yaşam biçimi ile karşılaşınca başta çokça ona önem verirler.
b) Sonra o inancı ve bilgiyi ticari bir mal gibi görürler.
c) Sonra değerinin çok altında onu satarlar. Ve “ondan kurtulduk” diye onu önemsiz görürler.
d) Şehir kültürü ise, biraz daha fazla olarak varlıkların değerini takdir eder.
e) Şehir insanı da, değer vermesine rağmen yine o değerleri paraya çevrilen bir mal olarak görür.
f) Şehir insanı, genellikle ya kısır olur veya kısır gibi yaşar. Edindikleri değerleri de ya evlat veya başka bir hobi
olarak kullanırlar.
g) Allah’ın muradı ise, çöl ve şehri, zenginlik ve ilmi, madde ve manayı bir araya getirip, insanları bu bahar
ortamı içinde sonsuzluğa doğru geliştirmektir.]

22- “Ve Yusuf ergen, en şiddetli (güçlü) yapısına ulaşınca, biz ona hüküm ve ilim verdik. İşte
biz güzellik yapanları böylece mükâfatlandırırız.”
[Bu ayette üç önemli nükte var:
a) “Eşüdd” mastar bir kelimedir. Fakat çoğul kipi üzere gelmiştir… Çünkü insan ergenliğe kavuşunca sadece
aklı ve benliği değil; belki maddi, manevî bütün organ ve duyguları, şiddetli, güçlü yapılarına kavuşurlar.
b) Burada yine birliğin baharını, güç ve ilim evliliğini görüyoruz.
c) İşte gerçek güzellik bu birlik ve bu bahardadır. Zaten surenin temel bir konusu, Yusufun bu iki zıt gücü birleştirip, çağına ve bulunduğu ortama İslam baharını getirmesidir. Evet, İslam bütün zıtları barıştırmaktır, sosyal
hayata bir bahar ortamını getirmektir.]
Yani insan, varlık sarayının son zirvesinde zıtları birleştirmeli. Bir yandan devlet başkanlığını yapacak seviyede
maddi güç elde ederken; diğer yandan soyut-gaybî, ince manalar olan olayların ve rüyaların tabirini ve yorumunu bilmelidir. Onun gerçek yükselişi bu zirve seviyede olmalı. Fakat daha evrimin alt basamağında iken, artıeksi veya dişi-eril çekim gücü, onu henüz filiz iken yutabilirler. İşte Yusuf da böyle bir sınav ve reaksiyonla yüz
yüze kalıyor. Şöyle ki:

23- “Ve Yusufun, evinde kaldığı kadın, onu yemek istedi… Ortamın, Yusufun ve kendisinin
(dışa ve gerçeğe açılan bütün) kapılarını kapadı. Haydi, gel beni ye! dedi. [Yani başta kendi
çekim gücünü ortaya koydu, sonra Yusufun çekim gücünü tahrik etmeye çalıştı.] Yusuf:
“Sonsuz olan Allah’a sığınırım; O bana sonsuz güzel bir mevki vermiş. Ben nasıl böyle yanlış
ve dar bir delikte yok olabilirim!. Çünkü böyle bir durum dengesizlik olduğu gibi, sonsuz
hakikate ve hakka karşı zulümdür. Ki, zalimler asla kurtulamazlar, dedi.”
Yani zıtlar birbirini tamamlamak ve bu sayede ebediyeti hak etmek için vardırlar. Hâlbuki sonsuz derecede değerli ve güzel olan Yusuf ve dinî değerler, eğer dar ve fani küçücük maddi noktalarla kendilerini tamamlama
zannıyla materyalize ederlerse, bu onların mahiyetlerinin zıddına dönüşmesi demektir. Var kalmak şöyle dursun,
tamamıyla yok olurlar.

24- “O kadın çok şiddetli bir şekilde onunla ilgilendi. Yusuf da onunla ilgilendi. Eğer Rabbinin apaçık somut delilini (burhanını) görmeseydi; o maddi kadına kapılacaktı. Biz Yusufa bir
yandan böyle eril çekim gücü verdik; öbür yandan da, ona açık bir burhan göstererek onu yem
olmaktan kurtardık. Ki, ona pasiflik ve iktidarsızlık bulaşmadığı gibi, aşırı gitmek demek olan
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fuhuş da bulaşmasın. Çünkü o özel bir şekilde seçilmiş kullarımızdandır.”
[Burada beş önemli not var:
a) Negatifin (eksinin) pozitifi kendine çekme gücü, pozitifin negatifi çekme gücünden daha fazladır.
b) Artıda ve erkekte hiç güç yoksa bu da imtihana sebep olmadığı gibi, güzel bir durum da değildir; kötürümlüktür, sakatlıktır. Yani zararlı olan, bir şeyler hissetmek değildir. Zararlı olan ölçüyü ve sınırı aşıp zulüm yapmaktır.
c) Rivayette var ki: Yusuf onunla ilgilenince karşıda babası Yakubun suretini gördü ve kendine geldi. Evet, insan
dünya güzeli de olsa, karşı taraf da kâinat güzeli de olsa, insanî değerlerin soyutluğu, sonsuzluğu (Yakub,) kendisine görününce insan, basit maddi lezzetler çukuruna düşmekten kendini alıkoyar.
d) Ayette geçen “Sû” kötülük demektir. Ki literatürümüzde sönüklük, soğukluk, leke diye çevrilir. Bu kötürüm
durum bir açıdan, yeteneği olup da günaha giren sonra tevbe edenden daha fazla kötü olduğundan ayet önce
bunu zikretmiştir.
e) İhlâslı durum ise, insanın duygularının sağlam olması ile beraber, seçkinlik sarayında tertemiz yaşamasıdır.]

25- “Ve bunun ardından kapıya doğru koştular. Kadın Yusufun gömleğini arkadan yırttı. Ve
kapı önünde kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın hemen: “Ailene (ehline) kötülük yapmak
isteyen birinin cezası, ya hapsedilmek veya acıklı bir azap olmalı!” diye söylemeye başladı.”
[ Bu ayette de beş nükte var:
a) Yusuf kurtulmak için kapıya kaçıyor. Kadın ise onu yakalamak için kapıya kaçıyor. Demek ki aynı işin niyete
göre durumları değişebilir.
b) Kadın, Yusufun haysiyet ve şerefinin sembolü olan gömleğini yırtıyor. Evet, basit zevkler ve işler yüzünden
nice şerefli adamlar rezil olup, parçalanıyorlar. Ve nice krallar izzetlerini ve devletlerini bu yolda kaybetmişlerdir.
Sure içinde de görüleceği gibi, gömlek burada Yusufun yani manevî değerlerin iktidar sembolüdür. Surede altı
sefer geçiyor. Toplam sayısal değeri 1140 eder.
c) Kapı manasına gelen “Bab” yargı mercii, meclis binası manasına da gelir. Bu takdirde ayetin manası şöyle
olur: “Yusuf onu reddedince, o Yusufu üst makamlara şikâyet etti. Ve o makamlarda efendisiyle buluştular. Ve
kendini haklı çıkartmak için, delil olarak da Yusufun arkadan yırtık gömleğini gösterdi.”
d) Kadın efendisiyle konuşurken aslında bilinçaltını ifade ediyor. Çünkü sorduğu sorunun zahiri meali “Ailene
saldırmakla leke sürmek isteyen birinin suçu ne olabilir?” şeklinde iken, tevriye tarzında doğruyu yani Yusuftan
istediği durumu anlatıyor: Bana gelmemekle duygularımı kötürümleştiren, beni pasif ve kötü eden bu adamın
suçu, ya hapsedilmek veya acı bir azap olmalı! diye bilinçaltını okutuyor.
Evet, insan duygularını tatmin etmezse; yani denk bir eş bulamazsa, ya gelişmesi engellenir: (Hapis.) Veya sürekli acı çeker: (Hastane).
e) Bu ayetlerde Yusufun ismi geçmekle beraber karşı tarafın isminin anılmaması, ruh ve maneviyatın sadece bir
tek karşı cins ile değil de; kadın, madde, iktidar, saray ve başka maddi imkânlarla imtihan edilebileceğine işarettir.

26- “Yusuf: O beni çekmek istedi; (yani eksi artıyı çekiyor.) dedi: Ve onun (eksi olan maddenin) ehlinden (âlimlerinden) bir şahit (gözlemci) dedi ki: “Eğer gömlek önden yırtılmışsa,
maddi eksi taraf doğru söylüyor. Yusuf da burada kendini tebrie etmekle yalancılardan olu212

yor.”
[Evet, insanın da, inançların da, manevî değerlerin de, başta az gelişmişlikten dolayı gerileri, geçmişleri, bu
maddi saldırılara uğramıştır. Fakat bunlar henüz ergenliğe ulaşmadığından sorumlu değiller. Çünkü bu değerler
başlangıçta tam eril olamıyorlar, bir derece eksidirler. Ama bu manevî değerler zirvede iken, materyalize olurlarsa, yani gömlekleri önden yırtık olursa işte bu durumda suçlu olurlar; maneviyat iddialarında yalancı olurlar.
Bunu da ancak pozitif tarihçiler ve gözlemci bilim adamları kestirebilir.
Onun için ayette: Maddenin ehlinden (bilim adamlarından) bir şahit (bilimsel gözlemci ve raporu, belge olarak
kabul edilen biri) bunu şöyle çözdü, denilmiştir. Kur’anın tümünde mucize kelimeler olduğu gibi, burada da
“kadının kocası” ve “ailesinden bir adam” denmeyip, efendi, kapı, gözlemci, şahit, hüküm gibi kelimeler, anlatılan kıssanın sadece basit bir aşk değil de; sosyolojik, ontolojik, sonsuz bir alanda gelişip dallanan evrensel bir
kıssa olduğunu gösteriyor.]

27- “Ve eğer Yusufun gömleği arkadan yırtılmışsa, o maddi-kadın yalan söylemiştir. Yusuf
ise sadıklardandır (doğrulardandır.)”
Tarihte Hz. İsa, asrımızda Bediüzzaman, böyle bir yargılamadan geçtiler. Yani dini dünyaya alet etme suçuyla
yargılandılar. Fakat uzun incelemelerden sonra dini maddeye alet etmedikleri anlaşıldı. Fakat İsa asıldı. Ve 27
Mayıs, Bediüzzamanın maneviyatını astı; tıpkı masumluğu anlaşılan Yusufun hapse atılması gibi. Çünkü dönemlerinin iktidarları kendilerini korumak zorunda idiler. (Matta 27. bap ve Risale-i Nurun 27. Mektubuna bakınız.)

28- “O bilim adamı şahit, gömleğin arkadan yırtıldığını görünce (gözlemleyince) “Bu, siz
maddiyatın bir tuzağıdır. Çünkü eksi taraf, açığını kapatmak için, artı tarafa tuzak kurar!51
“Evet, maddiyatın tuzağı çok büyük bir tuzaktır! dedi.”
Bu son cümlenin sayısal değeri, şedde ve tenvin ile beraber 1325 (1909) tir ki, İslamın Yusufu olan Hilafet gömleği yırtıldı. 16 sene sonra da tamamıyla kaldırıldı.

29- “Ey Yusuf, böyle somut maddi şeyler ile birleşmekten vazgeç!” “Ey kadın (ey madde,)
sen de günahın için bağışlanma dile! Çünkü eril bir güç gibi davranmakla yanlış yapan erkekler gibi oldun.”
[Yusufa hitap eden “Bu maddi şeylerden vazgeç!” cümlesi 1897 eder. Ki, o zaman, Berlin Anlaşması ile Osmanlı iktidarının kanatları kırıldı. Ayet numarası ile beraber, 1926 ediyor. Ki, Lozan Anlaşması ile tam öldü. Gerçekten o tarihten sonra İsevî meşreplik gerekli oldu. Artık din madde ile bir araya gelemez oldu. Siyaset ve sosyolojik faktörler artık buna müsaade etmiyordu.
Kadın ve maddeye hitap olan: “Günahın için bağışlanma dile!” cümlesi de 2559 ediyor. Evet, Yusuf ve İbranî
geleneğin dünyada tam yerleşmesinden önceleri; yani 2500 sene öncesinden ta Yusufa kadar inanç ve maneviyat
daha çok maddi-formel şekillerde gidiyordu.
“Sen gerçekten hata edenlerdensin!” cümlesi de 1383 (1968) ediyor. Ki, başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası bu tarihten itibaren dini kirli, maddi siyasete alet ederek yanlış işler yapmaya başladılar; partiler yüzünden
parçalandılar. Güçsüz, pasif, bilgisiz, fakir ve cahil oldukları halde kendilerini Yusuf ve Mısırın Azizi sandılar.
Evet, Yusuf sonra Mısır Azizi oluyor. Fakat yine de târik-i dünya yani İsevî meşrep olarak yaşıyor. İlginçtir ki
“Aziz” kelimesi 94 eder; İncil de 94 eder. “Ahirzamanda İsa gelecek” diye olan rivayetlerin asıl manası da bu
manevî azizliktir; soyut ve uhrevi yaşamaktır, diye işarî bir mana anlaşılıyor.]

***
51

Aç avcıların tuzakları, meşhur ve meşhuttur.
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Bir Ara Not: Yusufa Gelen Emir
[Yusufu A’rıd An Hâzâ..] “Ey Yusuf bu dünya iktidarından vazgeç.” (Yusuf suresi, 29)
Yusuf kelime ve deyim olarak Arap kelimesi ile eş anlamlıdır. “Vazgeç” manasına gelen “A’rıd” 1071 eder.
Arap saltanat ve iktidarının sonlarını gösterir.
“Ey Yusuf vazgeç” manasındaki “Yusufu a’rıd” 1227 eder. Rumi olarak Osmanlı iktidarının sonlarını gösterir.
“Ey Yusuf bu …dan vazgeç” manasındaki “Yusufu a’rıd an…” kelimeleri 1347 eder. 1927’e tekabül eder. Burada İslamî iktidardan vazgeçildiği için; vazgeçilen varlık belirtilmemiştir. “Hâzâ: bu iktidardan” kelimesi ile
beraber; 2052 eder. Galiba dinin hayattan çekilme tarihi veya yeni bir iktidar dönemi olacaktır.
“Ey Züleyha (dünya geneli) sen de günahların için istiğfar et.” mealindeki cümle ki, Yusuf’a hitap eden cümleden hemen sonra gelir. 2552 eder. Kuruluşundan beri Roma ve Batı egemenliğinin tarihinin toplamıdır. “Sen
hata yapanlardan oldun” cümlesi ise, 1383 eder. Evet, Miladi bu tarihten sonra Osmanlı, Batının hatalarını
düzeltmiş oluyordu.
Tarihler, Miladi ve Rumi olarak farklı oldu. Çünkü her beş dönemde de hangi takvim geçerli olmuş ise, o takvim
kullanılmıştır.
Evet, Yusuf suresinde İslam tarihine bakan yüzden fazla cümle ve kelime var. Evet, gerçek Yusuf, İslam dinidir.
Dünyaya refah ve bolluk getirecek asıl sebeb de o olacak. Demek sosyal hadiseler, Allah’ın fıtrî emirleridir.
Emrin nereden geldiği belli olmadığı için; ayette emri veren Allah mı, olaya şahit olan kişi mi, belirtilmemiştir.
Mısırın maddi gücü ve baş kadını (iktidarı) böyle yanlış yapınca, diğer maddi güçler ve organizasyonlar onu
kınamaya başladılar; daha doğrusu onun yerinde olmak istediler. Şöyle ki:

30- “Ve şehirdeki diğer kadınlar (yerel maddi güçler): “Azizin hanımı hizmetkârına âşık olmuştur: Hizmetkârının aşkı onun kalbine işlemiştir. Biz gerçekten onu apaçık bir sapıklık
içinde görüyoruz, dediler.”
[Burada sapıklık ifadesi ile şu demek isteniyor: Biz Mısır ülkesi, tamamıyla dünyevî şerefe ve maddeye dayanan
bir medeniyetiz. Bu medeniyetin, manevî ve aşağı tabakanın kullandığı dine âşık olması büyük bir gericilik ve
sapıklıktır. Biz lokal şehir imkânları böyle bir yanlış yapsak; yutulabilir bir yönü olur. Çünkü biz 2. sınıf varlıklarız. Fakat koskoca maddi Mısırın 1. sınıf medeniyeti böyle bir sapıklığa düşmemeli. Çünkü Mısır materyalizmi, Din ve inanç, insanın zaafından kaynaklanan bir sapıklıktır, diye biliyor.]

31- “Mısır baş hanımı, bu kadın güçlerin kınamalı propagandasını işitince, onları çağırmak
için adam gönderdi. Onlara tam rahat edebilecekleri oturaklar hazırladı. Her birisinin eline bir
bıçak verdi. Yusufa da: “Bunların yanına çık!” dedi. Onlar Yusufu görünce onu çok büyük ve
şanlı gördüler; ellerini kestiler. Hâşâ! Bu maddi bir beşer (ten) olamaz. Bu ancak kollektif ve
çok faydalı bir bilinç (melek) tir, dediler.”
[Bu ayette sekiz nükte var:
a) Ayette dedikodu ve kınamaya mekir (hile ve kandırma) denmesi, böyle sosyal söylentilerin, genellikle kandırma ve hileli propaganda şeklinde yürüdüğünü gösterir.
b)Ayrıca bu yerel dişil güçler, Mısırın hanımını kınarken aslında samimi değiller. Tam tersi onlar Yusufu elde
etmek isteklerini dolaylı olarak anlatmış oluyorlar.
c) Dişiliğin ve maddenin en çok ruha ve eril güce ihtiyaç duyduğu durum, rahat ortamlardır. Onun için, Mısırın
hanımı onlara, (o yerel güçlere) oturak ve yaslanacakları bir ortam hazırlıyor.
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d) Ellerine bıçak verilmesi ise şu birkaç işaret için olabilir: 1) Bıçak aşk ateşini söndürmek için kalbe saplanır;
çizimli resimlerde gösterildiği gibi. 2) Bıçak bu gibi sorunları söndürdüğünden ve birçok kördüğümü açtığından
Arapçada ona mübalağa kipi ile “sikkin” (çok teskin edici) denmiştir. 3) Ruhanî zevkler, aşk gibi ateşli duygular
da bıçak gibi teskin edicilerdir. Bu münasebetle ayette bıçak zikredilmiş olabilir.
e) Onlar Yusufu görüp şaşırınca ellerini kestiler. “El” burada güç, şehvet ve normal el manalarına gelebilir.
Evet, insan şaşırınca, hayrette kalınca, gücünü, duygularını ve bazen de elini keser. Bir rivayette başkadın o yerel
kadınlara bıçak ile beraber birer elma da vermiştir; onlar ise elmayı keseceklerine ellerini kesmişler. Evet, “elma” güzelliğin ve cinselliğin sembolüdür. Yusufun güzelliği ise, bu gibi sınırlı güzelliklerden çok daha yüce ve
sonsuz idi.
f) O yerel kadınlar “Allah için; hâşâ!” dediler. (Yani bu Yusuf, ilahî sonsuz bir manadır, yenilebilecek sınırlı bir
şey değildir, dediler.)
g)“Bu bir beşer (ten) olamaz.” Evet, insan sonsuz ruhanî ve melekî gücü elde edince, tüylü hayvanlığı geride
bırakınca, şeffaf bir ten olur; sonsuz bir yazılıma ve manaya bir vazo olur. Eğer içini sonsuz ruhaniyat ve mana
yazılımları ile doldurmazsa, boş bir teneke ve tencere gibi kalır.
h) “Bu çok faydalı bir melektir.” Evet din zahiren diğer insanî sözler ve ideolojilere benzer. Fakat gerçekte o,
sonsuz, ruhanî, mucizevî, ilahî bir güç (melek) tür; girdiği yeri canlandırır, güzelleştirir.

32- “Mısırın hanımı dedi ki: “İşte beni ondan dolayı kınadığınız zat bu!.. ( Ben devlet ve medeniyet olarak böyle bir ruha muhtacım.) Onun için ben onu içselleştirmek istedim. Fakat o
benini korudu; bencil davrandı. (Dolayısıyla suçludur.) Eğer emrettiğimi yapmazsa, önce hapsedilecektir; sonra aşağı, bodur bir varlık olarak kalacaktır.”
33- “Yusuf “Ey beni geliştirip terbiye eden Rabbim! Gelişmeden, sonsuzluktan engellenmek
demek olan hapsedilme, (üç-beş kişiye münhasır kalmam), benim için, onlara (o kadın ve
kuruluşlara) yem olup materyalize olmaktan daha sevimli geliyor, dedi.”
“Eğer Sen (cilve-i ehadiyetinle) müdahale edip onların o negatif tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, ben bir çocuk gibi onlara meyil ederim ve manevî-ilmî görüşümü kaybeden cahillerden olurum.”
[Demek, mucizevî ilahî hıfz ve koruma olmazsa hiçbir zıt, diğer düşman zıddın tuzağından kendini kurtaramaz.]

34- “Onu terbiye edip geliştiren Rabbi, onun duasını kabul etti; o negatif tuzakları ondan saptırdı. Gerçekten Allah, özellikle rububiyet gereği, duaları kabul edendir ve onları nasıl gerçekleştireceğini bilendir.”
35- “Sonra O Mısır yönetimi, Yusufun (dinin) özünü koruması noktasında birçok mucize
(âyât) görünce, onu (Yusufu) belli bir müddete kadar hapsetme kararını aldılar.”
a) Devletin materyalize olmuş şerefini kurtarmak için.
b) Dinin güçlenip devleti ellerinden almaması için.

36- “ Ve onunla beraber, iki güç (fetâ, yiğit veya iki hizmetçi) daha hapse girdiler. Biri: “Ben
kendimi rüyada, daima şarap sıktığımı görüyorum” dedi. Diğeri “Ben de daima başımın üstünde, kuşların yediği ekmek taşıdığımı görüyorum” dedi. “Bize bu rüyanın yorumunu, manasını bildir. Biz gerçekten seni, madde ve manayı birleştirmekle güzel işler yapanlardan biliyoruz (görüyoruz) dediler.”
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[Yani ancak birliği bilen, denge dairesinde güzel işler yapanlar, rüya gibi derin metafizik sırların yorumunu
bilebilirler.]

37- “Yusuf dedi ki: Size rüyada yedirilen hiçbir yemek size görünmez ki; onun tevili ve yorumu sizde gerçekleşmeden ben mutlaka onun tevilini size haber veririm. Bu bilgi, beni zıtlarla terbiye eden Rabbimin bana öğrettiğidir. Ben gerçekten Allah’a inanmayan ve ahireti, dirilişi tamamıyla inkâr eden bir milleti terk ettim.”
[Bu ayette beş nükte var:
a) Ayette açıkça gösterildiği gibi birinci “gelmez” (görünmez) fiilinin faili “taam” (yemek)dir. İkinci “gelmez”
(gerçekleşmez) fiilinin faili ise bir evvel geçen “tevil” (yorum) kelimesine raci olan “huve” zamiridir. Meallerde
iki “gelmez” fiili aynı manada ve zahir manası ile yani bizim bildiğimiz “gelmek” manasında kullanılıp ikisinin
de faili “taam” (yemek) olarak verilince, ayet mucizevî manasını kaybediyor. Tevil ve rüya ile ilgili mesajını
yitiriyor.
b) Tevil kelime olarak bir şeyi başa döndürme, demektir. Evet, bir metni, bir kelimeyi tevil ve yorumlayabilmek
için onu evveline, aslına, başa döndürüp ona göre mana vermek gerekir.
c) Ve insanoğlunun ilk tarihi döneminde ve ilk çocukluk yıllarında, yemek ve taamlar çok önemli bir yere sahip
olduklarından, rüyaların çoğu bu yemek literatürü ile görünüyorlar… Ayrıca rüya, soyut manayı somut olarak ve
somut bir şeyi soyut olarak yansıttığından ancak zıtları bilen ve onları tevhid potasında birleştirenler, o rüyaların
yorumunu bilebilirler. Onun için ayette “Rabbimin (zıtlarla beni terbiye edenin) bana öğrettiğidir, bu!” denilmiştir.
d) Burada, insanî duyguların sağlıklı gelişmesine de bir vurgu var. Yani insan sağlıklı ve dengeli bir şekilde
yetişmezse, rüya gibi ilimleri ve derin konuları öğrenemez. Bu sağlıklı yetişmenin vazgeçilmez iki önemli temeli
de şunlardır: Allaha iman (Dayanak noktası.) Ve ahirete iman. (Beslenme noktası.)
[Rüya, kişi ve bireyde şahsî, metafizik bir açılım olduğu gibi, vahiy de peygamberin şahsında, evrenin özellikle o
çağın mevcud ortamının rüyasıdır. Zaten kıssadan hisse: “Yusuf rüya ile kurtulduğu gibi, Hz. Muhammed ve
İslam da, vahiy ile kurtuldu.” gerçeğini hatırlamaktır. Hz. Muhammed imanının, samimiyetinin, sadeliğinin
getirdiği bu vahiy ile yoluna devam etti. Yusuf da bu gibi özellikleri ve rüyasıyla yoluna devam etti. Ve bu sayede kurtuldular. Evet, materyalist Firavunun memleketinde ve Allah’ı dahi maddi bir nesne olarak bilen Mekke
müşrikleri içinde, sadık rüya da, vahiy de çok büyük bir tesir yapmıştır, tarihin akışını değiştirmiştir.]
e) O günkü Mısır da, Mekke müşrikleri de Allah’a inanıyorlardı. Fakat gereğini yapmıyorlardı. Gereğini yapmadıkları ve doğru bir bilgi ile (sonsuz bir yaratan olarak) O’na inanmadıkları için ayet “Allah’a inanmayan bir
millet” ifadesini kullanmıştır. Bu Mısır ve Mekke, ahirete ise hiç inanmadığı gibi inkâr ve reddediyorlardı. Onun
için ayet bu ikinci iman rüknü hakkında “Ahireti ise tamamı ile inkâr ediyorlar.” ifadesini kullanmıştır.

38- “Yusuf sözüne devam ediyor: Ben babalarım (inanç ilkelerim) olan İbrahim, İshak ve
Yakubun milletine (dinine) tabi oldum.”
[Evet, tarihte sonsuz tevhid ve birliği esas alan üç gelenek var: Arap (İbrahimî) gelenek; zengin Yahudi (İbranî)
gelenek. Ve çilekeş diğer insanî gelenek: Yakub.]
“Sonsuz birlik sahibi olan Allah’a –sınırlayıcı- herhangi bir şeyi eş koşmak, bize yakışmaz. Bu sonsuz inanç
biçimi, bize ve insanlara Allah’ın ekstra bir lütfudur. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilip şükretmiyorlar;
(gereğini yapmıyorlar.)”

39- “Ey hapis arkadaşları! Dağınık ve birbirine zıt rabler mi? Yoksa, sonsuz birliği ile beraber
(Vahid olan;) ve bütün mevcudatı birleştiren, onları bir beden gibi yöneten (Kahhar olan) Allah mı daha hayırlı?!”
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[Daha sonra da izah edeceğimiz gibi, Yusuf (İslam ve din) ile beraber insanlığın iki hizmetkârı olan Milliyetçilik
ve Sosyalizm de hapse atıldı. Sosyal hayat tamamıyla maddeye ve kapitalizme kaldı. Yusuf burada sınırlı ve dar
düşünen milliyetçilere ve sosyalistlere, sonsuzluk dersini veriyor. Evet, Allah, sonsuz olduğu için her şeyi hayra
çeviriyor. Ve bütün zıtları tevhid potasında birleştirebiliyor.
Bazıları “Kahhar” deyimini, yok eden, imha eden manasında anlıyor. Fakat bu anlayış yanlıştır. Kelimenin aslı
“çok güçlü” demektir. Kahraman kelimesi bu kökten gelir. Ki Allah bu sonsuz gücü ile, sonsuz birlik ve sonsuz
ilim ile bütün varlıkları ve farklı boyutları birleştirip bir beden gibi yönetiyor.]

40- “Ey sınırlı şeylere tapanlar! Siz, kendinizin ve babalarınızın taktığı birkaç manasız isimden başka bir şeye ibadet etmiyorsunuz! Hâlbuki sonsuz saltanat ve yetki sahibi olan Allah,
bunların tapılması için bir bilgi, bir belge indirmemiştir. Hüküm, yargı ve karar sadece sonsuz
olan Allah’a mahsustur. Sonsuz olan Allah, kendisinden başka hiçbir şeye tapmanızı emretmemiştir. Asıl doğru ve değerli din, bu şekilde sonsuz Allah’a bağlanmaktır. Fakat insanların
çoğu sonsuzluğu bilmiyor.”
[Yani bir ilke ve değer, sonsuz ve evrensel olmadıkça, insan için din ve temel bilgi olmamalı. Evet, yargılamak
için sonsuz ilim gerek. Bu da Allah’a mahsustur. Onun için bu asırda dinin doğal ve evrensel değerlerinin yerini
alan ulusalcılık, milliyetçilik ve sosyalizm neticede bir isim ve bir put olmanın ötesine geçemiyor. İsim belli bir
hakikate konulan ve o hakikati simgeleyen işaret demektir. Bu işaret bazen bir laftan ibaret kalabiliyor. Her
birisi bir hakikatin ifadesi olan bilim dalları ise, Allah’ın güzel isimleridirler. Kuru sloganlardan ibaret değiller.
Her birisi bir hakikatin ifadesi oldukları gibi, kanun olmaları ile insanı sonsuzlığa da götürürler. Demek din ve
bilimler hakikati gösterme noktasında aynı şeydirler.]

41- “Ey hapis arkadaşları! İşte rüyanızın tabiri: Biriniz efendisine şarap içirecek yani hapisten
kurtulacaktır. Diğeri ise, asılacak; kuşlar onun kafasının etini yemeye başlayacaktır. Yorumunu istediğiniz bu rüya kesin gerçekleşecektir.”
[Yani din ile beraber hapse atılan milliyetçilik, halkı ve halkın başkanını milli duygularla coşturduğundan ve
sarhoş ettiğinden onun önü açılmıştır; devlete yakın bir makama çıkmıştır. Gariban ve fakirlerin putu olan sosyalizm ise asıldı. Yetmiş yıllık birikimleri (etleri) kurda kuşa yem oldu. Batı kapitalizminin uzay sanayisine yenildiler; bütün devlet kurumları leş edilip, yok pahasına satıldı.]

42- “Yusuf, kurtulacağını sanan birinci hizmetkâra dedi ki: “Beni efendine hatırlat! Fakat (o
hizmetçi sarhoş olduğundan) şeytan, Yusufu anmayı ona unutturdu. Bunun üzerine Yusuf
birkaç sene hapiste kaldı.”
[Ayette geçen “bıd’a sinin” 3 ile 9 yıl arası demektir. Genelde yedi olarak mana verilir. Ayette geçen iki Rabb
kelimesi o hizmetkârların Rabbi olan kral (devlet başkanı) manasına gelebileceği gibi, Allah manasına da gelebilir. Ki tevafuklu Kur’an’da her iki kelime de Allah isimleri ile denk gelmişlerdir.
Gerçekte milliyetçilik zaman zaman dinî değerleri hatırlar, Allah’a sığınır; eğer sarhoş olmazsa. Nitekim nihai
manada bu hizmetçi, Yusufun hapisten çıkmasına sebep oluyor. Metafiziğin ve dinin doğruluğunu kabul edip
ona sığınıyor; belki böylelikle milletimi kurtarırım, diyor. Bu surenin 44, 45 ve 46. ayetlerine bakabilirsiniz.]
[Bu hapis döneminde imtihandaki nisbi bir sakinlikten sonra, zaman yeni bir hareketlenmeye gebe kalır.]

43- “Ve Kral dedi: Rüyamda; yedi cılız ineğin kendilerini yediği yedi semiz inek görüyorum.
Ayrıca yedi yeşil başak ile yedi kuru başak görüyorum. Ey meclis! Eğer rüyaları tabir edebiliyorsanız; rüyamı yorumlayın, bana bu konuda güç ve fetva verin.” [İfta, bir konudaki tereddütleri kaldırıp muhataba güç ve kanaat vermek demektir.]
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Ayetin kelimeleri:
“Kral” bütün memleketi temsil ettiğinden, bütün dünyayı ilgilendiren bir kıtlık hakkında rüyayı o görüyor.
“İnni” yani bu gördüğüm, bir hayal, bir sanı değildir. İnne, (muhakkaklık) edatı ile kullanılan bir cümle.
“Era” yani bu rüya net ve açık bir görüdür. Hayali bir düş değildir.
“Seb’a”(yedi). Bu kelime normal bir sayı olabileceği gibi; çokluk manasını da ifade edebilir.
Bakar (inek), beslenme ve bereket sembolü. Sene her yaz ve baharda insanları beslediğinden ve bereket getirdiğinden, rüya âleminde sene, inek olarak görünmüştür. Bu asırda da rüyalarda sene (12 ay,) 12 vagonluk tren
olarak gözüküyor. Hani tren erzak getiriyor ya!
“Yedi semiz inek” ifadesine mukabil “yedi cılız inek” denmemiştir. Sadece “yedi cılız” denmiştir. Çünkü kıtlık
tamamıyla cılızdır ve inek ile ifade edilmeye değmiyor.
“Yedi başak” Evet, insanın iki temel yiyeceği var: Et ve ekmek. İnek eti, başak ekmeği temsil eder. Mele’
(meclis) kavramı, Yusuf gibi büyük alimlerin olmadığı dönemde meclisler o görevi görürler, diye işaret
eder.“Eğer rüyaları yorumlayabiliyorsanız?!” ifadesi, Meclisin asıl görevi siyasi olduğundan, metafizik konuda
cahil olabileceklerine bir işarettir. Çünkü şart edatı olan “in” zayıf bir ihtimali ifade eder.

44- “Meclis: “Bunlar bilinç katmanlarından ibaret düşlerdir. Biz düşlerin yorumunu bilmeyiz.
Çünkü düşler önemsiz şeylerdir. Hâlbuki biz, önemli konularla meşgulüz.”
[Mısır, maddi bir medeniyeti temsil ediyor: Meclis de maddi bir görev olan siyaseti temsil ediyor. Böyle bir
ortamda “rüya, keşif, metafizik âlem” gibi kavramlar kabul edilmiyor. Bu gibi dönemlerde bu fenomenlere “bilinç, bilinçaltı demetleri, düşler” gibi yüzeysel isimler takılıyor. Evet, bu 44. ayet materyalizmin bilimsel derinliğini yani yüzeyselliğini çok güzel gösteriyor. Zaten 44 sayısı katmerli materyalizmin sembolüdür.]

45- “O iki hizmetkârdan, kurtulan (milliyetçi olan), bir müddet düşündükten sonra “Ben bu
rüyanın gerçek manasını size bildirebilirim. Beni bu iş ile görevlendirin; gönderin! dedi.”
[Burada, müddet manasına gelen ümmet kelimesi, çağrışım metoduyla diyor ki: O hizmetçi, ümmet manasını
hatırladıktan sonra milliyetçiliğin eksikliğini anladı; beni gönderin, dedi.]

46- “Gitti, “Ey tam doğru olan, tam isabet eden Yusuf! Böyle bir rüya hakkında bize güçlü ve
sağlıklı bir bilgi ver! Umarım, millete dönerim, anlatırım; onlar da anlarlar, dedi.”
[Burada milliyetçi hizmetkâr “Ümmet, Yusuf (din), Sıddik (doğru)” tabirlerini kullanmakla dindarlaştığını ve bu
sayede rüyanın manasını bilebileceğini ve bunu kendi namına anlatacağını umuyor. Fakat anlatıp anlatamayacağından; anlatırsa da insanlar, onu anlayıp anlamayacağından tam emin değildir. Onun için “Belki insanlara dönerim, umarım, anlarlar” diyor.

47- “Yusuf dedi: “Peş peşe yedi sene ekersiniz. Azıcık yenilecek kısım hariç, biçtiğinizi başağında bırakın!”
48- “Bu yedi yıldan sonra yedi sert seneler gelecek. O seneler, kıtlık için stok ettiğinizi bitirecekler. Tohum için koruduğunuz az bir kısım hariç.”
49- “Sonra normal bir yıl gelecektir. İnsanlar üzerine yağmur yağacak ve yardım görecekler.
Bağ ve bahçelerden meyveler toplayıp sıkacaklar.” (Refaha kavuşacaklar.)
Ayette “gays” ekmek üretimine yetecek kadar yağmur ve yardım manasına geldiği gibi; zorunlu gıda manasına
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da gelir.
“Meyve sıkma” deyimi de refah ve bolluk manasına geldiği gibi, şarap ve keyif manasına da gelir. “Ekmek ve
şarap” kutsal deyiminin kökleri ta buralara kadar uzanıyor.

50- “Hizmetçi bu yorumu millete anlatınca; Kral, Yusufu bana getirin, dedi. Elçi hizmetkâr
gelince; Yusuf: Git; Efendine sor! Ellerini kesen o kadınlar ne yapmak istiyordu?! Beni terbiye edip koruyan Allah onların tuzak kurduğunu çok iyi biliyor, dedi.”
[Yani: “Siz rüyanın yorumundan önce; bu kıtlığın sebebi olan materyalizmin ve dini maddeye ve dünyaya alet
etmenin, sonra onu hapse atmanın ne kadar yanlış olduğunu iyice bilin! Önemli olan bu yanlışın farkına varmaktır; benim hapisten kurtulmam önemli değildir” dedi.]

51- “Kral, ey kadınlar, siz Yusufu elde etmek istediğinizde niyetiniz neydi? dedi. Kadınlar:
“Hâşâ! Allah için biz onun üzerinde bir leke görmedik” dediler. Azizin karısı: “İşte şimdi hak
ortaya çıktı. Ben onu elde etmek istedim; o çok çok doğru biridir, dedi.”
[Demek eksiliğin tenci ve maddeci kötü tuzağı, artık gerçek aşka dönüşmüştür.]

52- “Ey hizmetkâr elçi, bunu böyle yap ki; efendim olan ev sahibi, arkasında ona hıyanet etmediğimi ve Allah’ın hainleri başarıya ulaştırmadığını bilsin.”
53- “Bununla beraber ben nefsimi tebrie etmiyorum. Rabbim olan Allah acımazsa, kimse
kendini kurtaramaz. Benim Rabbim sonsuz mağfiret ve rahmet sahibidir.”
[Müfessirlerin büyük çoğunluğu, bu 52. ve 53. ayeti Yusufun sözü olarak kabul ediyorlar. 50. ayetteki elçiye
hitaben “Efendine dön; ona o kadınların halini sor!” sözünün devamı olarak görüyorlar. Kadınların ve Azizin
hanımının konuşmasını ise, ara cümleler olarak buluyorlar ki, edebi metinlerde diyaloglar arasına böyle istidradi
cümlelerin girmesi caizdir. Fakat Keşşaf gibi önemli tefsirlerde anlatıldığı üzere; bazıları bu iki ayeti, Azizin
hanımının sözünün devamı olarak görüyorlar. Bu takdirde mana çok sağlıklı olmazsa da, çıkan meal şudur:
“Yusufun bir suçu yok. Asıl suç benimdir. Bunu böyle diyorum ki; arkasında ona hıyanet etmediğimi bilsin. Çünkü haince girişimler başarısız olur. Benim ilk yaptığım girişim gibi.”
“Ben artık saldırgan bir taraf değilim. Artık kalben seven bir aşığım. Fakat yine de nefsimi temize çıkarmıyorum.
Nefis yine kalbe ve aşka bir tekme vurup, hain avcılığını devam ettirebilir.”

54- “Ve Kral “Onu bana getirin! Onu kendi nefsim (ve devletim) için özel bir makama getireceğim.” dedi. Yusuf Krala kelam edince (makul ve manalı konuşunca) Kral “Artık sen bugün
yüksek ve güvenli bir makamdasın! dedi.”
[Yani hapis gibi aşağı ve kötü bir makamda ve kardeşlerin ile kadınların saldırısına maruz kalmak gibi güvensiz
bir seviyede olmayacaksın. Makam kelimesi hapse ve köleliğe karşı; Emin (güvenli) kelimesi ise, önce kardeşlerin, sonra tüccarların ve kadınların saldırısına karşı, bir teminattır. Bu 54. ayette, Hz. Muhammed’in de elli dördüncü yaşında gençlik kuyusundan ve müşrik Mekkelilerin ambargo ve hapsinden kurtulduğuna ve Hicret sayesinde Medine’nin ve İslam Medeniyetin Azizi olduğuna önemli bir işaret vardır. Medine’nin Kralı ise burada
Allah’tır.]

55- “Yusuf da Kralın bu ikramına mukabil, “Beni hazineler bakanı yap! Çünkü ben çok iyi
korurum; ve nasıl yönetileceğini çok iyi bilirim.”
[İşte ekonominin iki can damarı:
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1) Malı israf ve zayi etmemek.
2) Geliştirmeyi ve işletmeyi iyi bilmek.]

56- “Böylelikle biz Yusuf (din) için yeryüzünde –maddi dünyada- böyle bir imkân sağladık.
Öyle ki istediği her yerinden istifade edip, orayı işletebiliyordu. Biz başarı ve refah demek
olan rahmetimizi istediğimize nasip ederiz… Özellikle bütün zıtları barıştırmakta sonsuz bir
sabır gösterenlerin, yani güzelliklerin alasını yapanların ücretini zayi etmeyiz.”
[Evet, Allah ekstra rahmetiyle bazılarını ödüllendirir. Fakat Yusuf burada tevhid, sabır, çile, ilim ve benzeri
güzellikleri ile sadece bağışı değil, böyle şerefli bir ücreti de hak etmiştir. Evet Allah, hakları ve ücretleri zayi
etmez.]

57- “Evet Rahmaniyet fırınında pişenler bu dünyada da ücretini alır. Fakat iman edenler (güzellikler işleyenler) ve kötülüklere karşı sabredenler için, ahiret ücreti daha hayırlıdır.” [Çünkü orası ebedidir ve daha çok gelişmiştir.]
58- [İşin finalinde kader, sondakileri baş edince, baştakileri de son yapınca, Yusuf Mısır Azizi
olunca; kardeşleri olan diğer kabile ve milletler, kıtlıktan kırılmaya başlayınca; Yusufa sığınmak zorunda kaldılar:] “Ve Yusuf’un kardeşleri geldi. Yanına girdiler. Yusuf onları tanıdı.
Fakat onlar onu tanımıyordu.”
[Evet din, bütün milletlerin müsbet örf ve adetlerini tanır. Fakat dini (Yusufu) kuyuya atan milletler, dini tanımıyorlar. Halbuki din dedikleri fenomen, onların fıtratının bir parçasıdır, baba bir kardeşleridir.]

59- “Ve Yusuf, onları erzak ile donatınca, baba-bir bir kardeşiniz var; onu bana getirin! dedi.
Görüyorsunuz; ben çok iyi tartı ile size rızık veriyorum. Ayrıca çok güzel bir şekilde sizi ağırlıyorum.”
Bu ayette dört nükte var:
a) Yusuf (din) ortaya çıkmış; fakat daha bilinmiyor.
b)Yusuf (din) başa geçince toplumda (ki bunlar toplumun iki can damarıdır) iki şey olumlu gitmeye başlar:
1) Güvenli ve sağlıklı ticaret.
2) Güvenli ve sağlıklı yerleşim. Demek din olmazsa bu iki hazine batar. Ayetin son iki cümlesi bu iki can damarını vurgulamak içindir, yoksa boşuna laf uzatmak olur.
c) Yusuf burada dini temsil ediyor; ismi ve niteliği belli. İstediği kardeş Bünyamin ise maneviyat ve tasavvufu
temsil ediyor.
d) Bu ikisinin baba ve anaları birdir. (Rahel ve Yakub: İnsanlık ve göçmen Asya milleti.) Diğer kardeşler ve
milletler ise, baba-birdirler. Yani hepsi de Yakuba (insana) dayanır. Fakat anaları (çevre ve coğrafya) farklıdır.
Onun için gerek tasavvufun biçimi ve gerek diğer milletlerin kültür biçimleri belirgin olmadığından burada onların hiçbirinin özel ismi zikredilmemiştir.

60- “İşte eğer siz o kardeşinizi bana getirmezseniz, size ne ticaret olacak; ne de barınma!”
[Yani siz insanlar, Yusufu (dini) bilmiyorsunuz! Eğer tasavvuf ve maneviyatı da bilmezseniz, artık ticaret de,
güvenli yerleşim de size haram olacaktır. Evet, çok tecrübelerle sabittir ki; maneviyat, ibadet ve dinî hayat bir
toplumdan çekilince orada kıtlık, yağma ve huzursuzluk baş gösterir.]
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61- “Onlar, biz o kardeşimizi, babasından (insanlığın genelinden) isteyeceğiz. Biz mutlaka
bunu becereceğiz.”52
[Aslında insanlık (Yakub) Yusufu (dini) kaybettiği bir dönemde, tasavvuf gibi değerli, manevî bir mirasını materyalist kabilelere kolay kolay vermek istemeyecektir. Fakat kıtlık ve zorluk bütün engelleri bozar.]

62- “Yusuf hizmetçilerine: “Fiyat olarak getirdikleri eşyalarını yüklerinin içine koyun; umarım, onlar ailelerine döndükleri zaman belki bu eşyalarını tanırlar; (veya bu iyiliğimizi bilip
de) belki bize geri dönerler! dedi.”
[Rivayette var ki, getirdikleri eşya deriden yapılmış birkaç kap ve elbise imiş. Tevrata göre ise, getirdikleri bu
fiyat, madeni para imiş. İşte bedevî ve şehirli farkı!]
Evet, insan normal ticaret için tekrarla yolculuğa çıkar. Bir de eğer bire iki bir kâr ihtimali varsa daha ciddi bir
istekle yola çıkar. Yani Yakub ve Yusuf, o kardeşleri normal ahlakî değerlerle yola getiremeyince, bu sefer Yusuf, siyasi ve ekonomik yöntemlerle onları yola getirmek istiyor. Yani onlar buğday ve kâr derdindedirler. Yusuf
ise, kardeşlik, şefkat, adalet ve maneviyat peşindedir.
Bir Ara Hatırlatma
“Bütün surede gördüğümüz gibi, Yakubtan maksat insanlığın genel kişiliğidir. Aziz, Kral ve diğer Mısırlılar ise
şehir insanlarıdır. Ki bunlar homojen olmakla klan ve kabilelerini unutmuşlardır. Yusufun kardeşleri ise, klankabile ve milliyetlerini kaybetmeyen göçebe insanlardır. Bu göçebelerden Yakuba en yakın iki oğul, Yusuf ve
Bünyamindir. Yusuf Arapları ve dini temsil ederken, Bünyamin Türkleri ve tasavvufu temsil ediyor. Tevratın
tabiri ile işareti kurttur, ganimetle geçinir. Evet, İslamiyet (Yusuf) sayesinde büyük bir bereket tarihte tahakkuk
ettiği gibi; Yusuftan (Araplardan) sonra Türkler ile de dünyada güvenlik, beslenme ve bereket, çok güzel bir
şekilde devam etmiştir. Avrupa bütün teknolojilerine rağmen dünyada böyle bir refahı hala gerçekleştirmiş değildir.”
29. Ayette “Ey Yusuf bu maddiyattan vazgeç!” mealindeki “A’rız!” kelimesinin sayısal değeri, 1071 ediyor.
Evet, Araplar bu tarihten itibaren iktidardan vazgeçip işi Türklere bıraktılar.
[Bütün surede, Yusuf, Yakub, İbrahim ve İshaktan başka hiçbir kahramanın özel ismi geçmiyor. Çünkü İslam,
Tevhid, İbrani Gelenek ve İnsanî Normlar (Yakub) belirgindirler, yapıları ve misyonları bellidir. Fakat diğer
milliyetçi kıskanç kardeşlerin, Yusufa saldıran kadınların ve maddi kurumların belirgin bir nitelikleri olmadığından, özel isim almamışlardır. Materyalist Batı Medeniyetinin ise, belirgin ve değişmez özellikleri olduğundan
“Mısır” kelimesi ile özel isim olarak geçmiştir. Buna mukabil Yusuf’un anası ki, çevre ve ortamı ifade ediyor; O
da özel isim almamıştır. Çünkü din ve Yusuf değişmez. Fakat ortamları ve maddi biçimleri değişebilir. Kardeşler
içinde Bünyamin meşhur olduğu halde onun da ismi geçmiyor. Çünkü tasavvufun belli bir biçimi yoktur. Türkler
de gittikleri memleketin biçimini almışlardır, sadece ticaret ve hukuku götürmüşlerdir. Asimilasyona gitmemişlerdir.]

63- “Bu kardeşler babalarına dönünce; ey babamız! Bize ticaret artık engellendi. Kardeşimizi
(Bünyamini) bizimle beraber gönder ki; iyi ticaret yapalım; biz onu mutlaka koruruz dediler.”
Ayetin beş nüktesi:
a) Milletler ve kabileler sıkışınca, önce insanî değerlere başvururlar: “Ey baba” derler.
b) Bünyamin ortalıkta yokken, Haçlı seferleri ve yağmalar yüzünden dünya ticareti sağlıklı yürümüyordu, birçok
engel ile karşılaşıyordu.

Ayette ‘biz failiz’ deyimi çağrışım yöntemi ile: Yusuf ve kardeşi (din ve maneviyat) olmazsa da biz çalıştığımızdan geliri hak ediyoruz, dedirtiyor. Bu şekilde Yusufa cevap vermiş oluyorlar
52
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c) Burada Yusuf hala görünmüyor. Fakat Bünyamin (tasavvuf), din gibi bir misyon icra edebilecek.
d) Bünyamin ile toplumun iki ana damarı çalışmış olacak: Ticaret ve Koruma (güvenlik).
e) Kardeşler “Biz onu mutlaka koruruz” ifadesini Yusuf için de kullanmışlardı; fakat yalancı çıktıkları için, artık
onlara güvenilmiyor.

64- “Yakub; bu kardeşiniz için, daha önce onun kardeşi Yusuf hakkında size güvendiğim gibi
mi güveneyim?! Fakat Allah’tır, sadece en hayırlı koruyan! O erhamurrahimindir.” [Güvensem de güvenmesem de son karar onundur.]
Ayete şöyle de meal verilebilir:
“Bu kardeşiniz konusunda size güvenmem.53 Ancak daha önce onun kardeşi Yusuf hakkında size güvendiğim gibi
güvenirim!”
[Yani Yusuf hakkında size güvendim, siz onu kaybettiniz. Bünyamin hakkında da size güvensem onu da kaybedersiniz.]
“Evet, Yusuf kayboldu. Bu da kaybolacak. Fakat Allah sonsuz rahmetiyle ve hıfzıyla onları korur, bana getirir.”
[Demek her şeye rağmen Yakub, yani insanlık umudunu tamamıyla kesmiyor.]

65- “O kardeşler, eşyalarını açınca baktılar, bedel olarak götürdükleri malzeme kendilerine
geri verilmiştir. “Ey babamız! Daha ne istiyoruz?! İşte eşyamız da bize iade edilmiştir. Bize
kardeşimizi ver de; ailelerimize güzelce bakalım; kardeşimizi koruyalım; tam dolu olarak
develerimizi yükleyelim. Ayrıca kardeşimiz için de bir ilave yük daha alalım.54 Bu alacağımız fazla miktar artık çok kolaydır.”
[Bu son uzun cümlenin bir manası, bu kardeşimiz yani maneviyat bizimle beraber olursa her şey yolunda gider,
demektir. Evet, maneviyatla işler uzun bir müddet yolunda gider; fakat din olmayınca işin sonucu yine iyi gitmez. Son cümledeki “yesir” ifadesi, “şimdiye kadar aldıklarımız çok azdı” manasına da gelebilir. Yani işin içinde maneviyat (Bünyamin) olunca ticaret bire üç veriyor; aileler mutlu oluyor, kardeşlik sağlam gidiyor. Birikim
ve bereket gittikçe artıyor. Fakat Yakub bir sefer korkmuş; artık onlara güvenmiyor; din ve Yusuf kaybolduğu
gibi maneviyat da kaybolursa, insanlık biter, diye çekiniyor.]

66- “Yakub dedi: Siz, kuşatılma durumu hariç, onu bana geri getireceğinize dair Allah’tan bir
belge, bir güvence bana verinceye kadar, onu kesinlikle sizinle göndermeyeceğim. Onlar,
kendilerinden bir güvence ona verince; Yakub: “Allah bu sözümüze vekildir. (O, sözü koruyacak, gerekeni yapacak yegâne güçtür.) dedi.”
[Ben bu ayetteki belge ve güvencenin ne olduğunu çözemedim. Fakat bu 66. ayette iki önemli dayanak, ilahî iki
isim olan “Allah” ve “Wekil” kelimelerinin her birinin sayısal değeri 66’dir. “Mevsikahum” (kendilerinden
getirdikleri delil) kelimesinin sayısal değeri ise 691 eder. Bu da Miladî olarak 1299 eder; (Hicri farkını dengelerseniz.) Evet, bu tarihte Bünyamin (Türkler) Osmanlının kurulması ile güvence altına alındılar.] 55

67- “Ve Yakub dedi: “Ey evlatlarım! Mısıra (medeniyette ticarete) giderken tek bir kapıdan
(baptan) girmeyin. Farklı ebvabdan (kapılardan) girin. Ben Allah’ın sonsuz mukadderatına
karşı sizi koruyacak değilim. Çünkü nihai karar, sonsuz olan Allah’a mahsustur. Siz, o sonsuz
Bu manada, “Hel” kelimesi olumsuzluk edatıdır; soru edatı değildir.
Ayette geçen “Deve yükünü artırmak” iki manaya geldiğinden, mealde ikisini de verdik.
55
Tek başına mevsik 646 (19×34) eder. 34 (2×17) hem Yusufun hem Bünyaminin bulunacağına bir imadır.
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sisteme güvenin, ona dayanın. Evet, gerçek dayanak noktalarını arayanlar, sadece bu sonsuz
sisteme dayansınlar!.”
[Burada açlık ve sıkıntı çeken Yakub (insanlık âlemi) evlatlarına çok önemli ve ticari bilgiler veriyor. Şöyle ki:
Ticaret ve ekonomi yolunda hepiniz aynı kapıya, aynı iş koluna girmeyin. Bu doğal ve verimli bir durum değildir. Siz 12 kişisiniz; her biriniz bir iş koluna girsin. 12 güç ve millet, 5 ayrı işe de girse yine tam verimli olamaz.
“Bab” (kapı) kelimesinin sayısal değeri 5’tir. “Ebvab” (kapılar) kelimesinin sayısal değeri ise 12’dir.
Fakat insan farklı iş kollarına da girse, bütün her şeyi sağlama bağlasa, Allah’ın o sonsuz sistemi onaylamadıktan
sonra, insanın eline bir şey geçmeyebilir. Yani insana düşen, işi kuralına göre kurmak; sonra o sonsuz sisteme
tevekkül etmek; ve son kararın Allah’a ait olduğunu bilmektir.]

68- “Onlar babalarının emrettiği yerlerden girince; Allah’ın mukadderatından hiçbir şeyi değiştiremediler. Mukadder rızıkları yine aynı oldu. Fakat bu işbölümü, Yakubun (insanlığın)
gidermesi gereken bir ihtiyaç idi.”
[Evet, Allah rızık vermek isterse verir. Fakat insanlığın temel 12 iş kolunda işbölümü yapması, insanlığın acil
ihtiyaçlarını gidermesi, çok önemli ve fıtri bir kanundur.]
“İnsanlık (Yakub) bu ekonomik ihtiyaç kapıları konusunda çok büyük bilgi ve birikime sahiptir. O bilgileri ve
birikimleri Biz ona verdik. Fakat insanların çoğu ilmi kullanmıyorlar; işi ve işbölümünü bilmiyorlar.”
[Anlaşılan: İnsanlığın değişik ekonomik meslekleri öğrenmesi, dil ve teknoloji kadar önemlidir; ve Âdemin
(insan olmanın) bir mucizesidir. Fakat herkes bakkal olmak istiyor; kimse, asıl temel ihtiyaçları tespit ederek
meslek öğrenmiyor, ona göre iş geliştirmiyor.]

69- “Kardeşler, Bünyamin ile beraber Yusufun yanına girince; Yusuf, kardeşini kendine çekti.
“Ben senin öz kardeşinim. Diğerlerinin yaptıklarından dolayı sıkıntı çekme, dedi.”
[ Bir manasıyla: Diğer medeniyetlerin maneviyatı hırpaladığı gibi, Din medeniyeti maneviyatı hırpalamaz, tam
aksine onu korur, dedi. Evet din özellikle İslam, maneviyatı ve mistisizmi himaye etmezse, tasavvuf diğer materyalist kardeşlerin yüzünden çok sıkıntı çekebilir.]

70- “Yusuf onları mallarla donatınca, Kralın su kabını, Bünyamin kardeşinin yükünün içine
koydu. Bunun ardından bir bildirici: “Ey kervan! Siz hırsızsınız!” diye seslendi.”
71- “Kardeşler, onlara dönerek: “Neyi kaybettiniz?! diye sordular.”
72- “Biz Kralın su tasını kaybettik; kim onu geri getirirse, bir deve yükü ona ödül verilecektir.
Ben de bu söze kefilim, dedi.”
73- “Kervan, bütün gücümüzle Allah’a yemin ediyoruz! Bizim memleketi ifsat etmek için
gelmediğimizi biliyorsunuz. Biz asla hırsız da olmadık, dediler.”56
[Burada sözü edilen su kabı, mistik özelliklere sahip ve kraliyetin kudsiyetine delil sembolik bir tastır. Zaten su,
feyiz ve maneviyat sembolüdür. Doğuda bazı türbelerde halen bu gibi yani kayık şeklinde kutsal kabul edilen su
kapları vardır. Yusuf, bu tası kardeşi Bünyaminin yükünün içine koymakla onlara şunu demek istiyor:
a) Bir işte, bir ticarette feyiz, bereket ve maneviyat olmazsa, o iş yürümez. Yani insan, emek ve manevî gayret
gibi belli bir fiyat ödemeden bir şeyler alıyorsa, karşılıksız bir şeyler kazanıyorsa, hırsız sayılır.

Çağrışım yöntemi ile diyorlar ki; biz bozguncular olmadığımız gibi; bir hırsız da değiliz; biz gerçek üreticileriz.
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b) Size bu şekilde bol bol buğday vermemin sebebi, Bünyamin kardeşimde olan manevî-mistik boyuttur. Bu
boyut aslında krallarda olmalı. Fakat işte şimdilik, bu kutsal hakikat, esirdir.
c) Onlar “Tallahi! Biz yeryüzünü ifsad etmeye gelmedik” diyorlar. Yusuf ise: “İçinde mana ve feyiz olmayan her
iş, yeryüzünü ifsad etmektir,” diye onlara cevap veriyor.]

74- “Yusufun hizmetçileri: Eğer siz yalan söylüyorsanız; bunun cezası ne olmalı?! dediler.”
[Yani siz Bünyaminin maneviyatını çaldınız; o sayede size yükler verildi. Siz bunu tam yaşamadığınız için; yani
sizde (yükünüz içinde) böyle bir güç olmadığı için, siz yalancısınız. Ayrıca daha önce Yusufun sırtından da böyle yalancılıktan geçindiniz.]

75- “Onlar: Kim bu maneviyat kabını çalıp onu su-i istimal etmişse, ona el konulsun; onun
cezası hürriyetinin elinden alınması olsun! dediler. İşte biz zalimleri (dengesizleri) böylece
cezalandırırız.”
[Yani onlar maneviyatsız olmakla zulmettikleri gibi; daha önce Yusufa da zulmettiklerinden büyük bir ceza ve
sıkıntı ile yüz yüze kaldılar. Bünyamin de, manevî bilgilerin ve tasavvufî feyizlerin karşılığını tam vermeden,
onları başka geleneklerden alıp o bilgilere sahip olduğu için, ona da el konulacaktır.]

76- “Yusuf, kardeşinin çuvalını açmadan önce onların çuvallarını açtı. Sonra o su kabını kardeşinin çuvalından çıkardı… Biz bu şekilde, Yusuf için nasıl hile yapacağını öğrettik. Yoksa
Mısır (kral) kanunları çerçevesinde kardeşine el koyması, mümkün değildi. Ancak Allah düzenini değiştirirse, yani yeni yapılanmalar olursa, o zaman ona el koyması mümkün olabilirdi.
(Evet, düzenler ve devletler sabit değiller.) Biz sonsuz irademizle her şeyi değiştiriyoruz. İstediğimizi en düşük seviyeden en yüksek seviyeye yükseltiyoruz. Bu yükselmenin esbap boyutu
da ilimdir; ilim de sonsuzdur. Her âlimden (bilenden) üstün bir üst âlim mutlaka vardır.”
[Yusuf mahpus idi; ilim sayesinde Mısırın Azizi oldu. Muhammed çoban idi; vahiy (din) sayesinde dünyanın
reisi oldu. İsa sanık sandalyesinden, bütün sisteme ve varlığa ruh ve logos oldu!..]

77- “O maddeci kardeşler dediler: Eğer bu Bünyamin hırsızlık yapıyorsa, ondan önce onun bir
öz kardeşi de hırsızlık yapmıştı. Yusuf bu hile yapmayı içinde gizli tuttu.57 Onlara açıklamadı.
Sizin konumunuz, hırsızlıktan çok daha kötü bir durumdur. Allah nasıl yalan anlattığınızı çok
daha iyi biliyor, dedi.”
[Burada üç önemli bilgi var:
a) Dinsiz materyalistler, Tasavvuf eski dinlerden çalınmadır, din de eski mitolojilerden çalınmadır, diyorlar.
(Bünyamin (tasavvuf) hırsızlık yapıyorsa, din de (Yusuf da) daha önce aynı suçu işlemiştir.)
b) Yusuf bu gizli planını açıklamıyor ki onlar cezasını çeksin. Ve:
c) Din ve tasavvuf hırsız değiller. Fakat farzı muhal hırsız da olsalar; siz materyalistler, daha kötü bir konumdasınız. Yalan söylüyorsunuz; adam öldürüyorsunuz. Bunlar ise, hırsızlıktan çok daha kötü şeylerdir. Evet, yalancı
kâfir komünistler, hırsız kapitalistlerden çok daha fazla insanlığa, Yakuba kötülük ettiler. Demek, dine ve maneviyata hırsız demek, dünyanın en büyük yalanıdır. İnsanlığa vurulan en büyük darbedir. Cezasını da ancak Allah
verir.]

78- “Bu sefer ey Mısırın Azizi! Bunun çok yaşlı büyük bir babası var. (Eğer o, babasından
Çağrışım yöntemiyle ayet diyor ki; din Allah’ın insanın sırrına yüklediği bir bilgidir. İnsanların bu sırrı bilmemesi her şeyi maddeden beklemesi; çok kötü bir durumdur.
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kopuk kalırsa, babası ölür. Evet, çok yaşlanmış olan insanlık, zaten Yusufu (dini) kaybetmiştir; eğer mistik bazı manevî esintiler de olmazsa, tamamıyla ölecektir.) Onun için, sen onu
serbest bırak. Başka birimizi onun yerine al! Sen çok adil, dengeli güzel bir kişisin! dediler.”
79- “Yusuf Allah’a sığınırım! Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını alırsak; biz o
zaman zalim oluruz, dedi.”
[Bu sözde bir tevriye (gizli arka mana ) var. Yusuf: “Biz kendisinde maneviyat olanın yerine materyalist birini
alırsak biz de dengemizi kaybeder, zalim oluruz,” diye imalı bir anlatımda bulunuyor.]

80- “O kardeşler, Bünyaminden ümit kesince, danışmak için toplandılar. En büyükleri “Babanızın sizden, Allah güvencesini aldığını bilmiyor musunuz?! Daha önce de Yusuf hakkında ne
kadar yanlış yaptığınızı biliyorsunuz! Babam bana izin verinceye veya Allah hüküm edinceye
kadar, ben buradan adım atmam. Allah en iyi hüküm verendir, dedi.”
81- “Babanıza dönün! Ey babamız! Oğlun hırsızlık yaptı; biz bildiğimiz konuda şahit olduk;
belge ve güvence verdik. Biz gaybın (metafiziğin) hafızı değiliz, deyin!”58
82- “İçinde barındığımız köye ve beraberinde döndüğümüz kervana sor! Biz gerçekten doğru
söylüyoruz.”
[Köy mekânın, kervan ise zamanın ifadesidir. “Zaman ve mekânı araştır. Oğlunun hırsızlık ettiğini göreceksin!”
Veya maneviyat, gaybî bir şeydir; biz onu koruyamadık, diye söylemek istiyorlar.]

83- “Yakub yine inanmadı. (Çünkü insanî bilgi, tecrübeye dayanır.) Nefsiniz yine Yusuftaki
gibi, size bir şeyler kurgulamıştır, dedi. Bana düşen sonsuz bir şekilde sabretmektir. Umarım
yakında Allah onların üçünü de bana getirir. Çünkü Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir,
dedi.”
[Ayette “onlar”dan maksat 12 kardeş olabileceği gibi; o an orada olmayan Yusuf, Bünyamin ve Ruben de kastedilmiş olabilir. Yusuf dini, Bünyamin tasavvufu, Ruben ise fakir ve çaresiz insanları veya Kürtleri temsil ediyor. Kürtçede raben, zavallı ve sahipsiz kişi demektir.
Bütün bu sıkıntılara rağmen gerçek insan (Yakub) sabrediyor. Umudunu yitirmiyor. Evet, insan din (Yusuf) ve
maneviyatını yitirince, sabırdan başka elinde sağlıklı bir silah kalmıyor. Onun için Yakub her iki kayıpta da,
sonsuz ve güzel sabrı tavsiye ediyor. “Bana düşen sadece sabr-ı cemildir.” diyor.]

84- (Yusuf ve onun iki kardeşi olan maneviyat ve insanlık kaybolunca) Yakub, orada bulunan
diğer materyalistlerden yüz çevirip “Ah Yusuf!” dedi. (Yani Yusuf bulunsa, diğerleri de bulunacaktır, diye umut etti.) Fakat Yusufun yokluğundan kaynaklanan üzüntü yüzünden iki gözü
kör oldu. Çok sıkılıyor ve sıkıntısını içine atıyordu.”
[İki göz, geçmiş ve geleceği görmek demektir. Evet, insanın maddi ve manevî görüşü gidince, sıkıntı ortalığa
oturur. Ve din gidince insanlık toplumdan yüz çevirir.]

85- “Oradakiler: Allah’a and olsun! Sen değerini yitirinceye veya yok oluncaya kadar “Yusuf,
Yusuf” demekten kendini alamayacaksın! dediler.”

Yine çağrışım yöntemi ile biz görünen dünya şartlarına göre konuştuk; biz gaybi (metafizik) alemi bilmeyiz
diyorlar.
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[Bu ayetten iki önemli sosyolojik mana anlaşılıyor:
1) Bu kadar zaman geçmiş, sen hala “din” ve Yusuf, diye diye, gerilerde ve geçmişte kalıyorsun; sen gericisin.
2) Değerini yitirmek kelimesi, insanlığın dinsiz olarak para etmeyeceğini ve zoraki yapay reklâmlarla kendini
satmaya çalışacağını bildiriyor. Evet, harad kelimesi değer yitirmek ve pazarlama tarzında bir malı değerlendirmeye çalışmak manalarına gelir.]

86- “Yakub dedi: “Ben sıkıntımı ve üzüntümü Allah’a sunuyorum, (size değil.) Yani Allah’ın
sonsuz sistemi, nasıl Yusufsuz olabiliyor? diye sıkılıyorum ve üzülüyorum. Çünkü ben Allah
hakkında sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Allah’ın bu sonsuz sistemi bir gün Yusufu geri
getireceğine inanıyorum.”
[Evet, Yakup gerek vahiy, gerek ilham ve gerek tecrübelerle birçok derin bilgileri biliyor; sonsuzluğu anlıyor.
Fakat somutçu ve maddeci kardeşler, bu özelliklerini kaybetmişlerdir.]

87- “Ey çocuklarım! Gidin; Yusuf ve kardeşini hissetmeye çalışın. Allah’ın manevî esintilerinden (ravhullahtan) ümidinizi kesmeyin! Çünkü ancak materyalist kâfirler, Allah’ın bu manevî esintilerinden ümidini keserler.”
[Yusuf, Bünyamin, Ruben artık yok! Koyu bir ümitsizlik, karanlık ortalığı sarmış; kıtlık kat kat artmış, herkes
çaresiz; tek umut bir daha yola çıkmak.. Ve çıktılar.. Onlar yola çıkarken Yakub, Yusufu (dini) ve kardeşini (maneviyatı) araştırın, demiyor; “Onları hissedin, yaşayın” diyor. Yani “tecessüs” kelimesini değil de, “tehassüs”
kelimesini seçiyor.]

88- “Bu kardeşler, Yusufun yanına girince; “Ey Aziz! Bize ve ailemize çok büyük zararlar
dokundu. Çok azıcık eşya getirebilmişiz. Sen bize bol buğday ver. Bir mikdar da bağış yap!
Allah bağış yapanları mutlaka ödüllendirir, dediler.”
[Yani, insan materyalizmden dolayı kıtlığa düşer; kıtlıktan da dilenciliğe düşer. Bu sefer maneviyatsız olunamayacağını anlar. Evet, eğer insanlık dine sahip çıkmazsa, bugünkü yanlış anlaşılmaları o pırlantanın üstünden
silmezse, galiba çok acıklı bir şekilde dilencilik durumuna düşecektir. Bu on kardeşlerin, Bize sadaka ver demeleri, onların dilencilik seviyesine düştüklerini gösterir.]

89- “Yusuf: Siz cahil iken, Yusufa ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?! dedi.”
90- “Onlar: Yoksa sen gerçekten Yusuf musun?! dediler. O, ben Yusufum; bu da kardeşimdir.
Allah ekstradan bize lütuf etti. Çünkü Allah, kendini koruyan ve musibetlere karşı sabreden
(yani menfi-müspet her iki halde de kulluk yapan) muhsinlerin (güzel iş yapanların) ücretini
zayi etmez, dedi.”
[Görüldüğü gibi bu surede “minel-muhsinin” (güzellik yapanlardan) tabiri, dört-beş yerde geçiyor. Yusufa “Sen
muhsinlerdensin!” deniliyor. Bunun manası şudur: “İnsan bütün zıtları tevhid potasında birleştirirse, varlığa ruh
ve nitelik olursa; ve bu birleştirme ile hem ailede hem toplumda hem diğer sahalarda güzel bir baharın gelmesine
sebep olursa, o hem güzel olur hem muhsin (güzelleştirici) olur. Sanırım Yusufun güzelliğiyle ilgili rivayetlerin
manası, daha çok bu evrensel ve ontolojik güzelliğe bakıyor.]

91- “O on kardeş, ‘Bütün gücümüzle Allah’a yemin ediyoruz ki, Allah seni (ey Yusuf)
bize karşı üstün kılmıştır. Ve biz gerçekten hata ettik’ dediler.”
[Önemli bir duygu itirafı olan bu ayette dört lâfzî nükte var:
a) Arapçada yemin edatları olan “waw” “be” ve “te” üçlüsünden; bunlar yemin ederken daima “te”yi seçiyorlar.
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Yeminin de zirvesini kastediyorlar.
b) “Îsar” tercih manasına gelir. Zımnen bu kelime ile diyorlar ki; biz de senin kardeşiniz; eşitiz. Fakat Allah
bizim içimizden seni seçmiştir.
c) “Biz hata ettik” ifadesinde “in” ve “le” iki tekit edatı var. Fakat muhakkak manasına gelen “inne” olarak değil
de, şüphe ifade eden in-i şartıyeye şeklen benzeyen in-i muhaffafa’ nin seçilmesi ile diyorlar ki; “Evet bizim
hatamız açık, ortada. Fakat yine de Yusufun üstünlüğü konusunda, zayıf da olsa bir şüphemiz var. Yani insan,
apaçık olan hatasını itiraf etse de, bilinçaltından yine de hata yapmadığını, kusursuz olduğunu söylemek istiyor.
d) Burada ayet numarası, Yusufun üstünlüğünün iki deliline işaret ediyor: İlimdeki “kemal” ve iktidar manasında “malik”. Çünkü bu iki kelimenin her birisinin sayısal değeri 91’dir.

92- “Yusuf: Bu gün size karşı bunaltıcı bir kınama olmayacaktır. (Yani aslında siz kınamayı
hak ediyorsunuz. Fakat bu kınama batırıcı ve bunaltıcı olmayacak; kurtarmaya yönelik olacaktır.) Ayrıca Allah sizi bağışlayacaktır. O, erhamurrahimindir.”
[Ayette geçen tesrib, kelimesi bunaltıcı ve yıkıcı kınama demektir. Hz. Muhammedin (a.s.m.) de Mekke fethinden sonra, Medine’nin bir ismi olan Yesribi diğer kardeş kabilelere karşı kullanmadığına işaret eder.]

93- “İşte kurtuluşunuzun çaresi: Maneviyatın ve hilafet iktidarının sembolü olan bu gömleğimi götürün; Babamın, yüzü üstüne atın. O hemen görmeye başlayacaktır. Bunun üzerine, sizler bütün aile ve ev halkınızı Mısıra, bana getirin! dedi.”
[Evet, bu surenin içinde geçen bütün felaketlerin, bütün hapis ve sıkıntıların, bütün kıtlık ve kuraklığın sebebi,
Yusufun ve gömleğinin kaybı ve parçalanmasıdır. Eğer bu hilafet gömleği Yakuba (insana) bir daha sunulsa,
yüzüne ruhuna sürülse, insanlık yine önünü görmeye başlayacaktır. Kardeşlerin yanlış ve hataları affedilecektir.
Çok ilginçtir ki; 29. ve 93. ayette işaret edilen bu konuyu yazarken (Mart 3-5) Hilafet Makamının Türkiye Cumhuriyetinde kaldırılmasının 86. yıldönümü idi. Ve ne yazık ki, bu kaldırılış kutlanıyordu.]

94- “Kervan ayrılınca (çark-ı felek geri dönünce), babaları “Eğer beni kınamazsanız?! Ben
Yusufun kokusunu alıyorum, dedi.”
95- “Onlar, tallahi sen halen eski sapıklığın (gericiliğin) içindesin! dediler.”
96- “Fakat müjdeci gelip gömleği onun yüzünün üzerine atınca, Yakub hemen görmeye başladı.59 Ve “Ben Allah’tan sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum,” dememiş mi idim? dedi.”
[Evet, Avrupa bütün bilgi ve teknolojisine rağmen, İslam Hilafetinin yerini dolduracak bir sistemi henüz yeryüzünde tutturabilmiş değildir.]

97- “Bu mucizevî durumdan sonra, on kardeşler: “Ey babamız! Günahlarımızın bağışlanması
için dua et! Biz gerçekten hata ettik” dediler.”
[Bu ayette hata itirafı, hem inne edatı hem çoğul kipi hem yardımcı fiil ile pekiştirilmiştir. Çünkü materyalizmin
dine ve maneviyata karşı yaptığı zulüm, dünya tarihinin en büyük yanlışı idi. Hz. İsa 2000 yıl önce böyle bir
yanlışı şöyle tarif ediyor: “Kör körü gütmeye çalışırsa, ikisi de çukura düşer.” Evet, maneviyatta kör olan ferisi
Yahudiler, cahil milletleri gütmeye çalıştılar. İki taraf da bu asrın dinsizlik bataklığına saplandılar. Kaygı, sıkıntı
ve terör cehenneminde yanıyorlar. Materyalist Avrupa, diğer cahil milletleri yönetmeye ve gütmeye çalıştı; iş
çıkmaz sokağa girdi. Bütün dünya bu belirsizliğin hangi uçuruma varacağını merakla bekliyor.]
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98- “Yakub, evlatlarına, daha sonra sizin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. O Gafur
ve Rahimdir, dedi.”
[Yani henüz değil; yani siz Yusufa itaat ederseniz ve Allah’ın geliştirici rububiyetine boyun eğerseniz, zaten
bağışlanacaksınız.]

99- “Kardeşler ve ana-baba hepsi, Yusufun yanına girince, Yusuf ebeveynini kucakladı. (insanî ve ekonomik değerlere sahip çıktı.) “Hepiniz Mısıra (medeniyete, şehre) girin. Allah dilerse orada güvenlik içinde yaşayacaksınız, dedi.”
[Artık çöl ve bedeviyet bitecek; şehir, medeniyet ve güvenli ortam olacaktır.]

100- “Sonra Yusuf tahtını (iktidarını) ana-babasına bıraktı. Onları tahta oturttu. Kardeşlerle
beraber hepsi ona secde ettiler. Yusuf: Ey babacığım! İşte baştaki rüyamın tevili, (manası)
budur. Allah onu gerçek yaptı. (Somut olarak da yarattı.) Beni hapisten, sizi çölden çıkarıp;
aramız kötü olduğu halde beni kardeşlerimle barıştırdı. Rabbim, her şeyin içine lütuf yani
yazılım ve bilincini yerleştirip, sonunda onu güzelleştiriyor. Çünkü O her şeyi bilen alîmdir.
Ve amaçlı bir şekilde hikmetle bütün işlere güzel bir sınır ve şekil veren hakîmdir.”
[Bu ayette yedi önemli nükte var:
a) Huzur, medeniyet ve barış kurulunca, din (Yusuf) tahtını insanî (hümanist) ve ekonomik değerlere bırakıyor.
Baba (Yakub) insanî değerlerin; Ana ise, ekonomik değerlerin sembolüdür, belki de açık ifadesidir.
b) Dinin görevi, artık ibadet, itaat ve secde gibi kutsal işleri düzenlemek şeklinde devam eder.
c) Rüyanın tevili; kökü, aslı, gerçek somut manası demektir. Evet, varlığın somut şekilleri birer çekirdektirler;
zaman sayfasında gelişip, gerçekleşip sonsuz manaları çiçek veriyorlar.
d) “Allah onu hakka çevirdi.” Bu sözün manası şudur: Eşyanın soyut yönüne mahiyet denilir. Somut yönüne
suret ve hüviyet denilir. İki boyut birleşince ona Hakikat 60 denilir. Yani Yusuf zahir ve batını, madde ve manayı
birleştirdiğinden rüyası Hakikat oldu; gerçekleşti.
e) Böyle bir baharda, din ve iman (Yusuf,) şehrin hapsinden kurtulur; insanlık (Yakub) da çölün fakir ortamından çıkar.
f) “Allah latiftir.” Yani sürekli bir şekilde ince, nazik, güzel yazılımlar yaratır. Fakat bu işleyiş Allahın iki eli
hükmünde olan zıtların çarpışması (rububiyet) ile gerçekleşir.
g) Bunun da bilimsel yönü şudur: Allah sisteminde sonsuz ilim ve bilinç var: (Âlim.) Bunun yanında, varlıklara
nerede, nasıl bir sınır ve ölçü koyacağına gücü yetecek kadar hikmete sahiptir: Hâkim ve Hakîm. Zaten Yusufu
Mısır Azizi yapan bu iki vasıf (ilim ve hikmet) değil mi idi?! Bu iki vasıf bu surede üç kere geçti: Yusufun rüya
görmesinde, Yakubun umudunu yitirmeme meselesinde ve bu son güzel final bahsinde… İşte şu gelen ayet, bu
güzelliğin bilimsel sırrını ve beş güzel sonucunu gösteriyor. Şöyle ki:

101- “Ey Rabbim! (Ey beni zıtların çarpışmasıyla geliştirip güzelleştiren Allah’ım!) Sen bana
maddiyattan dünya mülkünü ve iktidarını verdin. Maneviyattan da rüyaların ve olayların metafizik yorum ve tevilini öğrettin. Sen, semavatı (metafizik âlemleri) ve yeri (fizik âlemleri)
bilgi ve hikmetinle yazıp yaratansın! Dünyada da, ahirette de sahibim, yakınım Sensin. Beni
bu denge (İslam) üzere vefat ettir. Ve ahirette de, bedenî ve ruhî varlıkları ile yaşayan salihle-
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re kavuştur.”
102- “İşte (Ey Muhammed!) Bütün bu (bin mesele ve nükte) metafizik (gayb) âleminin bilgileridir. Onları sana vahiy ile bildirdik.”61 [Bunlar gaybî metafizik bilgilerdir; keşfen ve vahyen peygamberlerin kalbine ve ruhuna yansıyorlar. Bunlar tarihi bilgi değiller. Çünkü tarihi
bilgiyi sağlıklı bilmek için gözlem ve belge gerekiyor.] Hâlbuki onlar görüş birliği yapıp, dine
ve doğruluğa karşı tuzaklar kurarken, sen onların yanında değildin.”
103- [Bu bilgiler, imtihan ve iman edip etmemek için, Allah’ın gönderdiği metafizik gaybî,
arketip kanunlardır. Bu gaybî kanunlar sayesinde, kalite kanunu gereği bazıları inanacak; çokları da inanmayacaktır.]
“Evet, sen çok hırs göstersen de, insanların çoğu iman etmeyecektir. Bunlar, bu yönlerini tamamıyla kaybetmişlerdir.” (Bu da kalite ve imtihan kanununun gereğidir. Bunlar mazur da
değiller.)
104- “Çünkü sen onlardan bir ücret istemiyorsun, (onlara yapamayacakları şeyleri yüklemiyorsun.) Bu bilgiler, bütün insanlar için, mesaj ve kurtuluştan başka bir şey değiller.”
[Peki, acaba yeteri kadar belge ve bilgi onlara geliyor mu?]

105- “Evet, göklerde (metafizikte) ve yerde (fizikte) nice ayet ve belgeler var ki; onlar o ayet
ve belgelerin yanından geçip, onlardan yüz çeviriyorlar.”
106- “Evet, o kadar çok ayet var ki; insanların çoğu Allah’a inanıyor. Fakat kaliteli olmadıkları için, şirke (somut ve sınırlı bir inanca) sarılmadan Allah’a inanmıyorlar.”
[Evet, her şeyin kalitelisi ve kalitesizi var. İmanın da kalitesi birlik ve sonsuzluk içeren inançtır. Kalitesizi de,
şirk ve somutçuluk tuzağında batmış, ahlaksızlığa bulanmış taklittir. Fakat sistem, sonsuz derecede kalite ve
bilinç içerdiğinden çürükleri daima tasfiye ediyor.]

107- “Yoksa bu müşrikler, bu çürükler, Allah’ın azabından; her şeyi yıkan bir azap perdesinin
onları kuşatmasından veya aniden, farkına varılmadan kıyametin gelmesinden emin mi oldular?!”
108- “De ki: Benim yolum, bu sonsuz iman; ve bilinçli, güvenli hayat tarzıdır. Ben ve bana
tabi olanlar, görerek, kesin delillere dayanarak Allah’a ve sonsuz kurtuluşa çağırıyoruz. Allah
sınırlı olmaktan, maddi olmaktan, yanlış yapmaktan son derece münezzehtir. Ben böyle bir
sonsuz imana bağlıyım; asla sınırlayıcı, maddeci, varlığı ve hayatı çirkin gören müşriklerden
değilim.”
109- [Sonsuz tevhid inancı ve şirkin çatışması yanında, kalite ve hakikatin, çürüklük ve hurafelerle çarpışması gibi; peygamberlerin, kendilerine karşı gelen küfre karşı mücadelesi de
evrensel bir kanundur.]

Vahiy, gaybî metafizik bilgilerin bu şehadet âlemine aktarılması ve bildirilmesidir. Yoksa tarihî, belirsiz, ferdi
bilgileri vermek, vahiy değildir. Kutsal kitaplarda böyle tarihi bir boyut, asla yoktur. Bu gaybî bilgileri yanlış bir
şekilde tarihî bilgiler, diye okumak insanlığın sosyo-psikolojik bir eksiğidir; hayali, kuru bir zandır, bilim namına bu algı biçimini destekleyecek hiçbir belge ve eser yoktur.
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“Evet, biz senden önce bütün yerleşim (köy) yerlerine mutlaka güçlü eril peygamberler gönderdik. Bu müşrikler, neden yeryüzünde gezerek o peygamberlere karşı gelenlerin başlarına
neler geldiğini görmüyorlar?! Evet, o peygamberler de, neticede öldüler, sıkıntılar çektiler.
Fakat özünü, ruhunu koruyanlar için, ahiret yurdu çok daha hayırlıdır! Neden aklınızı kullanmakla bu sonsuz hakikati anlamıyorsunuz!?”
[Diyalektik zıtların çatışması; sistemin bu fıtrî güçle gittikçe gelişmesi; iyilerin ve kalitelilerin kazanması; çürüklerin, kötülerin kaybetmesi çok kesin ve çok açık bir kanun ve hakikattir. Bu kanun o kadar önemlidir ki, Allah,
çoğu zaman iyilere vaatettiği yardımını dahi geciktirir.]

110- “Evet, bu diyalektik sistemin bu şekilde işleyişi o kadar çok önemlidir ki; kâfirlere karşı,
peygamberler bazen ümitlerini yitirmek üzere oluyorlar. Ve yalana çıkarıldıklarını sanıyorlar.
Fakat diyalektik ve hakkaniyet kanunu bozulmasın, diye bizim yardımımız onlara aniden gelir. Ardından da istediklerimizi yani bu hakkaniyet kanununa uygun yaşayanları kurtarırız.
Fakat suçlu bir millete gelen acı azabımıza karşı hiçbir şey engel olamaz.”
111- “İşte bu peygamberlerin birer model ve kanun olan kıssalarında akıl ve öz sahipleri için
derin manalar var. Bu Yusuf kıssası, roman gibi kurgulanmış, uydurulmuş bir söz, bir anlatım
değildir. Aksine önceki metafizik vahiyleri doğrulayan bir vahiydir.62Her şeye bir açıklık getiren bilgidir. İnanan bir millet için doğru bir rehberlik yapan hidayettir. Onlar için başarı ve
rahmet sebebidir.”

Bu kıssanın Tevrat ve Kur’an versiyonları arasında bir kısım detay farklar var. Bu durum, “geçmiş vahyin
tasdiki” hükmüne aykırı değildir. Çünkü o farklar, İbranî ve İslamî geleneklerin farklılığından kaynaklanıyor;
ikisi de metafizik gerçeklerdir. Daha sonra bu farklı detayların metafizik ve arketip yorumlarını tafsilatıyla tek
tek yazacağız.
62
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الر ِح ِيم
ْ ِب
ِ ّ س ِم
َّ من
َّ للا
ِ الر ْح
Kur’anın 12. suresi Yusuf suresi
111 ayettir
Yusuf kelimesi İbranice bir deyim ve isimdir. Nitelikli, değerli olay, nesne ve kişi demektir. Arapça ve İbranice
lehçeleri kardeş olduklarından Arapça şekli “ ﯧﯘﺻﻒYûsif”tir. Nitelik, vasıf ve değer kazandıran eril varlık demektir. İbranicedeki Sad, Sin’e dönüşmüştür. Surede sıkça “Yusuf”a muhsin (güzelleştirici) denmesi, işaret eder
ki eşyayı ve olayları güzelleştiren ancak nitelikli ruhtur.
Kur’anın bu 12. suresinin dört açıdan yorumu, eşit ağırlıklı olarak yapılır. Gramer ve sure dizaynı buna elverişlidir.
a) Psikolojik açıdan,
b) Tarihî açıdan,
c) Hz. Muhammed’e bakan veçhesiyle,
d) Ontolojik olarak bütün insanlığa baktığı yönden…
Şimdilik sadece birinci maddeyi yazacağız. Diğer üçünü –inşaallah- sonra kaleme alacağız.
İşte psikolojik açıdan bu surenin tefsiri yapıldığında, öznemiz olan “Yusuf” “Ruh” demek oluyor. Evet Ruh,
varlığa, olaylara, bedene, dine nitelik kazandıran, onları güzelleştiren İlahî bir öz ve olağanüstü bir realitedir.
Tarihin bedenine ve olaylarına da nitelik ve mana kazandıran, Yahudilerin 12 Sıbtı, Hıristiyanların 12 Havarisi,
Müslümanların 12 mezhebi, 12 tarikatı ve insanlığın 12 ayrı milleti ve geleneği olmuştur. Belki de bu surenin
numarasının 12 olmasının çok hikmetlerinden biri, bu sayısal tevafuktur.
Ayrıca ruhî fonksiyonları bedende icra eden ana sinir damarları, 12 adettir. Yusuf ve kardeşleri de 12 kişidirler.
Sure Ayetlerinin 111 olması 5 nükte içindir.
a) Varlık ve programlama ve ruhî fonksiyonlar “0-1 sistemi” ile olur. Fakat Araplarda sıfır olmadığından bu
işaret Üç Bir ile ifade edilmiştir.
b) 111 sayısı ihlâsın, maneviyâtın, ruhun sembolüdür. B. Said Nursî’nin 21. Lem’a olan İhlâs Risalesine bakınız.
c) Varlığın üç kategorisine “Ruh-Hafıza-Beden” “Gayb-Hayat63-Şehâdet” “Allah-İsim(Vahiy)-Ruhu’l-Kuds” gibi
yüzlerce değere işarettir.
d) Bazı mütefekkirler, Allah’ı Bir olarak kabul edip, önüne sonsuz sıfırlar koyarak diğer varlıkların Allah’a karşı
konumunu belirlemişlerdir. Fakat din ve Kur’an, varlıkları Allah’ın birer “Ehadiyet” (Birlik) tecellisi olarak
görmüşler. Sıfır olmadıklarını müşahede etmişler. Yeter ki Allah’a bağlı kalsınlar, ona isyan edip sayısal düzeni
bozmasınlar.
e) Başta Allah’ın Ehadiyet tecellileri olmak üzere, dinî bütün kavramlar, küllî ve evrenseldirler. Ahiret de, Cennet de, Cehennem de, peygamberlerin arketipleri de, daima çok ve evrenseldirler. Dinî gerçekleri bireyselleştirmek, onları imha etmek demektir. Maalesef Hıristiyanlık dünyası, Hz. İsa hakkında böyle dar bir anlayışa girdi-
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Hayat, Gayb ile Şehâdet arasında ara formüldür.
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ğinden dünya bugün krizler yaşıyor. İşte böyle bir yanlışı düzeltmek için dinî değerleri evrenselleştirmek üzere
Kur’an üç biri, üç elifi bir arada ifade etmiştir.64
Şimdi bu mucizevî surenin psikolojik yorumuna geçiyoruz. Fakat psikiyatri ve biyoloji ile ilgili deyimler, çok
kullanılacağından herkes, hemen anlamaya kalkışmasın; gerekirse işi ehlinden sorsunlar.
İşte insan ruhunu, kişiliğini, benliğini belirleyen üç ana unsur vardır:
1) Soyut yazılım, manevi değerler (Benlik),
2) Dil ve edebiyat ve konuşabilme,
3) Sorumluluk ve görev üstlenebilme…

1- Bu üç ana artere, surenin bir özeti olan “Elif, Lâm, Ra” açıkça bakıyor.
Elif, yazılım ve manevi değerlerin, benliğin ismidir.
Lâm, lisan ve konuşmanın özüdür.
Ra, (risâlet) görev ve sorumluluğun ağırlığıdır.
Klasik yorumlarda Elif, Allah; Lâm, Cebrâil; Ra, Risalet olarak açıklanması, bu manaya aykırı olmadığı gibi,
bilakis bunu destekliyor. Çünkü
Allah, kader, yazılım, sistem ve bilinci temsil ediyor.
Cebrâil, bilişimi, dili, vahyi temsil ediyor.
Muhammed, görevi, sorumluluğu, gerçek insan olmayı özetliyor.
Sadece burada onun yerine, diğer herhangi sorumlu bir insanı koyuyoruz.
“İşte gerek bu değerler ve gerek bu surede anlatılacak ruhî olaylar apaçık bir kitap ve yazılım olan kâinatın,
açık belgeleridirler.”

2- “Biz (sistem olarak) o kitabı Arapça (açıkça anlaşılacak güzel bir dil) üzere, bir Kur’an
(bellek, yazılım) olarak, seviyenize indirdik ki, insanlığın en temel özelliği olan aklınızı çalıştırıp riske girip gelişesiniz!”
3- “Ey insan, Biz bu Kur’anı sana bildirmekle (senin ruhunda onu icra etmekle) senin modelin
üzere çok güzel bir yazılımı (Yusuf kıssasını) uyguluyoruz.65 Her ne kadar daha önce sen, bu
gerçeklerden habersiz isen de!.. ”
4- Bir vakit (zaman üstü olarak)66 Yusuf (ruh) babasına (beyne)67 dedi ki: “ Ey babacığım,
Ben 11 gezegenin, (duygunun) güneşin, (bilginin) ayın (maddenin) bana hizmet ve secde ettiklerini gördüm. ”

Tâbiri caizse, üç tane bir, yüz on bir olmakla, Bir’e ( Allah’a ) ait esma-i hüsnâ olurlar.
Kıssa, kasas kelimeleri uyarlama, ölçüp biçme manasına gelir. Hikâyeye de kıssa denmesinin sebebi, yazarın
hikâyeyi, anlatmak istediği gerçeğe uyarlamasındandır. Makas kelimesi de bu kökten gelir.
66
Ruh, zaman üstü olduğundan, Sâmî dil mantığında geçmiş kipi ile ifade edilir.
67
İnsanî bütün değerler, beyin tarafından özellikle üst kortex yönünden var edildiği için, “baba” kavramını bazen beyin, bazen insanlık diye çevirdik. Kıssa içinde beynin bu özelliği, çoğu yerde Yakub ile ifade edilmişken
1-2 yerde de Kral ile ifade edilmiştir. Çünkü beyin insan şehrinin gerçek kralıdır.
64
65
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5- Babası dedi ki: “Ey gencecik oğlum, rüyanı (manevi görüşünü) kardeşlerin olan diğer duygulara uygulatma! Sana tuzak kurarlar. (Seni kendileri gibi maddîleştirmek isterler.) Çünkü
şeytan (madde ve kötü yazılım) manevi ve soyut değerlerden ibaret olan insana apaçık bir
düşmandır. ”
6- “İşte eğer bu şekilde maddileşmezsen, senin Rabbin, olgun bir meyve gibi seni yetiştirecek, (yectebîke) olayların (geçmiş ve geleceğin ve soyut değerlerin) yorumunu sana öğretecek; sana ve Yakubun (insanlığın) âline (milletlerine) devletleşmek demek olan nimetini tamamlayacaktır. Tıpkı daha önce denge ve mutluluk demek olan babaların İbrahim ve İshak’a
devletleşme imkânı verdiği gibi… Çünkü seni geliştiren Rabbin, hem sonsuz bilgi sahibidir,
hem her şeyi hikmet ve ilim ile yapar. ”
Bir Not:
[İnsan ruhunu oluşturan ve onu mutlu eden ve insanın ruhunu yeryüzü devletinin sultanı yapan, sibernetik denge
ve mutluluk olduğundan; Kur’an bu iki kavramı ruhun babası olarak ifade etmiştir. Ve insan ruhundan beklenilen netice, olayları ve soyut değerleri yorumlayabilmesi ve bu sayede bütün diğer yaratıklara sultan olmasıdır.]

7- “Gerçekten Yusuf ve diğer kardeşleri olan duygular konusunda, (varlıkta bir gerçek var mı
yok mu diye) araştıranlar için önemli ve gizli belgeler vardır.”
Not: Bu belgelerin önemine ve gizliliğine işâreten “âyâtün” kelimesi belirsizlik tenvini ile gelmiştir.

8- Onun o kardeşleri demişlerdi: “Yusuf (ruh) ve kardeşi (Bünyamin, maneviyât) babamız
yanında (beyin yazılımında) bizden daha sevimlidirler. Hâlbuki güç bizdedir. Babamız güce
değil de, bu iki değere önem vermekle gerçekten büyük bir yanlışlık içindedir.”
9- “Yusufu (ruhu) öldürün. Veya onu bir araziye atın. (materyalize edin) O zaman babamız,
sadece size bakacak ve sadece sizi sevecektir. Ve siz ondan sonra verimli, üretken bir millet
(güç) olursunuz.”
10- Onlardan biri dedi ki: “Yusuf’u öldürmeyin; onu (beden) kuyusunun derinliklerine atın.
Gezgin bir duygu gelir, onu alır götürür. Eğer yapacaksanız, böyle yapın.” (Yoksa babamız,
ölür, biz de biteriz.)
11- O kardeş duygular, dediler ki: “Ey babamız, neden Yusuf için bize güvenmiyorsun? Hâlbuki biz onun için çok samimiyiz.”
12- “Yarın onu bizimle gönder, (o da bizim gibi maddî olsun) otlansın, oynasın. Biz onu gerçekten koruyacağız.”
13- Babaları (beyin) dedi ki: “Sizin onu (ruhu) götürmeniz, (yani benim ondan ayrı kalmam)
beni üzüyor. (Benim mutluluğum ancak onunladır.) Ayrıca siz, ondan habersizken (çelişki,
şüphe ve kaygı) kurdunun (canavarının) gelip onu yemesinden korkuyorum.”
14- Onlar dediler ki: “Biz bu kadar güçlü iken eğer kurt onu yerse asıl zarar edenler biz oluruz.” (Manevi ve moral gücümüz biter, biz zarar ederiz.)
Bir Not: [Evet insan gelişiminin 13. yaşında böyle kurtlar bazen onun kalbine musallat olurlar. Ve 14. yaşında
onu zarara sokarlar. Çünkü maddî güç ve ergenlik ve şehvet, işi oldubittiye getirebilir. Ayetlere bak!]
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15- “Onlar onu götürünce ve oybirliği ile onu beden kuyusunun68 dibine atmak isteyince, Biz
ona vahiy ve ilham ile bildirdik ki, korkma, onların bilinçsizce yaptığı bu işi, sen onlara haber
vereceksin.”
16- [Onlar Yusufa (ruha) böyle yapınca, ortalık karanlık oldu, içlerinde bir sıkıntı ve üzüntü
hissettiler.] Gece karanlığında babalarına gelip, ağladılar.
17- Dediler ki: “Ey babamız, biz gittik, oynayıp yarışıyorduk. Yusufu da eşya ve yaşam gereçlerimiz yanında bekçi olarak bıraktık. Bu arada kurt hemen onu yemiş. Biz doğru da olsak
sen bize asla inanmazsın!”
Bir Not: Sonsuzluğu, doğru değerleri gören ruhtan başka insanın duyguları büyük de olsalar, çocuk gibi, yalan
söyleyebilir, kendilerini maskeleyebilirler. Beden maddesi dahi masturbe işlerle kendini kandırır, yalan söyler.
Onun için, Yusufun kardeşleri de, Züleyha da yalan söylemişlerdir. Fakat Yusuf, Es-Sıddîk (sonsuz doğru) lakabını almıştır.

18- Ve onun gömleği üzerine yalancı bir kan getirdiler. (Yani maddî duygular, maddesi ve
kanı ve sahtesi dahi olsa, daima ruha ihtiyaç duyuyorlar.) Bunun üzerine babaları (beynin genel muhakemesi) onlara dedi ki:
“Bu, nefsinizin (maddî yazılımınızın) kurguladığı bir iştir. Bana düşen güzelce sabredip beklemek. (Çünkü sahtekârlık ve yalanın sonu kötü olur.) Ben sonunda onu bulacağım, kârlı çıkacağım. Yaptığınız bu kötü niteleme ve yorumlarınıza karşı ben sadece Allah’tan yardım
diliyorum.”
19- “Ve gezgin bir duygu kervanı, geldi. Suya (maneviyata) ihtiyaçları olmuştu. Sucularını
gönderdiler. Kovayı sarkıtıverince işte müjde! Bu eril (ruhani) bir çocuk, dedi. Ve onu satmak
için gizlediler. Allah ise ne yaptıklarını biliyordu.”
Not: Tüccarlar, şehirliler, Batı manasında olan Mısır; ruhu inkâr etmiyor, onu öldürmüyor. Fakat ona satılabilecek, paraya çevrilecek bir meta nazarı ile bakıyorlar. (Ayeti bir daha okuyun!)

20- “Ve onu (o ruhanî değeri) çok az bir fiyat ile, sayılı dirhemlerle sattılar. (Ondan hiçbir
istifade etmediler.) Yani onda zahitler gibi davrandılar.”
21- Beden şehrinden (Batı dünyasından) bir akıllı adam, onu satın aldı. Hanımına
(maddî organlara, maddî oluşumlara) dedi ki: “ Çok güzel bir şekilde ona (Yusufa, ruha) bak,
yakında bize çok faydalı olacak. Veya onu evlat ediniriz. ”
Bir Not: İnsanoğlunun 13, 14 yaşlarında geçirdiği bunalım, 20-21 yaşlarında geçer. Fakat hala maddî olarak
düşünür, ruhî ve manevi değerleri birer araç olarak kullanmaya bakar. Ruha inansa da onu bedenin bir fonksiyonu (evladı) olarak görür. Tıpkı materyalistlerin iddia ettiği gibi...

Ayet 21’in devamı;
“Böylece biz Yusufa yeryüzünde (maddî dünyada) bir imkân verdik. Sonunda ona olayların,
rüyaların (metafizik açılımların) yorumunu öğrettik. Çünkü Allah, yapmak istediği şeyi mutlaka yapar. (Çünkü sonsuzdur.) Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar.” (Çünkü sınırlı düşü68

8. Söz’e ve Tolstoy’un İtiraflarım kitabına bakınız!
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nüyorlar. Bir altyapı, bir imkân olmadan işler nasıl gerçekleşir, diye bilmiyorlar.)
22- “Yusuf (insanın ruhanî soyut algılama duyusu) ergenliğe yetişince, biz ona yönetme becerisi ve bilgiyi verdik. İşte biz iyilik ve güzellik yapanları (muhsinleri) böylece mükâfatlandırırız. ”
Not: [Evet varlığın en yüksek seviyesi, insan olmaktır. Bunun da en yüksek seviyesi, diğer varlıkları yönetebilmek ve kâinat hakkında, soyut değerler hakkında bilgi ve yorum sahibi olmaktır. İşte böyle bir insan asla ruh
hastası olmaz. Ve eğer insan kendi çapında böyle bir seviye tutturamazsa, karanlık, yalan, kayıp, üzüntü ve bedenin dar kuyusu içinde boğulmaktan başka bir şey eline geçmez.]

23- Artık beden şehrinde ruhun da maddî yapı kadar bir değeri ve yeri vardır. Fakat bunlar
henüz birbirinden ayrıdırlar. Ve Yusufun, (ruhun) evinde barındığı bedenin maddî duygusu,
onunla birleşmek istedi. (Daha doğrusu onu maddileştirmek, özünü –nefsini- bitirmek istedi.)
Ve (göz-kulak gibi) bütün kapıları kapattı. (Âdeta kendinden geçti.) Ve işte ‘Senin için hazırlandım. Hadi gel!’ dedi. Yusuf: ‘Allah’a (sonsuz dengeli sisteme) sığınırım! O bana çok güzel
bir makam ve mevki vermiştir. O, dengesizleri asla başarıya ulaştırmaz’ dedi.”69
24- “Ve gerçek bir şekilde o maddî etkin duygu onunla ilgilendi. Yusuf da (diyalektik süreç
gereği) onunla ilgilendi. Eğer onu güzelce geliştiren Allah’ın açık mucizesini görmeseydi, o
maddî duyguya yem olacaktı. İşte Biz ona o mucizeyi göstermekle, onun bodur, (çirkin) gelişmemiş ve fahişe (aşırı, dengesiz) olmasını önledik. Çünkü o, bizim özel, saf, halis kullarımızdandır.” [Bize (soyut dünyaya) bağlı bir değerdir. Biz onun geri kalmışlığına izin veremeyiz.]
25- “İşte, onlar böyle mücadele ederken, o maddî temel duygu kapıya doğru, onu yakalamak
istedi. Ve arkadan onun gömleğini yırttı. Ve tam kapı yanında o duygunun efendisine dolandılar. Hemen: ‘Ailene bir kötülük yapmak isteyenin cezası ne olabilir? Ya sicne atılmalı veya
ağır bir azap çektirilmeli!’ dedi.”
Bir Not: [Diyalektik süreç gereği, madde ruha âşık olduğu gibi, ruh da maddeye talip olur. Burada ruhun gömleği (maddî yazılım kısmı) arkadan saldırıya uğramış. Evet, insan ruhu geçmişten gelen yazılımlarla oluşurken, bir
kısım maddî ve hayvani özellikler, taşır. İşte, bu kısım, maddenin saldırısına uğrar.
Yani, insan ruhu geçmişiyle bir miktar, maddîdir ve kusurludur; fakat geleceği gören soyut imkânlara ve duygulara sahip yönüyle asla maddî saldırılara uğramaz. Uğrasa da ona tesir etmez.
Ayette iki mucizeli kelime daha var: “Sicn” ve “Ağır azap.”
Sicn, bir varlığı gelişmekten alıkoymak için yapılan tutukevidir. Hapis ise, suçluyu suç işlemekten alıkoymak
için yapılan cezaevidir. Bir de ağır azap, ruhî acılar, sıkıntılar var.
Evet, burada Züleyha kendini savunuyorken iki ilmî delil kullanıyor. Yani benimle (madde ile) birleşip, doğal
sibernetik sistemi devam ettirmeyen bir ruh, sicne atılır, bodur kalır, gelişemez. Veya ağır acılar çekmek zorunda
kalır.
Evet, bu doğru bir beyandır. Fakat madde burada yalan söylüyor. Çünkü onun amacı denge değildir, ruhu materyalize etmektir. Onun için Yusuf, sicni seçiyor.]

26- Yusuf dedi ki: “Onun bu isteği, bir denge ve destek sorunu değil. O benim nefsimi

69

Gerçekten manevi ve ilmî değerlerin kaçması ve ölmesi, onların materyalize olmasından daha ehvendir.
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(özümü) istedi.” Züleyhanın ailesinden bir şâhit de, (maddî bir duygu ve belge) dedi ki:
“Eğer gömleği önden yırtılmışsa, (ruh, soyut değerlerini vermişse) Züleyha doğru söylüyor. O
ise artık yalancılardandır.”
27- “Ve eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, o Züleyha (maddî temel duygu) yalan söylemiştir.
O (Yusuf) ise doğrulardandır. ”
(Yani maddî tatmin bir hayvaniyettir, geriden bir duygudur, bir yalan ve masturbedir. Asıl gerçek ve doğru değer, soyut ve gelecekle ilgili değerleri yaşamaktır.)

28- Efendi, gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce: “Bu sizin tuzak kurmanızdan dolayıdır.
Siz maddî duygu ve yazılımların tuzağı ise çok büyüktür” dedi.
Not: Evet maddî ekolojik dünyada, her şey ötekini avlıyor. Ve avlayabilmek için de insanı bile hayrette bırakan
tuzaklar kuruluyor. Ruhlar ve melekler dünyası ise, sonsuz imkânlara sahip olduğundan, hile, tuzak ve kıskançlıklar taşımaz ve böyle eksikliklere yer vermez.

29- “Ey Yusuf, senin geçmişinde, gençlik döneminde böyle bir kusurun olmuş olabilir. Sen
bundan yüz çevir, geleceğe bak. Ve ey bedenî duygu, sen de günahını telafi etmeye bak. Gerçekten sen yanlış yapmışsın.”
30- Ve beden şehrindeki diğer dişil duygular, (diğer kadınlar) “Aziz’in (bedenin, efendinin)
hanımı, onun kölesi olan bir duygu (Yusuf) seviyesine inmek istiyor. Onun (Yusufun) sevgisi
onun kalbine nakşolmuş. Biz onu gerçekten büyük bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler.
(O maddî duygular, böyle derken, aslında Züleyhaya hile ve tuzak kurmak istiyorlardı. Züleyha Yusufu bıraksın
da biz onu elde edelim, diye istiyorlardı. Mevlana’nın anlattığı, fâhişe kadın hikâyesini hatırlayın!)

31- “Züleyha (maddî temel duygu) onların (diğer duyguların) tuzak kurduklarını öğrenince,
onlara gelip hazır olmaları için, haber gönderdi. Ve rahat etsinler diye onlara birer koltuk
kurdu. Ve her birisinin eline bir ‘sikkîn’ (bıçak) verdi. Yusufa da ‘Üzerlerine çık!’ dedi. Onlar
Yusufu görünce onu gözlerinde çok büyüttüler. Ve ellerini kestiler. Ve -haşa!- ‘Bu bir beşer
(ten) değil. Bu ancak çok değerli bir melektir’ dediler. (Beşer tüysüz, dokunulabilen ten demektir.)
[Bu Ayette birkaç noktaya dikkat çekmemiz gerek:
a) Maddî duygular ne kadar rahat etse de, karşı cinsi görünce, maddî rahatlık biter.
b) Züleyha onlarına ellerine sikkîn (bıçak) vermiştir. Arapçada bu kelime, “en güçlü müsekkin” demektir. Yani
maddî duygulara en kuvvetli müsekkini de verseniz, hiçbiri, aşk ve manevi güzellik ve iman ve bilinç kadar
insanı teskin edip ona huzur veremez.
c) Ellerine bıçak verince her halde elma da vermiştir. (Ki, rivayet öyledir.) Elma ise, cinselliği temsil eder. Demek en güzel cinsel birleşme dahi, manevi ve ruhî ve evrensel soyut güzelliğe denk gelmez. (Ellerini kesmeleri
ise, müsekkinlerin onların güçlerini kesmelerine ve tüketmelerine işarettir.)
d) Burada kadınlar, bir cemaat teşkil ettiklerinden, soyut ve kollektif bilinç oluşturmuşlardır. İnsan ruhunun
maddî bir beden olmadığını, kollektif, sonsuz, masum bir bilinç demek olan Kerîm (hayırlı ve verimli) bir melek
olduğunu anlamışlar. Onun için, eril kipi kullanılmış. “kale nisvetün” denilmiştir.
e) Buradan anlıyoruz ki, gerçek güzellik, gerçek varoluş, tende ve datalarda değil de, onların arasında yaşanılan
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ve gerçekleşen ilimde ve bilinçtedir.]

32- Züleyha maddesi dedi ki: “İşte beni onun yüzünden kınadığınız kişilik budur. Ben onun
nefsini içselleştirmek istedim. O ise, kendini korudu, bilincini dağıtmadı. (Ayette geçen
i’tisam bu manaya gelir.) Ve eğer ona emrettiğimi yapmazsa, o sicne atılacak (gelişmesi durdurulacak) ve aşağı, bodur bir halde kalacaktır. ”
33- Yusuf dedi ki: “Ey beni geliştiren Rabbim! Sicin, benim için onların beni çağırdığı bu durumdan daha sevimlidir. Eğer onların bu beden ve bilinç ormanı içinde kurduğu tuzaklarını
başka tarafa çevirmezsen, ben çocuk gibi onların kucağına dökülürüm. Ve ben cahillerden
olurum.” (Soyut sonsuz algımı kaybederim.)
[Dikkat edilirse, Yusufu (ruhu) isteyen sadece Züleyha değildir. Diğer maddî duygular da onu istiyor. Ve insanoğlunun kurduğu duygu tuzakları asla imha edilemez. Ancak başka bir tarafa yönlendirilirse, onların zararından
kurtulabilir, insan. Yusuf (ruh ve bilinç olduğundan) burada bilgeliğini göstermiştir. Ve cinsel duygular, evrim
sürecinin en dibindeki türlerde bile var olduğundan, soyut sonsuz manevi değerler yanında, çocuksu bir hareket
ve oyun ve eğlence gibi kalırlar diye ifade etmiştir.]

34- “İşte böyle bir duadan sonra, onu (Yusufu) geliştiren Rabbi, onun duasını kabul etti. Onların tuzaklarını başka tarafa çevirdi. Çünkü Allah gerçekten işiten ve bilendir.”
Bir Not: [İşitme, Arapçada, itaat ve düzen içinde yaşamaya işaret eden bir deyimdir. İlim ise, sonsuz bilgi ve
bilinç demektir. Demek insan bu iki değerle, böyle tuzaklardan ve tehlikelerden kurtulabilir. Yoksa kaybeder,
kendini idam eder. Yani maddîleşir, ölüme mahkum olur.]

35- “Sonra bedendeki maddî-manevi70 bütün duygular, Yusufun (ruhun) üstünlüğünün delillerini görünce, onları tamamıyla ruhanileştirip dünyayı terk ettirmesin, diye onu belli bir müddet için, bedenin derinliklerinin sicnine atma kararı aldılar.”
[Belli bir müddet manasına gelen “Hîn” kelimesinin sayısal değeri 68’dir. Evet, bu yaştan sonra kabir kapısı
görünür. İşler Yusufa teslim edilir. Artık insan cinsel dürtülerin esiri olmaz.]

36- “Ve Yusuf ile beraber, iki babayiğit duygu daha since girdiler.”
[Adrenalin ve Seratonin ile beslenen heyecan ve mutluluk duyguları da hapse atıldılar. Evet, ruh ve sonsuz manevi duygular gidince insan artık mutlu olamaz, heyecan da duyamaz. Depresyonla ilgilenenler, bu Ayete iyi
dikkat etsinler!]
“O iki yiğitten biri dedi ki ‘Ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum.’ (Heyecan) Diğeri de: ‘Ben kafamın üstünde kuşların ondan yediği bir ekmek71 taşıdığımı görüyorum. (Kuşlar insanın latife ve duygularıdır, onlar mutlulukla besleniyorlar.) Bunun yorumunu bize haber ver. Biz, ey Yusuf, seni madde ve manayı, gayb ve şehâdeti
eşit gören bir muhsin olarak görüyoruz.”
[Yani sen dengeyi ve ruhu temsil ettiğin için her şeye güzellik veriyorsun.]

37- Yusuf (ruh ve ruh bilgini) dedi ki: “Size rızk olarak verilen hiçbir yiyecek size gelmeden
ve neticesi görünmeden, ben onun duygu durumunuzda ne yapacağını bilirim. Bu, beni uzun
bir süreçte yetiştiren Rabbimin bana öğrettiği bir gerçektir. Ben, Allah’a ve âhirete inanmayan
ve yasal yaşamayan bir milleti (davranış biçimini) terk ettim.”
70
71

Onun için burada fiil eril kip ile kullanılmıştır.
Seratonin üreten aktif bir yiyecek, ekmektir.
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[Burada Yusuf, (ruh) demek istiyor ki, Allah’a (sonsuzluğa, sonsuz kutsal değerlere) ve âhirete (ebediyete ve
ebedî mutluluğa) inanmayan ve yasal yaşamayan (yani kâfir olan) bir millet, mutlaka depresyon gibi çöküntülü
hastalıklara maruz kalır. Onların tek tedavi yöntemi; içki gibi müsekkinler ve seratonin üreten ilaçlardır. İşte siz
de inanın ve bu bâdireden kurtulun.]

38- Çünkü ben, denge, mutluluk ve insanî evrensel duygular olarak ifade edilen İbrahim, İshak ve Yakubun72 milletine (davranış biçimlerine) uydum. Bizim Allah’a ortaklar koşmamız
bize yakışmaz. (O zaman biz onlar arasında bölünür şizofren oluruz.) Bu sonsuz anlayış ve
tevhid, Allah’ın biz, iç duygulara ve insan toplumlarına yaptığı ekstra bir iyiliktir. Fakat insanların çoğu memnun olmuyorlar. (Onun için yine depresyona düşüyorlar.)
39- “Ey bu beden sicninde bana arkadaşlık eden iki yiğit, dağınık ve kopuk liderler mi daha
faydalı, yoksa bütün bedeni ve kâinatı birliğiyle birleştirip tek bir şey gibi idare eden Allah mı
daha hayırlı?”
40- “Sizin O Sonsuz Allah’ın dışında taptığınız şeyler, geçici bir nokta olup sizin ve babalarınızın isim taktığı birer kavramdan başka bir şey değiller. Allah, onların sonsuz olduğuna ve
sizi sonsuza kadar yaşatacaklarına dair bir belgeyi asla indirmemiştir. (Bildirmemiştir.) Yetki, yönetim sadece Sonsuz Olan Allah’ındır. O, Ona tapmaktan başka bir şeye tapmayasınız,
diye buyurmuştur. İşte en doğru ve değerli yaşam budur. Fakat insanların çoğu bu sonsuzluğu
bilmiyorlar.”
Önemli Bir Not:
Ayet 37, 38, 39 ve 40’tan anlaşıldığına göre, eğer insanlar, bu şekilde kutsal ve sonsuz değerlere bağlanmazsa, o
millet (hayat tarzı) üzere yaşamazsa ya aşağı bir hayvaniyet derekesine düşüp sarhoşluktan başka çare bulamayacaktır. (Geçmiş çağlarda olduğu gibi) Veya şizofren olup, intihar edecektir. Belki de tarih sayfasından silinip,
kurda-kuşa yem olacaktır.
Birçok müfessir, bu Ayetin, Yusuf kıssası arasına girmesinin hikmetini bu şekilde bilmediğinden “Bu, istitrâdî
bir bahistir, Kur’anın bir tasarrufudur” demişler. Fakat bağlantılar görününce işin öyle olmadığı anlaşılıyor.

41- “Ey sicin arkadaşlarım, biriniz heyecanı geliştirmekle efendisi olan beyne adrenalin şarabını içirecek. (Yani ölmeyecek.) Diğeriniz (mutluluğu sağlayan) ise asılacak. (Ölecek.) Onun
bilinç yazılımını diğer duygular kullanacak. (Siz yukarıda anlatılan değerlere inanmadığınız
için) Öğrenmek istediğiniz iş kesinleşmiştir. Bu determinizm yasasıdır. Siz bu halinizle onun
dışına çıkamazsınız.”
[Ne kadar güzel bir şekilde bu çağımızı ifade ediyor. Yani mutsuz insanlar, artık ancak heyecanlarla yaşatılabiliyorlar. Yani inanç ve cehd gitti, kumar ve spor geldi. ]

42- “Yusuf, (ruh) kurtulacağını umduğu o arkadaşa (heyecan duygusuna) dedi ki: ‘Rabbin
olan beyne söyle, beni bu beden hapsinden çıkarsın’ Fakat o duygu heyecanlı ve sarhoş (atak)
olduğundan Yusufu anmayı unuttu. Bunun üzerine Yusuf birkaç sene sicinde durdu.”
[Demek ruh hapiste de olsa sıkıntı çekmez. Hapis, onun için bir duruştur.]

İbrahim, denge ve tevhid sembolü olduğu gibi, İshak da kelime olarak gülmek ve mutluluk demektir. Yakub
ise İsrail olduktan sonra, dindar, medeni, tabii şartları yenen insanoğlu demektir. Tevrat ile ilgili kitabımıza bakınız!
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43- Ve kral (beyin) dedi ki: “Ben, kendilerini yedi cılız ineğin yediği yedi semiz inek ile yedi
yeşil başak ve kuru başaklar görüyorum. Ey benim danışmanlarım olan duygular, rüyam konusunda beni bilgilendirin; eğer rüyayı yorumlayabilirseniz!”
Bir Ara Not:
Sene 4 mevsim döngüsüyle insanı beslediğinden, inek de insanı en iyi şekilde beslediğinden bilinçaltı sembol
stoğunda, sene inek olarak görünmüştür.
Yeşil kavramı da bolluk ve mutluluk sembolüdür. Kuruluk kavramı ise, sıkıntı, kıtlık ve darlık sembolüdür.
Bu 40’lı yaşlarda insanın derin sembol stokları açılır, insan maneviyâta ve geçmiş ve geleceğe yönelir.

44- Duygular meclisi dedi ki: “Bunlar, düş, hayal demetleri yani katmanlarıdır. Biz düşleri
yorumlayacak âlimler değiliz.”
[Yani önümüz karanlıktır. Biz herhangi bir şey görmüyoruz.]

45- “O iki yiğitten kurtulan ve bir müddet sonra Yusufu hatırlayan kişi, ‘Ben bu rüyanın yorumunu size haber veririm. Beni salın!’ dedi.” [Onu salınca sarhoş olmaktan kurtuldu. Ve işin
önemi ona göründü; daha büyük sorunlar için heyecan duymaya başladı. Gitti.]
46- “Ey Yusuf! (Gerçek nitelik, gerçek hayat!) Ey çok doğru ve reel ve insanî varlık! Bize
böyle-böyle bir rüya hakkında bilgi ver. Belki insanlar döner, onlar da manevi ve ruhani varlığı bilir, bu mukadder sıkıntıdan kurtulurlar.”
47- Yusuf dedi ki: “Art arda yedi sene ekersiniz. (Yani ara vermeden ve çokça kültür üretin.
Ekin, kültür demektir. Yedi de çok demektir.) Topladığınız mahsulün çok azını yiyin! Diğerini geniş zaman için ayırın.”
48- “Çünkü öyle şiddetli bir dönem gelecek ki, bu kültürden ancak tohumluk miktar kalacaktır. Kıtlık gerisinin hepsini yiyecektir.”
49- “Sonra bunun ardında, bir yıl (dönem) gelecek insanları ıslatacak kadar, yağmur yağacak
(manevi feyiz ve bereket olacak) ve o sene insanlar üzüm sıkacaklar. (Yani üzüm bol olacak.)
[İşte bu sefer insanlar, ekmek seratoniniyle mutlu olacakları gibi, helal iman (üzüm) ile de coşacaklardır. Yunus
Emre’de gördüğümüz gibi, üzüm, su ve ekmek manevi feyizler, manevi değerler ve iman demektir.]

50- Melik (Kral) dedi ki: “Böyle soyut değerleri bilen o nitelikli Yusufu bana getirin! ”Elçi
ona gelince, “Git, efendine sor! O kadınlar neden ellerini kestiler? Benim Rabbim onların
tuzağını çok iyi biliyor.”
51- “Kral (Beyin) o maddî duygulara, siz Yusufun öz benliğini yemek istediğinizde başınıza ne
geldi, (O size ne yaptı?) dedi. Onlar: ‘Allah için -haşa!- biz onda hiçbir kusur görmedik’ (O
bize bir zarar vermedi) dediler. Başbakanın (bedenin) hanımı dedi ki: ‘İşte şimdi hak ortaya
çıktı. Ben onu elde etmek istedim. O asla yalancı madde gibi bir şey değildir. O doğrulardandır.’
52- “Ben bunu itiraf ediyorum. Bilsin ki, onun arkasında ona hıyanet etmem. Çünkü Allah
hainlerin tuzağını, başarıya ulaştırmaz.”
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[Burada Züleyha (madde, beden) demek istiyor ki, biz onu başta tamamıyla yemek istiyorduk. Fakat anlaşıldı ki,
ruh, maneviyât ve soyut niyetler ve değerler olmadan hayat olmaz. İşte ben kusurumu kabul ediyorum. Fakat
yine de ona âşığım. Bu sefer, dengeli, eşit şartlarda yani onu yiyip bitirmeden ona kavuşmak istiyorum. Bu birlik, fıtratın bir gereğidir. Diğer duygular da onu elde etmek istese de ona asıl denk olacak benim!]

53- Yusuf da: “Bu bütünlük manasındaki birliği benim nefsim de istedi. Ben nefsimi tebrie
etmiyorum. Nefis (ruhun somut şekli) daima kötülüğü (sınırlı ve somut şeyleri) emreder ve
ona sevk eder. Rabbimin özel şefkatiyle koruduğu durum hariç… Çünkü O, Gafûr ve
Rahîm’dir” dedi.
[Bazı mealciler, bu Ayetin Züleyha’nın sözü olduğunu sanıyorlar. Fakat gelenekçi büyük müfessirler, bunun
Yusufun sözü olduğunu tesbit etmişlerdir. Çünkü başta Yusuf konuşuyor. Araya Kral’ın ve kadınların konuşması
karışıyor. Sonra Züleyha sözünü bitirince; Yusuf yine söze başlıyor.
Evet, maddenin ruha ihtiyacı kadar, ruhun da (somut olarak) maddeye ihtiyacı var. Önemli olan bu beraberliğin,
evrensel değerler ve yasalar çerçevesinde olmasıdır. Ruhun bitirilişi şeklinde olmamasıdır.
Psikolojik ve ontolojik boyutu olan bu kıssadan anlaşılıyor ki, eğer cinsel tatmin, evrensel, manevi değerler çerçevesinde olmazsa, sıkıntı, darlık, kıtlık, hastalık, bunalım ve zekâ geriliğine sebep olur. Bir hadiste: “Zina fakirlik getirir, hacc (maneviyât, manevi açılım) bereket getirir” denilmiştir.]

54- Kral73 (beyin) dedi ki: “Onu (Yusufu, ruhu) bana getirin. Ben onu öz varlığım, has adamım kılacağım.” Yusuf gelip onunla kelam edince74 (ona yasaları, yolu gösterince) Kral dedi
ki: “Artık bugün sen yanımızda şerefli bir makam ve güvenlik içinde olacaksın.” [Yani, artık
hiç kimse seni beden kuyusunun dibine atmayacaktır. Ve hiçbir kimse sana tuzak kurmayacaktır. Çünkü sen olmazsan hepimiz yok olacağız.]
55- Yusuf dedi ki: “Beni arzın (bedenin) stoklarına bakan yap! Onlar artık asla tükenmeyecektir. Çünkü ruhun aslı bilgi olduğundan, aslı bilgi, olan ve birlik içinde yaşayan, asla ölmez.
Evet, ben iyi bir koruyucu ve iyi bir bilenim.”
[Konumuz şimdi ekonomi değil; ama ekonomistlere burada güzel bir ders vardır.]

56- “İşte böylelikle yeryüzünde (maddiyâtta) Yusuf için yüksek bir makam verdik. O, o ortamda istediği alanı ruhani bir çevre ediniyordu. Biz (İlahî bilinç) istediğimiz ruha rahmet ederiz.
(Onu maddeten de somutlaştırıp etrafını bereketlendiririz.) Biz soyut ve manevi değerleri seçen iyi ruhların (muhsin kişilerin) ecrini zayi etmeyiz.” (Sonunda onlara maddi varlık da veriyoruz. Onları nimetlendiriyoruz.)
57- “Fakat bu ruhani zâtlar ve değerler, sabredip dünya ile evlenmeseler, işi ebedî olan âhirete
bıraksalar, bilsinler ki; âhiret mükâfatı, sonsuza inanan ve ruhunu madde kılıfına bulaştırmaktan koruyanlar için daha faydalı ve daha iyidir.”
58- “İşte Yusuf (ruhanî boyut) madde ve manaya böyle hâkim olunca, onun kardeşleri olan
diğer duygular, gelip onun yanına girdiler. O, basiretli ve manevi görüş sahibi olduğundan
onları tanıdı. Fakat onlar, onu tanımadılar, ondan iğrendiler.”

Aziz (başbakan), güçlü ve ekonomi elinde olan beden manasına işaret ettiği gibi, Kral da yönetici ve yetki
kendisinde olan beyin demek olur, psikolojik yorum itibarı ile…
74
Kelâm yasa, vahiy ve akıl demektir.
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[Vücud ülkesinde ruh egemen olunca ve çevredeki diğer maddi imkânlar kıtlığa uğrayınca, Yusufun kardeşleri
ondan buğday almaya gelmişlerdi. Buna mukabil de belli bir miktar bedel getirmişlerdi.
Rivayette var ki, onların getirdiği bedel, birkaç deri parçası ve demir aletlerdi. Tevrat’a göre ise, getirdikleri
bedel para idi. (Her ne kadar tarihî olarak o dönemde para yoksa da.)
Bu rivayetlerin manası şudur:
1) Vücudda, maddî dünyada kıtlık olunca en acil gıda, mutluluk veren buğdaydır.
2) Bu berekete mukabil o duygular, ruha deriden ibaret olan bir beden veriyorlar. Güçlü olması için de demir
aletler bağışlıyorlar.
3) Yahudilikte (medenî zengin ortamda) ise, ruh maddeye muhtaç değildir. Sevap ve ruhanî dualar demek olan
paraya muhtaçtır.]

59- Yusuf onları yükleri ile donatınca; “Bababir, bir kardeşiniz var. Onu bana getirin. Görmüyor musunuz, ben size olan tartıyı tam veriyorum. Ve sizi en iyi şekilde ağırlıyorum.”
[Burada hatırlanması gereken şey, Yusuf öz ruh, Bünyamin (küçük kardeş) mistik duygu, diğer on kardeş ise,
diğer maddî duyguları temsil ediyorlar. Yusuf, yönetime geçince, maneviyâta ve mistik hayata özlem duydu,
onun için onlara bu şartı öne sürdü. O kardeşlerin isimlerinin zikredilmemesi, maddî duyguların hem çok, hem
kişiliklerinin belirlenmediğindendir.]

60- “Eğer o küçük kardeşinizi bana getirmezseniz, benim makamımda size bir şey tartıp
vermek asla olmaz. Ve bana asla yaklaşmayın!” dedi.
[Bu Ayette, ruh, mistik hayat, maddî duyular, birlik, yaklaşma gibi mefhumlar, ince psikolojik bir tenteneyi
örüyorlar. Dikkat edilmesi gerek.]

61- Onlar “Biz, onu babasından isteyeceğiz. Ve mutlaka biz bu işi becereceğiz” dediler.
[Yani insanların ve duyguların çoğu materyalize olsa da insanda veya insanlık dünyasında mutlaka mistik değerler kalır.]

62- Yusuf hizmetkârlarına: “Getirdikleri fiyatı onların yükleri içine koyun. Onlar evlerine
döndüklerinde bu eşyalarını tanıyacaklar. (Hırs ve tama’ ve alışkanlık için dahi olsa) Dönecekler” dedi.
63- Onlar babalarına döndüklerinde: “Ey babacığımız, bir daha bize buğday tartılmayacak.
Sen küçük kardeşimizi bizimle gönder ki, daima buğday tartıp getirelim. Biz gerçekten onu
koruyacağız” dediler.
[İstatistiklere göre, bir yörede, bir evde mistik hayat ve ruhani ibadet varsa, orada daima buğday ve bereket
olurmuş.]

64- Yakub (İnsanlık): “Ben daha önce onun ağabeyi olan Yusuf konusunda size güvendiğim
gibi mi güveneyim? Artık Allah en iyi koruyucudur. Ve O en iyi merhamet edendir” dedi.
[İnsanlık, (Yakub) materyalizm yüzünden ruhu (Yusufu) kaybetmişti. Şimdi artık maneviyâtı ve tasavvufu kaybetmek istemiyor.]

65- Onlar, eşyalarını açınca, baktılar ki, verdikleri bedel onlara geri gönderilmiş. (Yani madde karşılıksız bir şey vermezken, ruh onlara karşılıksız buğday ve mutluluk vermiştir.) Dediler
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ki: ‘Ey babacığımız, daha ne istiyoruz? İşte eşyamız bize geri verilmiştir. Biz bu şekilde ailemize bakar, kardeşimizi korur, ona düşen bir deve yükü daha buğday getiririz. Bu sefer getirdiğimiz, çok az bir şeydir.’
[Bu ifadeler gösteriyor ki, maddî insanların gözü asla doymuyor.]

66- Yakub onlara dedi ki: “Onu getireceğiz, diye Allah’tan bir güvence bana getirmedikçe
ben onu sizinle asla göndermeyeceğim. Meğer kuşatılıp esir edilirseniz o müstesna…” Onlar,
güvence belgelerini getirince, Yakub: “Allah bu sözleşmenizin şahidi ve koruyucusudur” dedi.
[Kur’anın birçok yerinde görüldüğü gibi; bu Ayette Allah kavramı, kamusal hukuk demektir.
Evet, materyalist ortam ve maddî insanlar, ancak kamusal hukuktan çekiniyorlar. Onların değerleri içinde manevi ve vicdani yapılar yoktur.]

67- Yakub, onlara: “Ey çocuklarım! Hepiniz Mısır medeniyetine (veya beyin ülkesine) bir
kapıdan, bir damardan girmeyin. Böyle bir sıkışma olursa ben insan olarak sizden herhangi bir
zararı gideremem. Nihai hüküm sonsuz olan Allah’ındır. Ben işlerimi Ona bıraktım. İşi başkasına bırakmak isteyen Ona bıraksın.”
[Yani, ey bedenin temel duyguları, panik yapmayın! Ahenkli yaşayın ve korkmayın. Bunun için de sonsuz sisteme dayanın!]

68- “Onlar babalarının emrettiği yerlerden girince, bu onların başına gelecek herhangi bir sıkıntıyı gidermedi. Sadece Yakub’un tedbir için ihtiyaç duyduğu bir işi yaptılar. Biz ona
(insanlığa) bilgi verdiğimiz için, o bilgi sahibidir. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.”
[Yani insanoğlu (Yakub) çok sıkıntı çektiği ve büyük bâdireler atlattığı için yani sistem, ona çok şey öğrettiği
için o bilgi sahibidir. Fakat insanların çoğu bu gelişme yoluna girmediklerinden, hayvanlık seviyesine yakın bir
durumda kalıyorlar. Ve hiçbir şey bilmiyorlar. Demek, Yusufu Yusuf yapan, insanı âlim yapan, hayatın binler
çeşit manasını doğuran, trajedilerdir, musibetlerdir.]

69- “O kardeş duygular Yusufun yanına girince Yusuf, kardeşi olan maneviyatı yanına çekti.
Ben senin anabababir kardeşinim. Sen sakın onların yaptığı şeylerden dolayı sıkılma.”
[Evet, Ruh’un da, maneviyatın da babaları evrensel İlahî ve insanî değer ve ilkeler olduğu gibi, onların anası da
yani yetiştikleri ortam da Yakub’un (insanlığın) kalbinin sevgisidir.]

70- “Yusuf, onları yükleriyle donatınca, Kral’ın su kabını (beynin manevi değerleri taşıyan
kabını) kardeşinin yükü içine koydu.” [Bu bir hile idi. Fakat uygun bir işti. Çünkü beyin maneviyat ve umut gibi soyut değerlerle beslendiği gibi, Bünyamin (küçük kardeş) de maneviyatı, şamanizmi temsil ediyordu.]
Sonra, bir bildirici, “Ey kervan! Siz hırsızsınız” diye seslendi. (Yani siz maddî bir şeyler almaya geldiniz. Fakat özel manevi bir şeyi çaldınız.)
71- O kardeşler, onlara dönerek “Neyi kaybettiniz?” dediler.
72- Onlar, “Biz, Kral’ın (beynin) su (feyiz) kabını kaybettik. Kim onu getirirse, ona bir deve
yükü daha verilecektir. Bu ülkenin temsilcisi olarak ben de buna kefilim” dedi.
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[Yusuf bunu böyle yaparken iki amacı vardı: Biri, ruha destek için maneviyat sembolü olan kardeşini yanında
alıkoymak. Diğeri, yavaş yavaş da olsa o maddî kardeşlerini yüce manevi değerlere alıştırmak idi. Eğer alışmasalar; maddiyat, manevi değerlerle beslendiğinden hırsız ve yalancı bir değer olur.]

73- Onlar, “Yerden göğe kadar bütün mukaddesata yemin ederiz! Siz bilirsiniz ki, biz arzı
(bedeni) bozmak için gelmedik. Ve asla hırsız değiliz” dediler.
74- Onlar, “Eğer yalancı iseniz bunu çalanın cezası ne olsun?” dediler.
75- Onlar, “Kimin yükü içinde bu su kabı çıkarsa, ona ceza olarak el konulsun” dediler. İşte
biz zalimleri böylece cezalandırırız.
[Madde kör olduğundan, eşyanın içyüzünü, olayların gerçek yorumunu bilmez. Onun için işler o dünyada, o
ortamda birbirine karışır, beden ülkesi de bunalıma girer. Yine işi kurtaran Yusuf’un manevi görüşü ve ilmidir.]

76- “Bunun üzerine, küçük kardeşinin yükünden önce onların yüklerini açtı. İşte biz Yusuf’a
meşru bir hile imkânı verdik. Çünkü Kral’ın düzeni içinde, kardeşini başka şekilde alamazdı.
Meğer Allah olağanüstü bir durum gösterse!75 Biz bu şekilde istediğimiz duygunun makamını
yükseltiriz. Ve her bilgenin üstünde bir bilge var.”
[Bu Ayetten çıkarılan ilmî nükteler:
a) Eğer sonuç, karşı tarafın lehine ise ve iş yasalara zarar verecek bir yalan değilse, hile, meşru sayılabilir. Mevlana’nın tabiriyle “Birisi bir kuşu Tayr-ı Hümâyun yapmak için tuzak ile avlasa, buna yalancı ve hilekâr denilmez.”
b) Buğday ve yiyecekler içinde şükre ve maneviyâta çıkan bir yol vardır.
c) Bilindiği gibi beynin üç katmanı var: Bitkisel, hayvanî ve insanî… Fakat işin içinde Yusuf gibi nitelikli bir
bilgi varsa ve İlahî sonsuz meşiet izin verire, bu katmanların mertebeleri yükselir. İnsan bütün beyniyle düşünür,
görür. Hatta maddî bedeni dahi, beynin yerine geçebilir. Eğer Yusuf ve Bünyamin bir arada birbirlerini desteklerlerse…]

77- Yusufun kardeşleri: “Eğer bu küçük kardeşimiz çalıyorsa, daha önce onun büyük kardeşi
de çalmıştı.” Yusuf bu sözleri kalbinde saklı tuttu. Onlara açıklamadı. “Siz çok kötü bir konumdasınız. Allah sizin bu nitelemeleriniz çok iyi bilendir” dedi.
[Bu Ayette iki önemli incelik var:
a) Materyalist insan veya duygu, bencilliğinden dolayı kendini aklamak için herkese çamur atabilir. Hatta saf
hayır olan ruha ve kadere bile sövebilir.
b) Bilge ve maneviyât ehli, gaybî sırları mümkün mertebe açıklamamalı. Yoksa maddî düzen aksayabilir. ]

78- Onlar dediler ki, “Ey Aziz bakan!”
[Burada sadece Yusufun maddî makamını görüyorlar, onun engin ilminden ve ruhani yapısından habersizdirler.]

“Onun çokça yaşlı bir babası var. Sen onun yerine birimizi tut. Biz seni iyilik yapanlardan
(muhsinlerden) görüyoruz, dediler.”

Yani umumi sistem izin vermezse, beyne hiçbir yeni dosya ilave edilemeyeceği gibi, hiçbir dosya da ondan
silinemez.
75
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79- “Yusuf, Allah’a sığınırım! Biz eşyamızı onun yanında bulduğumuz kişiden başkasını
alamayız. Böyle bir durumda biz gerçekten zulmetmiş oluruz.”
80- Onlar, ondan umutlarını kesince, gizlice danışmak için bir araya çekildiler. Büyük kardeşleri dedi ki; “Biliyorsunuz, babanız, sizden İlahî kamusal evrensel bir güvence aldı. Daha
önce Yusufa ne yaptığınızı biliyorsunuz. (Siz onu götürmezseniz mutlaka cezalandırılacaksınız!) Ben yeri (bedeni) terk etmeyeceğim. Tâ babam bana izin verinceye veya Allah, beni
öldürünceye kadar. Allah ise neye hükmederse sonu hayırlı olur.”
[Burada maddî duygular, artık evrensel ve kamusal hukukun gücüyle biliyorlar ki, daha önce Yusufu kaybettikleri gibi, Bünyamini de kaybetseler, ne kendileri, ne de Yakub (insanlık) yaşayabilecektir. Ve bu sözü söyleyen
büyük kardeş nisbeten iyi olduğundan daha önce Yusufun öldürülmesini ve materyalize edilmesini önlemişti.
Biraz ehven olarak, onu beden kuyusuna atmaya sebep olmuştu.]

81- İşte babanıza dönün! (Materyalize olmaktan çıkıp, insanî değerler olun!) Deyin ki: “Ey
babamız, gerçekten senin küçük oğlun hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şâhit
ve kefil olmadık. Biz bize görünmeyen varlığın bekçisi olamayız.” [Tasavvuf ve maneviyât;
din ve hukuk dışında bazı insanî ve manevi değerleri içine aldığından, mecâzen de olsa, burada küçük kardeş hırsız yaftasını yemiştir.]
82- “Ey babamız, istersen, içinde olduğumuz şehre ve onlarla döndüğümüz kervana sor! Biz
gerçekten yalan söylemiyoruz. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.” [Evet, bu sefer bu maddî
duygular, evrensel değerleri, kamusal hukuku öğrenmişler. İçinde barındıkları bedenin ve
yaşadıkları ömür kervanının kurallarına uyuyorlar.]
83- “Yakub, (insan) hayır, nefsiniz size bir iş kurgulamıştır. Ben sizin bu hilenize karşı güzel
bir sabretmekten başka bir şey yapamam. Umudum o ki pek yakında Allah hepsini yanıma
getirir. Allah her şeyi çok iyi bilen ve her şeyi hikmetle yaratandır.”
[Burada iki insanî duyguya vurgulama var:
a) İnsan, daha önce bildiği bir probleme karşı, aynı bilgi ile yaklaşabilir. Ve bu sefer yanlış yapar.
Demek insanî bilgi her olayda ayrı ayrı belgelere ve bilgilere dayanmalı! Yani hastalık yoktur, hasta vardır.
b) İnsanoğlu ne kadar trajediler yaşasa da umudunu ve sabrını yitirmemeli. Eğer yitirirse manevi görüşü biter,
sistemden düşebilir.]

84- Yakub onları bırakıp, “Ah, Yusufum!” dedi. Ve üzüntüden gözleri ağardı. O bu durum ile
beraber kızgınlık ile dolu idi.
Ayetin Nükteleri:
a) İnsanın maddî duyguları ne kadar yanlış da yapsa insan (Yakub) onları bırakmamalı.
b) İnsan, Bünyaminsiz (maneviyâtsız) yaşayabilir. Fakat Yusufsuz (ruhsuz) yaşayamaz.
c) Ruh giderse, en evvel üzüntü (kayıp duygusu) insanı sarar.
d) Ve bu üzüntüden en hassas organ olan gözler körelir.
e) İşte ruhu, maneviyâtı ve maddî görüşü dahi kaybeden bir insanın eline kızgınlık ve sıkıntıdan başka bir şey
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geçmez.

85- O kardeşler, “Yerden göğe bütün değerlere and ederiz ki, sen Yusufa olan aşkından kendini alamıyorsun! Nihayet ya eriyeceksin veya yok olup gideceksin” dediler.
[Ayette geçen zikr, aşk seviyesinde anmak ve sevmek demektir.]
86- Yakub, “Ben, sıkıntımı ve üzüntümü, ancak Allah’a söylüyorum. Ben Allah hakkında sizin bilmediklerinizi biliyorum” dedi.
87- “Ey çocuklarım, insan ne kadar yıkılsa da asla umutsuz olamaz. Gidin, Yusuf ve kardeşini hissetmeye (bulmaya) bakın. Allah’ın verdiği saadet ve mutluluktan umudunuzu kesmeyin!
Çünkü tamamıyla kâfir olan bir milletten başka hiç kimse bu mutluluktan umudunu kesmez.”
88- Bunun üzerine o kardeşler, Mısır’a gidip Yusufun yanına girdiler. “Ey başbakan, bize ve
ailemize büyük bir sıkıntı dokundu. Ve biz az bir parça mal ile geldik. Bize bol bir şekilde
rızkı tartıver, ve ayrıca bize bağışta bulun. Allah bağışta bulunanları çokça mükâfatlandırır”
dediler.
[Yani maddî duygular, açlık ve sıkıntı sebebiyle manevi değerlere yanaşmaya başlamışlar. Artık Yusufu tanıyabilirler.]

89- Yusuf onlara dedi ki: “Siz maddî ve cahil iken Yusufa ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor
musunuz?”
90- Onlar, “Acaba sen gerçekten o Yusuf musun?” dediler. Yusuf: “Evet ben Yusufum, bu da
benim kardeşimdir. Hiç şüphesiz Allah bize olağanüstü bir ikramda bulundu. Çünkü kim ruhunu (maddi duygu ve saldırılardan) korursa ve bunun sonucu başa gelen sıkıntılara sabrederse, (o en iyilerden olur) ve Allah böyle güzellerin ve iyilerin (muhsinlerin) ücretini zayi etmez.”
91- Onlar, “Yerden göğe kadar bütün mukaddesata and olsun ki! Allah seni bizim üstümüzde
üstün kılmıştır. Ve biz gerçekten yanlış yapanlardan olduk.”
[Evet madde de, mana da, iyi de, kötü de aynı ana-babadan oluşuyorlar. Fakat biri yükselir, diğeri düşer. Arap
şairin dediği gibi “İkimiz iki çekirdek idik. Biri büyüdü, çınar oldu. Diğeri çürüdü, gübre oldu.”]

92- Yusuf, “Bugün size bir ceza verilmeyecektir. Allah sizi bağışlayacaktır. O
Erhâmürrâhimîndir.”
[Somut verileri dahi değerlendirip soyuta ve sonsuza bir pencere ve kapı yapar. Yani Rahmet Allah’ın somut
tecellisidir. Siz somut olarak bu tecelliye ayna olacaksınız. Tıpkı Allah’ın sonsuz soyut sistemi sizin kusurlarınızı telafi edip sizi bağışlayacağı gibi…]
[İşte bu ayetlerin cevherleri içinde, mucizeli bir şekilde biz, insan ruhunun nasıl korunacağını ve nasıl terapi
yapılıp sisteme entegre olacağını açıkça ve ilmî bir şekilde görüyoruz.]

93- “Siz benim bu gömleğimi (makam ve hilafet cübbemi) götürün, babamın yüzü üzerine
atın, o görür olarak dönecektir. Ve bütün ahalinizi bana getirin.”
[Demek, insanlar, kutsal bir hilafet gömleği ile -ne kadar cahil de olsalar- gerçekleri görür olurlar. Ve eski eksik-
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likleri bu sayede telafi edilmiş olur. Manevi bir kimlik ve kişilik kazanırlar, Mısır’a (yeryüzüne) egemen olurlar.]

94- Kervan Mısır’dan ayrılınca, babaları “Ben, Yusufun kokusunu76 alıyorum. Eğer bana
bunak demezseniz.”
95- Yakubun içlerinde yaşadığı materyalist toplum “Allah’a and olsun, sen hala eski sapıklığın içindesin” dediler.
[Çok ilginçtir ki, bu günkü materyalist toplum, en ufak bir manevi değeri ve en ufak ruhî özellikleri, bunaklıkla,
delilikle ve sapıklıkla suçluyorlar. İşte bunun için Yusuf, kardeşleri, Yakub ve hanımı bu toplumu terk ediyorlar,
saadete eriyorlar. Bunun üzerine Filistin’deki o kâfir toplum helak oluyor. Eski dilde “fila” ve “filas” kâfir manasına geliyor.]

96- “Müjdeleyici gelince, gömleği babasının yüzü üzerine attı. Anında göz nuru geri gelmeye
başladı.” [Yani kutsal hilafet gömleği gelince, Yakubun (insanlığın) gözü açıldı, ve görmeye
başladı.] Yakub oradakilere: “Ben Allah’tan sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum demedim
mi” dedi.
97- Çocukları, “Ey babamız, suçlarımızın bağışlanması için Allah’tan mağfiret iste! Biz gerçekten yanlış yapanlardandık” dediler.
98- Yakub, “İleride Rabbimden (beni geliştiren Allah’tan) sizin bağışlanmanızı dileyeceğim.
O gerçekten bağışlayan ve rahmet edendir.” dedi.
[Allah, insanın kusurlarını telafi edip, onu başarılı kılandır. Mağfiret, kusurların telafisi demektir. Rahmet de
insanları başarılı kılmak manasına gelir.
Bu Ayette ince bir işaret var ki, bu materyalist asır geç de olsa, yanlışlarını anlayacak, telafi yoluna girecek ve
başarılı olacaktır.]

99- Onlar Yusuf’un yanına girince, Yusuf ebeveynini kucakladı. Ve “Mısır (medeniyet) ülkesine girin. Allah’ın izniyle güvende olursunuz” dedi.
Yani insanlık (baba), medeniyet (ana), Ruh, maneviyât ve diğer duygu ve yetenekler, bir araya gelince, Yusuf
(ruh) insanlığı ve medeniyeti kucaklayınca insanoğlunun iki temel ihtiyacı yerine geldi:
a) Beslenme ve sosyal yaşam (Mısır)
b) Güvenlik ve soyut değerler (Allah)

100- Bunun üzerine (yani iş ve sistem tamamlanınca) Yusuf, tahtını (iktidarını babasına ve
anasına) bıraktı. [Artık, insanlık (hümanizm) ve ekonomi, tahtı (devleti) yönetecek.] Ve hep
beraber, ona secdeye gittiler. (En üstün ve kutsal değerin ruh olduğunu anladılar.) Yusuf dedi
ki:
“Ey babacığım, (ey insanlık) işte bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim, onu gerçekleştirdi. Rabbim bana çok güzel bir iyilik yaptı. Beni sicinden (bireysel ve yalnız ruh olmaktan)
kurtardı. Sizi de çölden (bedevilikten) medeniyete çıkardı. Şeytan, benim ile diğer kardeşlerimin arasındaki bağı kopardığı halde Allah, bize böyle güzel davrandı. Rabbim gerçekten
istediği şeye lutf eder. (Onu lâtif ve ruhani yapar.) Çünkü Rabbim, sonsuz ilim ve hikmet sa76

Yusuf, ruhu, niteliği, ilmi temsil ettiği gibi güzel koku da, maneviyatı, ruhu, güzel esintileri hatırlatır.
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hibidir.” (Sonsuz ilmiyle ruhu yazdırır ve hikmet ölçüleriyle onu bir ben ve bilinç yapar.)
101- “Ey Rabbim, sen bana devlet yönetmeyi, olayları ve nesneleri yorumlamayı nasip ettin!
(Yani maddi ve manevi imkânlar verdin.) Sen göklerin (metafizik âlemlerin) ve yerin (fizik
âlemin) açarak yaratanısın. Sen dünyada da, âhirette de benim sahibimsin! (Sen bu üç alandaki, dengeyi bozmadan) Denge ve zıtlar arası barış demek olan İslam üzere beni vefat ettir. Ve
bu sayede dünyayı ve dini imar eden yararlı kullarına beni kavuştur.”
102- “İşte ey Muhammed ve ey insanoğlu! Bunlar (bu arketip ve sembol gerçekler) metafizik
alemin malzemesidirler. Biz onları sana (senin bilinçaltından) deşifre ediyoruz. O âlemdeki,
gelişmemiş duyguların birleşip maddiyat için nasıl hile ve maske yaptıkları zaman sen (beşeri
üst bilinç olarak) orada değildin.”
103- “Fakat sen ne kadar, böyle olağanüstü ve çağlar üstü doğal gerçekleri yaşatmak için hırs
göstersen de, insanların çoğu inanacak yapıda değiller.”
[Çünkü maddeye göre, ruh ve mana oranı azdır. Önemli olan sayısal çokluk değil de nitelikli çokluktur.]

104- “Bunlar, maddî düşündükleri için senin de bu işi ücret için yaptığını sanıyorlar. Fakat
sen onlardan asla bir ücret istemiş değilsin. Bu (vahiyler) birer âlem değerinde olan iyi insanlar için mesaj, yasa ve bilgiden (zikirden) başka bir şey değiller.”
105- “Bu vahiyler (metafizik deşifreler) ispatsız ve delilsiz de değiller. Göklerde ve yerde
nice belgeler var ki onlar üstünden geçip onları çiğniyorlar. Ve o belgelerden yüz çeviriyorlar.”
106- “Maddî bir güç ile veya kitle psikolojisi ile onların çoğu, Allah’a inansa da, ona şirk
koşmadan yapamazlar.”
[Yani sınırlı düşünce ve putperestçe yaklaşımlardan kurtulamazlar. Hâlbuki iman, ruh, metafizik değerler hep
sonsuzdurlar. Bunlar, soyut değerleri algılamaz. Ancak korku psikolojisi ile iş yaparlar.]

107- “Yoksa onlar, Allah’ın her tarafı kuşatan bir azabından güvende mi oldular? Veya onlar
farkına varmadan, aniden kıyametin gelmesinden mi güvende oldular?”
[Bu son üç Ayette insanın en temel duyguları olan üç hakikatten söz ediliyor:
1) Soyut ve sonsuz değerlere inanıp bağlanmak,
2) Kalite, yasa, bilgi gibi insanî değerleri yaşamak,
3) Geçmiş ve geleceği hesaplayıp ona göre davranmak.
Bunların altına düşmek ise, insanı hayvan seviyesine indirir. Böyleler için, ne Yusuf, ne İbrahim, ne İshak, ne
Yakub var! Onlar ya bireysel veya sosyal olarak şizofrendirler, sistemden, büyük bir azap ile diskalifiye olacaklardır.
Maalesef bugün toplumumuzda dahi insanlar, sürü psikolojisiyle böyle büyük değerli zâtlara yanlış bakıp, soyut
ve sonsuz ruhani değerleri bir hurafe ve yanılgı olarak görüyorlar.]

108- Sen, ey Muhammed veya ey insan! Vahiy diliyle de ki: “Benim yolum bu manevi yoldur.
Ben de, bana tâbi olanlar da, görerek Allah’a (sonsuzluğa, birliğe, bilgiye) çağırıyoruz. (Bu
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bir hayal değildir.) Allah’ın sistemi sahte ve kof şeyleri başarılı kılmaz. Bu sistem böyle bir
şeyden çok yücedir. Ben asla müşriklerden değilim.”
[Yani müşrik de inanır, fakat Allah’ın birliğini ve sonsuzluğunu göremediği için ona ortaklar koşuyor. Ben ve
bana uyanlar ise, görerek Ona, Onun birliğine inanıyoruz. Bu görüş bir yanılgı ve halüsinasyon değildir. Gözle
görülen maddeden daha çok gerçektir. Evet, varlıklardaki bilinç ve hikmet gözle görülecek kadar açıktır. Ve
maddenin gerçekliğinden daha çok gerçektirler. İşte gerçek müminleri hurafecilikle suçlayanların ne kadar düşük
bir algı sahibi olduklarını gör!]

109- “Senden önce, ancak bir kısım eril ve medeni ve kendilerine vahiy gerçeğini bildirdiğimiz değerli kişileri gönderdik.” [Yani peygamberler, ruhi fonksiyonları güçlü, bilgili, medeni,
ve geçmiş ve geleceğe açılan vahiylerle donatılmış kişilerdir. Her konuda zirvedirler.] Acaba
bu insanlar, yeryüzünde gezip peygamberlere karşı gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduklarını
görmüyorlar mı? Evet, din ve vahiy dünyaya düzen verir. Fakat âhiret ve ebedilik için imkânlarını saklayanların yurdu, daha hayırlı ve daha iyidir. Acaba soyutu ve sonsuzu algılamak
için yaratılan akıllarınızı neden kullanmıyorsunuz?”
[Evet din ile küfür, dünya ile âhiret, şirk ile tevhid arasında sonsuz bir çatışma ve gelişme var. Ve bu diyalektik
sürece göre, peygamberlerin ve insanların kişilikleri şekilleniyor.]

110- “Nihayet peygamberler, ümidini yitirip yalana çıkartıldıklarını zannettiklerinde birden
bizim yardımımız onlara gelir. Biz istediğimizi kurtarırız. Ve suç işleyen bir milletten şiddetli
azabımız geri çevrilmez.”
[İşte siz bakın; varlığın, diyalektik sürecin ve umudun, ne kadar meyvedâr olduklarını görün. Fakat peygamberler, zâhitler gibi dünyayı terk etmedikleri için onlar diyalektik savaşın şiddetini yaşıyorlar. Ve iş o kadar çok
şiddetleniyor ki, insan olarak “Acaba biz yanıldık mı?” diyebiliyorlar. Kaygılanıyorlar.]

111- “Evet and olsun, bu peygamberlerin yaşamında ve evrensel kıssalarında akıl sahipleri
için önemli bir ibret ve ders vardır. Bu peygamberlerin arketip olan kıssaları, uydurulmuş bir
roman değildir. Fakat Kur’andan önce gelen Tevrattaki o arketiplerin tasdikidir. Ve her şeyin
açıklaması ve yorumudur. Ve inanan bir millet için istikamet ve başarı kılavuzudur.”
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Ra’d Sûresi
Medine’de nazil olmuştur.
43 ayettir.
Bu sûre, bir ültimatom niteliğinde olduğu için başına besleme yazılmamıştır.
Bismillahirrahmanirrahim
l- Elif, Lam, Mîm, Ra. Bunlar, o Kitab'm ayetleridir. Ve sana Rabbinden inen ö Kur’ân haktır
(hakikattir, doğrudur). Fakat insanların çoğu inanmayacaklardır.
2- Allah, gökleri, gördüğünüz direkler olmadan yükseltendir. Arşa hakimiyetim kuran, güneş
ve ayı musahhar edendir. Her birisi belli bir zamana kadar akıp dönmektedir Allah, her işi bir
gayeye doğru yönetiyor, ayetlerin! açıklıyor ki; Rabbinizle karşılaşacağmıza sağlamca manasınız.
3- O Allah, yeryüzünü bir sergi yapan, dağları demirlenmiş gemiler gibi onda oturtan, (aralannda) nehirler kılan, her meyve türünden ikişer çift yaratan, devamlı bir şekilde geceyi
gündüze bir örtü gibi geçirendir. İşte bunlarda, tefekkür eden bir toplum için ayetler (belgeler) vardır.
4- Dünyada birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, dallanmış ve dallanmamış hurma
ağaçları vardır. Hepsi de tek bir su ile sulanıyorlar. Fakat yiyimde bazılarım diğerlerinden
üstün kılıyoruz, îşte bunlarda aklım çalıştıran bir toplum için ayetler vardır.
5- Şaşacaksan, onların: "Biz toprak olacağımız zaman mı yeniden yaratılacağız?" demelerine
şaşman lazım! İşte onun için onlar, kendilerini yaratıp büyüten Allah'ı yalanlayanlardır. Çünkü onların boyunlarma (kibir ve azap) tasmaları geçirilmiştir. (Artık düşünüp inanamazlar.)
Çünkü onlar Cehennem'e ehildirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
[insan gibi bir yaratığın en şaşılacak yönü, ebediyet hissini ve fıkrini ruhundan atmasıdır.]

6- (îşte onlar, böyle kötü bir kabiliyet kazandıkları için,) senden, iyilikten önce kötülüğün
çabucak gelmesini istiyorlar. Halbuki onlardan önce ibret alınacak nice azap örnekleri gelip
geçmiştir. İnsanlar (küfür ile) herşeyin hukukuna tecavüz ettikleri halde, senin Rabbin olan
Allah' onlara karşı bağışlayıcıdır. Fakat ağır azabı da çok şiddetlidir.
7- O kafirler, "Rabbinden ona bir mucize inmeli değil miydi?" derler. Şüphesiz sen bir uyarıcısın. Fakat her topluma yön verecek ayet ve alametler olur.
8- Allah, her dişinin ne taşıdığım, rahimlerin neyi düşürdüğünü, neyi geliştirdiğin! bilir. Herşey O'nun yanında belli bir miktar iledir.
9- O, görünen ile görünmeyen alemleri bilendir, en büyük ve en yücedir.
10- Sizden gizli söz söyleyen ile açık söz söyleyen ve geceleyin gizlenen ile gündüzleyin
yürüyen, (O'nun ilminde) eşittirler.
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11- İnsan için, önden ve arkadan takip ediciler vardır. Onu Allah'ın azabından korurlar. Şüphesiz bir toplum, kendi öz durumlarım değiştirmedikçe, Allah onların halini değiştirmez.
Fakat eğer Allah bir topluma bir azap dikmişse, O'na karşı koyacak bir şey bulunmaz. Ve
Allah'a karşı hiç kimse onlara sahip çıkamaz.
12- O Allah'tır, korkutarak ve umutlandırarak şimşeği size gösteren ve ağır bulutlar inşa
eden.
[Şimşek ve şimşeğin gösterilmesi, çakması, ağır bulutların denizler kadar su taşıması ve faydalı bir şekilde
yere inmesi, Allah'ın mucizelerindendir.J

13-Gök gürlemesi de, Allah'ın mükemmelliğim ve kusursuzluğunu bildirir. Melekler de korku ve huşu' içinde Allah'ın mükemmelliğim, kusursuzluğunu bildirirler. (Yani, hamd ve teşbih ederler.) Ve Allah, yıldırımlar gönderir, istediğine isabet ettirir. Halbuki onlar, Allah'a
karşı mücadele ediyorlar. Allah ise, azabı pek ağır ve şiddetli olandır.
14- Doğru, faydalı, gerçek bir çağrı ve yalvarış, ancak Allah'a yapılan çağrıdır. Allah'tan başka şeyleri çağıranlar, .kendileri için hiçbir cevap alamazlar. Onların durumu ancak şuna benzer: Bir adam elini suya uzatır ki, ağzma suyu versin. Fakat asla suya ulaşacak gibi olamıyor.
Şüphesiz Bkafirlerin dua ve çağnsı, sapıklık içinde bocalamaktan başka bir şey değildir.
15- Göklerde ve yerde olan herkes, gölgeleri ile beraber, isteyerek ve istemeyerek sabah akşam yalnızca Allah'a secde ediyorlar.
16- De ki: "Göklerin ve yerin sahibi, yöneticisi kimdir?" De ki: "Allah'tır." De ki: "Madem
öyledir, kendilerine ne bir zarara ne de yarara sahip olamayan şeyleri, Allah dışında mabudiar edinmediniz mi? (Yani, neden böyle yaptınız?)" De ki: "Kör ile gören bir olur mu? Yoksa karanlıklar ile ışık mı bir olur? Yoksa Allah'a, Allah gibi yaratan ortaklar . buldular da
(ikisinin) yaratması, onlar için birbirine mi karıştı?" De ki: "Herşeyin yaratanı Allah'tır. O
birliğiyle beraber herşeyi kuşatmıştır, herşeye egemendir."
17- [îman ve küfür örneği şuna benzer:]"Allah, gökten bir şu indirir. Vadiler kendi mikdannca sel olup akar. Sel, kabarmış bir köpük yüklenir. Süs için veya başka faydalar için, ateşte
yaktıkları madenlerde de böyle bir köpük olur. İşte Allah, hak ile batılı böylece ortaya atıyor.
Yani, köpük kuruyup uçar, gider. însanlara faydalı olan su ve maden ise, yerde bekler, îşte
Allah, örnekleri böylece açıklıyor.
18- Rablerinin çağrışma müsbet cevap verenler için, güzel Cennet vardır. Ona müsbet cevap
vermeyenler ise, eğer yeryüzündeki herşey ve onunla beraber bir kat daha onların olsa, kurtulmak için fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların sığınağı Cehennemdir ve en kötü yatak orasıdır.
19- Rabbinden sana indirilen bu Kur’ân'ın hak olduğunu bilen ile (manen) kör olup görmeyen bir olur mu? Şüphesiz, ancak öz akıl sahihleri mesajı idrak eder.
20- Öyle akıl sahipleri ki; Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Andlaşmayı bozup atmazlar.
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21- Onlar ki, Allah'ın birleştirilmesim emrettiği (bütün sosyal bağları) birleştirirler. Sahipleri
olan Allah'a karşı ürperti duyarlar. Ve kötü bir muhasebeden dekorkarlar.
22- Onlar ki, sahipleri olan Allah'ın öz rızasını kazanmak için sabrederler, namazı doğruca
kılarlar. Gizli ve açıkça Allah'ın onlara verdiği rızıktan harcama yaparlar. Ve kötülüğü iyiliklerle gidermeye çalışıyorlar, îşte dünya yurdunun sonucu onlarındır:
23- (O sonuç,) içlerinde devamlı kalınacak Cennetlerdir. Onlar ve salih olan babaları, hanımları ve çocukları oraya girerler. Melekler de her kapıdan yanlarına girerler.
24- "Sabrettiğinizden dolayı size selam olsun! Dünya yurdunun en güzel sonucu, işte budur!"
derler.
25- Allah'a verdikleri sözü sağlamlaştırdıktan sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilmesin! emrettiği bağları kesenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar ise işte lanet ve mahrumiyet,
bunlaradır. Ve en kötü yurt, onlaradır.
[Bu kafirler, rızık endişesinden böyle bir yolu tercih ediyorlar. Halbuki;

26-Allah, istediğine rızkı genişletir ve kısar. Bir de onlar dünya hayatıyla sevindiler (yetindiler). Halbuki dünya hayatı, Ahiret hayatı yanında basit bir yaşamdan başka bir şey değildir.
27- O kafirler: "Onun Rabbinden, üzerine bir mucize inmeli değil miydi?" derler. De ki: "Allah, istediğin! (hak edeni) saptırır, kendisine dönüş yapanı da doğru yola iletir.
[Onun için mucizeler asıl faktör değiller.]

28- Öyle dönüş yapanlar ki; inanırlar ve Allah'ın zikriyle kalbleri mutmain olur. Şüphesiz,
kaibler ancak Allah'ın zikriyle huzur ve sükun bulurlar.
29- içte o iman edip yararlı işler yapanlara hoş bir hayat 'e güzel bir gelecek vardır.
30- Daha önce nice peygamberler gönderdiğimİz gibi, eni de kendilerinden önce nice toplumlar gelip geçmiş ilan bir topluma gönderdik ki sana vahiy ile bildirdiğimiz lesajları onlara
aynen açıklayasın. Çünkü onlar, her şeyin ızkını veren Allah'ı inkâr ediyorlar. De ki: "Beni
yaratıp üyüten O'dur, O'ndan başka yaratan ve mabud yoktur. alnızca O'na tevekkül ettim ve
dönüşüm O'nadır.
31- Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü, toprağın parçalandığı, ölülerin konuşturulduğu bir
Kur’ân da olsaydı... [Yine de inanmayacaklardı. Çünkü kainatı kuşatan nzık, rahmet, san'at,
hikmet gibi gerçekleri göremeyenler, olağanüstü şeylerin arkasındaki ilâhi iradeyi de göremezler.] Evet, (olağan ve olağanüstü bütün işlerde) emir ve irade, yalnızca Allah'ındır, îman
edenler, "Allah dileseydi, bütün insanları doğru yola iletirdi" gerçeğim idrak edip, (o kafirlerin imana gelmelerinden) ümitlerim kesmediler mi? Çünkü o kafirlerin, yaptıklarından dolayı, Allah'ın va'di gelinceye kadar (hayatları boyunca) başlanna büyük musibetler gelir veya
yurtlarına yakın düşer. Şüphesiz Allah, va'dettiğini değiştirmez.
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32- Andolsun! Senden önceki peygamberler de alaya alındılar. (Önemsenmediler.) Ben de,
onları inkâr edenlere mühlet verdim, sonra da onları yakaladım. İşte bak! Azabınım nasıl
olduğunu gör!...
33- Her canlının ne yaptığım görüp elinden tutan ile (hiçbir hayat belirtisi olmayan bir olur
mu?) Halbuki onlar, Allah'a ortaklar koştular. De ki: "O ortakları adlandırın, (tanıtın bakalım,
necidirler?) Yoksa, Allah'ın yeryüzünde bilmediği şeyleri mi, O'na haber veriyorsunuz? Yoksa, anlamsız lafları mı ona söylüyorsunuz?. Hayır, hayır!... Hilebazlıklan onlara güzel gösterilmiş ve yoldan saptırılmışlar. Allah kimi saptırırsa, onun için hiçbir doğru yol gösteren bulunmaz.
34- Dünya hayatında onlar için azap vardır. Ahiret azabı ise, daha meşakkatlidir. Ve Allah'a
karşı onları koruyacak hiçbir şey de olamaz.
35- Kendilerim koruyanların va'dedildiği Cennetin niteliği şudur: Öyle bir Cennet ki; içinde
nehirler akar, yiyeceği de gölgesi de daimidir, îşte kendilerim koruyanların kazancı budur,
kafirlerin kazancı da ateştir.
36- Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana inen bu vahiy (mesajlar) ile seviniyorlar. Fakat o
gruplardan kimileri, bu mesajların bir kısmım inkâr ediyorlar. De ki: "Ben ancak Allah'a ibadet etmek, O'na eş koşmamak için buyruk aldım. Yalnızca O'na çağırırım, yöneliş ve dönüşüm yalnızca O'nadır.
37- (Daha önce mesajlarla yüklü kitabı gönderdiğimiz gibi,) O'nu, Arapça bir yasa ve bilgi
olarak indirdik. Eğer sana gelen bu bilgiden sonra, onların isteklerine uyarsan, Allah'a karşı,
kendine ne bir sahip ne bir koruyucu bulamazsın.
38- Senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlara hanımlar ve çocuklar verdik. Allah'ın
izni olmadan hiçbir peygamber, hiçbir ayet getiremez. Her süre (ecel) için, bir kitap (yasa ve
yazgı) vardır.
39- Allah, ( o kitaptan) istediğim siler, istediğin! sabit bırakır. Ana kitap ise, yalnızca O'nun
kalındadır. (O, değişmez.)
40- Eğer onlara va'dettiğimiz (azabın) bir kısmım sana göstersek (gerçekleştirsek, onların
işini bitirsek) veya seni vefat ettirsek, bil ki sana düşen, yalnızca tebliğdir. Bize düşen de
hesap görmektir.
41-Onlar görmediler mi? Biz, yeryüzüne vanp onu etrafından azaltıyoruz'. (Yeryüzünde oturanların canım alıyoruz.) Allah hükmeder, O'nun hükmünü geri çeviren olmaz. Ö, çok seri bir
şekilde hesab görendir.
42- O kafirlerden öncekiler de tuzaklar kurmuşlardı. Fakat bütün karşı tuzaklar, Allah'ın elindedir. O, her canlının ne kazandığım bilir. O kafirler, yeryurdunun kime nasip olacağım bileceklerdir (*)
(*)Kur’ân, daha Müslümanlar Mekke'de mağlup ve küçük bir alınlık iken yeryurdıımın onların hakimiyeti altına
gireceğim bu ayette haber vermiştir. Ve aynen gerçekleşmiştir.
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43- O kafirler, "sen peygamber değilsin" diyorlar. De ki: "Benimle sizin aramzda şahit olarak
Allah ve kitaptan bilgisi olanlar yeter."
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İbrahim Suresi
Medine’de nazil olmuştur.
52 ayettir.
Bu sûre, bir ültimatom niteliğinde olduğu için başına besleme yazılmamıştır.
Bismillahirrahmanirrahim.
l- Elif, Lam, Ra. Bunlar, Kablerinin izniyle, insanları karanlıklardan NUR'a, Aziz ve Hamid
(güçlü ve bütün hamd ve nimetlerin sahibi) olan Allah'ın yoluna çıkarman için, sana indirdiğimiz bir kitaptır.
2- O Allah ki, göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. Îşte şiddetli bir azaptan dolayı o kafirlere yazıklar olsun!...
3- Onlar ki, ahiret hayatına karşı dünya hayatım severek tercih ediyorlar, (insanları) Allah'ın
yolundan saptırıyorlar. Onu eğri büğrü görmek istiyorlar, îşte onlar, çok büyük bir sapıklık
içindedirler.
4- Bütün peygamberleri, ancak kendi toplumlarının diliyle gönderdik ki onlara (hakikatları)
açıklasınlar. Bu şekilde Allah istediğin! saptırır, istediğini doğru yola iletir. O, güç, izzet ve
hikmet sahibidir.
5- Andolsun! Musa'yı, "Kavmim karanlıklardan Nur'a çıkart, onları, başlarına gelen ilâhi azap
günleriyle uyar!" diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bu musibetlerde, sabredip şükreden
herkes için çok ibretler vardır.
6- Bir vakit, Musa kavmîne dedi ki: "Allah'ın size olan nimetim hatırlayın ki; sizi Firavun
ordusundan kurtardı. Onlar, azabın (işkencenin) en kötüsünü size tattırıyorlardı ve erkek çocuklannızı kesip kadmiarınızı yaşatıyorlardı. îşte bunda, Rabbinizden gelen büyük bir imtihan
vardı."
7- "Hani, Rabbiniz size bildirdi ki: "Eğer şükrederseniz, size olan nimetim! artırırım. Eğer
nankörlük ederseniz, bilin ki azabım çok serttir."
8- Ve Musa dedi ki: "Eğer siz ve yeryüzündeki herkes Allah'a karşı nankörlük etseniz, bilin ki
Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O, bütün nimetlerin sahibi olup bütün hamd ve şüküriere
layıktır.
9- Sizden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin haberleri size
gelmedi mi? Allah'tan başka hiç kimse onları bilmez. Peygamberlerimiz onlara mucizeler ile
geldiler, (kabullenmemek için) ellerin! ağızlanna tıkadılar ve dediler ki: "Biz, sizin getirdiğiniz! inkâr ettik. Ve bizi kendisine çağırdığınız şeyler konusunda kuşkulu bir tereddüt içindeyiz."
10- Peygamberleri: "Gökleri ve yeri varedip açan Allah hakkında şüphe mi olur? O Allah,
günahlannızdan bir kısmım bağışlayarak sizi belli bir süreye kadar (dünyada) bırakmak için,
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size çağrıda bulunuyor" dediler. Onlar ise: "Sizler, bizim gibi insan olmaktan başka bir şey
değilsiniz. Babalarımızın etmiş oldukları ibadetten bizi alıkoymak istiyorsunuz. Gücünüz varsa, bize apaçık bir delil getirin." dediler.
11- Peygamberler: "Evet, biz de ancak sizin gibi insanız. Fakat Allah, kullarmdan istediğine
ikram ve ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getiremeyiz. înananlar yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler."
12- "Allah bize yollarımızı doğruca göstermişken neden O'na tevekkül etmeyelim. (işte biz
doğru yolda olduğumuz için) sizin bize verdiğiniz eziyete karşı sabredeceğiz. Ve tevekkül
edenler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler." dediler.
13- O kafirler, peygamberlerine: "Ya sizi memleketimizden çıkartacağız veya din ve milliyetimize dönersiniz" dediler. Allah da onlara: "Şüphesiz Biz, zalimleri yok edeceğiz.
14- Onlardan sonra sizi yeryüzünde iskan edeceğiz. Bu, Benim makamımdan korkan, azabımdan sakınan için, (verdiğim bir sözdür)" diye vahyetti.
15- Onlar, fütuhat olacak diye beklediler. Fakat o zalim inatçıların her biri hayal kınklığına
uğradı.
16- (Dünyadaki bu hayat kınklığından) sonra da ona Cehennem vardır. Ona irinli sudan içirilir.
17- Yudumlamaya başlar, fakat yutamaz. Her taraftan ölüm ona hücum eder, fakat bir türlü
ölemez.Bunun da ardından, çok kaba, sert bir azap onun için vardır.
18- Kendilerim yaratıp büyüten Allah'ı inkâr edenlerin işleri; fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kule benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi ellerinde tutamıyorlar. işte en
büyük sapıklık ve kayıp budur.
19- Allah'ın gökleri ve yeri hak ile (gerçeklerle dolu) yarattığım görmedin mi? Eğer isterse
sizi giderir, yeni mahlukat getirir.
20- Bu, Allah'a zor değildir.
21- (Kıyamet günü görürsün:) Hepsi Allah'ın huzurunda hazır olmuşlar. Zayıflar, büyüklük
taslayanlara derler ki: "Biz size tabi idik. (Bugün) az da olsa Allah'ın azabından bir şey bizden
giderebilir misiniz?" Onlar: "Eğer Allah bize doğru yolu göstermiş olsaydı, biz de size doğru
yolu gösterirdik. Sızlansak da sabretsek de artık birdir. Bizim için hiçbir kurtuluş yoktur" derler.
22- îş bittikten sonra şeytan der ki: "Allah size hak olan bir vaatte bulundu. Ben de size vaatte
bulundum. Fakat ben sözümde durmadım. Size karşı bir gücüm de yoktu. alnızca sizi çağırdım, siz de cevap verdiniz. Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim
ne de siz beni kurtarabilirsiniz... Ben dahi, beni Allah'a eş koşmanızı zaten kabul etmemiştim." Şüphesiz zalimler için, elem verici bir azap vardır.
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23- îman edip yararlı işler yapanlar ise, aralarında nehirler akan Cennetlere konulurlar. Rablerinin izniyle içlerinde ebedi olarak kalırlar. "Barış ve esenlik içinde kalın!" diye birbirlerini
tebrik ederler.
24- Görmedin mi? Allah nasıl bir örnek verdi: Güzel, hoş bir söz, güzel ve hoş bir ağaç gibidir. Kökleri yerde yerleşmiş, dalları gökte dağılmıştır.
25- Rabbinin izniyle her an meyvesini verir. İşte Allah, insanlar için örnekler verir ki, idrak
etsinler.
26- Habis bir sözün örneği de habis bir ağaç gibidir. Ki yerin hizasından kopmuş, hiçbir hayat
bağı kalmamıştır.
27- Allah iman edenleri, dünya hayatında da ahirette de kavl-i sabit (köklü bir söz) ile sağlamlaştırır. Ve zalimleri de saptırır. Allah istediğini yapandır.
28- Allah'ın nimetlerine karşı şükredecekleri yerde nankörlük edenleri, milletlerim yokluk ve
helaket yurduna indirenleri görmedin mi?
29- (O yurdun adı) Cehennemdir, oraya konulup yakılacaklar. Yerleşmek için en kötü yer
orasıdır.
30- Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. De ki: "Yasayın, şüphesiz varacağınız son durak ateştir."
31- îman eden kullanma de ki: "İçinde dostluk ve alışveriş olmayan bir gün gelmeden doğruca
namazı kılsınlar, gizli ve açık olarak onlara verdiğimiz RIzıktan nafaka versinler.
32- Allah gökleri ve yeri yaratandır, size rızık olarak meyveleri çıkarmak için gökten su indiren, denizde O'nun emriyle gitmek için gemileri size musahhar kılan, nehirleri sizin için hizmetkar yapandır.
33- O, ay ve güneşi peşpeşe size musahhar kılan, gece ve gündüzü (içlerindeki herseyi) faydanıza sunandır.
34- O, istediğiniz her şeyden size bir miktar verendir, Allah'ın nimetlerim sayarsanız, bitiremezsiniz. Muhakkak insan çok zalim ve çok nankördür.
35- Hatırla ki, ibrahim şöyle dedi: "Ey Rabbim! Bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklanmı
putlara tapmaktan uzaklaştır."
36- "Ey Rabbim! Onlar, insanlardan çoklarım saptırdılar. Artık kim bana tabi otursa, o bendendir. Kim de bana isyan ederse, şüphesiz Sen, çok bağışlayan, çok acıyansın."
37- "Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmım, ekinsiz bir vadide saygın olan evinin yanında iskan ettim. Ey Rabbim! Onları iskan ettim ki, namazı kılsınlar. İnsanlardan bazı gönülleri, onlara yönelecek şekilde kıl, onları bazı meyvelerle rızıklandır ki şükretsinler."
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38- "Ey Rabbimiz! Sen bizim gizlimizi de açığımızı da bilirsin. Gökde ve yerde hiçbir şey
Allah'a karşı gizli kalamaz."
39- "İhtiyarlığım üzere bana İsmail ve îshak'ı bağışlayan Alîah'a hamdolsun. Şüphesiz benim
Rabbim, duaları işitendir."
40- "Ey Rabbim! Beni ve benim zürriyetimden bazılarıJtlı namaz kılan eyle. Ey Rabbimiz! Ve
duamı kabul et."
41- Ey Rabbimiz, hesabın kurulduğu gün, beni, ana babamı ve müminleri affet."
42- Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklanndan habersiz sanma. Allah, onları ancak gözlerin donup kaldığı bir gün için bekletiyor.
43- O gün başlarım kaldırarak (kendilerini çağıran çağıncıya) koşup gelirler. (Korkudan) gözleri kapanmaz, gönülleri de bomboştur.
44- însanları öyle bir gün ile korkut ki azap onlara geldiğinde, zalimler: "Ey Rabbimiz! Kısa
bir süreye kadar bizi beklet, Sen'in çağrma cevap verelim, peygamberlere uyalım" derler.
(Rableri onlara:) "Bize asla zeval olmaz! diye yemin eden siz değil mi idiniz?
45- Kendilerine (küfür ile) zulmedenlerin meskenlerinde barındınız. Onlara ne yaptığımız size
belli olmuştu. Ve anlamanız için size örnekler vermiştik." (der)
46- Onlar kuracakları tuzağı kurdular, fakat tuzakları Allah'ın kontrolündedir. (O'nun hakimiyetinin dışına çıkamaz.) Dağları devirecek kadar büyük bir tuzak dahi olsa...
47- Sakın Allah'ın, peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah güçlüdür, izzet ve intikam sahibidir.
48- Yerin başka bir yerle, göklerin de başka gökler ile değiştirildiği, herkesin bir ve herşeye
hakim olan Allah'ın huzurunda bulunduğu günü düşün!
49- O gün suçluları yan yana zincirlere vurulmuş olarak görürsün.
50- Gömlekleri katrandandır, yüzlerine ateş bürünüyor.
51- Allah böyle yapar kî herkese kazandığmın karşılığım versin. Şüphesiz Allah, hesaptan çok
çabuk görendir.
52- Bu; insanları uyarmak için, Allah'tan başka hiçbir mabut olmadığım bilmeleri için, akıl
sahiplerinin dersler almaşı için, insanlara ulaştırılmış bir mesajdır.

257

Hicr Sûresi
Medine’de nazil olmuştur.
99 ayettir.
Bu sûre, bir ültimatom niteliğinde olduğu için başına besleme yazılmamıştır.
Bismillahirrahmanirrahim.
1- Elif, Lam, Ra. Bunlar, Kitab'ın ve apaçık bir Kur’ân'ın ayetleridir.
2- İnkâr edenler, zaman zaman; "keşke, biz de Müslüman olsaydık" diye arzu ederler. [Kafirlerin, bu arzular ma rağmen yine de iman etmemiş olmalarmın sebebi, 3. ayetten de anlatılacağı gibi, dünya hayatinin zevk ve sefasına düşkün olmaları, dünyevi planların peşinde koşmalarıdır.]
3- Bırak onları, yesinler, yaşasınlar, arzu ve emeller onları oyalayıp dursun. Onlar yakında,
(neyin ne olduğunu) bilecekler.
4- Hiçbir şehri helâk etmedik ki onların belli bir yazgısı olmasın.
5- Hiçbir toplum kendilerine tayin edilen süreyi ne geçebilir ne de geri kalabilir.
6- Ve (alaya alarak) dediler ki: "Ey üzerine zikir inen kişi! Sen mutlaka cinlenmişsin.
7- Eğer sen doğru söylüyor isen, neden bize melekleri getirip göstermiyorsun?"
8- (îyi bilsinler ki) Biz, melekleri ancak hak (ve hikmet) ile indiririz... Melekler indiği zaman
da, o kafırlere artık mühlet verilmez.
9- Şüphesiz zikri (dini mesajları) Biz indirdik, onu koruyacak da Biziz.
10- Andolsun! Senden önceki toplumlar içinden de peygamberler gönderdik.
11- Onlara Allah'ın hiçbir elçisi gelmiyordu ki onunla alay etmiş olmasınlar.
12- Böylece Biz, o zikri, (kafir olan) suçluların kalbine (gözüne) sokarız.
13- Eski çağların basma gelen (azap) yasalarım gördükleri halde yine inanmazlar.
14, 15- Öyle ki; eğer gökten bir kapı açsaydık, ordan yukarı çıkmaya başlasalardı, yine: "Herhalde gözlerimiz boyandı, bilakis biz büyülenmiş bir toplumuz" derlerdi.
16- Andolsun! Biz gökte burçlar kıldık, onları ibretle bakanlar için süsledik.
17- Onları her nevi kovulmuş şeytandan koruduk.
18- Ancak kulak hırsızlığı yapan olur, onun da peşine apaçık bir ateş alevi düşer.
19- Yeri de serdik, onda demirlenmiş gemiler gibi dağları diktik. Ve onda her ölçülü, dengeli
şeyden filizlendirdik.
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20- Onda, hem size, hem rızkı size ait olmayan şeylere geçim meydanları kıldık.
21- Hiçbir şey yoktur ki O'nun hazineleri (kaynakları) yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli
bir ölçü ve miktar ile indiririz.
22- Rüzgarları da aşılayıcılar olarak salıverdik de, onunla gökten bir su indirdik. Ve onu size
içirdik. Siz asla onu stok edemezsiniz. (*)
(*) Suyun yer küresi ve atmosferde muhafaza edilmesi. devridaim sayesinde bay atlanmaktan, kirlenmekten korunması, ölçülü ve ihtiyaca göre indirilmesi, büyük ilâhi bir nimettir. İnsanın, dünya büyüklüğünde böyle bir
üstlenmesi mümkün değildir

23-Yalnızca Biziz, dirilten ve öldüren. (Öldükten sonra da yok olmaması için, çekirdeklerine,
(ruhuna) sahip ve varis olan da Biziz.
24- Şüphesiz Biz, geçmiş nesilleri de gelecek nesilleri de biliyoruz. (Onun için hiçbir şey
kaybolup yok olmaz.)
25- Şüphesiz Rabbin, onların hepsini mahşerde toplayacaktır. Çünkü O, hikmet sahibidir,
(hiçbir şeyi yok ve abes etmez.) Sonsuz ilim sahibidir, (her şeyi yapmak, O'nun için çok kolaydır. İşte bir örnek:)
26- Andolsun! Biz insanı, kokuşmuş bir balçıktan, pişmemiş bir çamurdan (topraktan) yarattık.
27- Cinleri de daha önce, sıcak rüzgar (gibi) bir ateşten yarattık.
28- Bir vakit Rabbîn, Meleklere: "Ben, kokuşmuş bir balçıktan yapılmış, pişmemiş bir çamurdan olmuş bir beşer yaratacağım.
29- Onu (ilk çekirdeğin!) düzeltip içine ruhumdan üflediğimde, ona secdeye gidin. (Büyüyüp
gelişmesini sağlayın.)
30, 31- Bütün melekler secde ettiler, şeytan hariç. O, secde edenlerle beraber olmaktan imtina
etti.
32- Allah: "Ey îblis! Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir?" dedi.
33- İblis: "Kokuşmuş bir balçıktan, pişmemiş bir çamurdan yarattığın bir beşere (et parçasına)
secde edecek değildim." dedi.
34- Allah: "Öyle ise, (meleklerin) içinden çık! Çünkü sen, rahmetimden uzaksın."
35- "Kıyamet gününe kadar, bu mahrumiyet ve lanet senin üzerinde olacaktır." dedi.
36- îblis:"EyRabbim!O ademilerin dirileceği güne kadar, bana mühlet ver" dedi.
37, 38- Allah: "Şüphesiz, o belli vakte kadar, sen mühlet verilenlerdensin" dedi.
39- îblis: "Ey Rabbim! Başıma getirdiğin bu halime andolsun! Dünyada her kötülüğü, onlara
güzel göstereceğim ve hepsini saptıracağım.
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40- Yalnız Sen'in halis kulların müstesna..." dedi.
41- Allah: "İşte, sorumluluğu Ben'de olan dosdoğru bir yol! (İsteyen ordan korunmuş olarak
gider.)
42- Çünkü sana tabi olan aldananlardan başka, kullanma karşı senin hiçbir te'sirin olamaz.
43- Ve Cehennem, o sana uyanların son durağıdır.
44- Onun yedi kapışı vardır. Her kapıya bir grup ayrılmıştır.
45- Kendilerini koruyanlar ise, hiç şüphesiz. Cennetlerde çeşme başlannda olurlar.
46- (Onlara:) "Esenlikle, güven içinde o Cennetlere girin" denilir.
47- Göğüslerindeki kin ve öfkeyi gideririz, kardeşler olarak karşılıklı koltuklarda (sohbet
ederler)...
48- Onlara yorgunluk asla dokunmaz. Ve onlar oradan çıkartılmayacaklardır.
49- Kullanma haber ver ki Ben, Gafur ve Rahim'im.
50- Fakat azabım da, elem verici bir azaptır.
51- Ve ibrahim'in misafirlerim de onlara haber ver.
52- Onun yanma girdiklerinde selam verdiler. İbrahim: "Biz, sizden korkuyoruz" dedi.
53- Onlar: "Korkma! Biz sana bilgili bir çocuk müjdeleriz" dediler.
54- ibrahim: "İhtiyarlığın beni yakalamasına rağmen de mi müjde getirdiniz? Bu nasıl bir
müjde?" dedi.
55- Onlar: "Seni gerçek olan bir şey ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma!" dediler.
56- ibrahim: "Sapıklardan başka hiç kimse, Rabbi olan Allah'ın rahmetinden ümit kesmez."
57- "Ey elçiler! Ne işiniz var?" dedi.
58- Onlar: "Biz suçlu bir topluma, (onları helâk etmek için) gönderildik."
59- Ancak Lut ailesi hariç. Onların hepsini kurtaracağız.
60- Yalnız hanımı müstesna. Onun azap içinde kalacak olanlarla beraber olacağım biliyoruz."
dediler.
61- Elçiler Lut ailesine geldikleri zaman;
62- "Sizler, tanımadığımız bir toplumsunuz!" dedi.
63- Onlar: "Biz, onların gelmesinde şüphe ettikleri azap ile huzuruna geldik.
64- Sana da hakkı getirdik. Ve biz doğru söyleyenleriz.
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65- Gecenin bir kısmında aileni al götür. Sen onların peşinde, onlan takip et. Kimse arkasına
dönüp bakmasın. Emredildiğiniz yere gidin!" dediler.
66- "Sabahleyin bunlann kökü kesilecektir" diye, Lut'a kesin buyruğumuzu ilettik.
67- Ve şehir halkı gelip (yeni kişiler bulundu, diye) seviniyorlardı.
68- Lut: "Bunlar benim misafirlerimdir, beni utandırmayın.
69- Allah'tan sakinin, beni rezil etmeyin" dedi.
70- Onlar: "Biz, seni başkalarının işine karışmaktan men etmemiş miydik?" dediler.
71- Lut: "Eğer birşey yapacaksanız, işte kızlarım (kadınlar) size helal." dedi.
72- Ömrüne andolsun, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.
73- Sabah güneş doğarken bir ses ve patlama onları yakalayıverdi.
74- Biz o şehrin altını üstüne getirdik, onların üstüne çamurdan yapılmış taşlar yağdırdık.
75- İşte bunda, gözlemleyip araştıranlar için belgeler vardır.
76- Ve onlar, devamlı uğrak bir yol üzerindedirler.
77- Şüphesiz bunda, müminler için bir delil vardır.
78, 79- Şüphesiz ormanlık ehli (Şuayb kavmi) de zalimler idi. Onlardan da öcümüzü aldık,
îşte o iki kavim, (yerleri) görünen bir yol üzerindedirler.
80- Andolsun! Hicr halkı (Semud kavmi) de peygamberleri yalanladı.
81- Ayetlerimizi onlara gösterdik. Onlar ise, o delillerden yüz çevirdiler.
82- Onlar güvenli bir şekilde dağlardan evler yontuyorlardı.
83- Birden sabahleyin bir ses ve patlama, onları yakalayıverdi.
84- Kazandıkları şeyler, onlara hiçbir fayda vermedi.
85- Çünkü Biz, gökleri ve yeri ve aralanndakileri, ancak hak ve hakikat ile yarattık. (Anlam
sız, boş olarak yaratmadık.) Şüphesiz kıyamet gelecektir. (Herşey değerlendirilecektir.) Onun
için sen güzel bir şekilde davran!
86- Şüphesiz senin Rabbin, herşeyi bilerek yaratandır.
87- Andolsun! Biz sana yedi ikili (*) ile büyük Kuranı verdik.
(*) 14 asır hakimiyet. Fatiha'nın yedi ayeti veya ikili bir şişleme dayalı olan Kur’ân.

88- Onlardan yaşattırdığımız bazı gruplara gözünü dikip imrenme, (müslüman olmadılar diye
de) üzülme, yalnızca müminler için kanadım ger.
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89- De ki: "Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."
90- Nitekim, (dini emirleri kendine göre) bölenlerin basma (azap) indirdik.
91-O ölücüler ki, Kur’ânı parça parça ettiler, (îşlerine gelen kısmı alıp, gelmeyeni bıraktılar.)
92, 93- Andolsun! Yaptıkları herseyi, onların hepsinden soracağız.
94- Artık sen, emredildiğini açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
95- O alay edenlere karşı. Biz sana yeteriz.
96- Onlar ki Allah ile beraber başka mabud ediniyorlar. işte onlar yaptıklarının sonucunu bileceklerdir.
97- Andolsun! Biz, onların dediklerinden, göğsünün daraldığım biliyoruz.
98- Artık, sen Rabbini teşbih ve hamd et. (O'nun kusursuzluğunu, mükemmeliğini, yaptığı her
işte bir hikmet olduğunu anla) ve secde edenlerden ol!...
99- Ve sana yakîn gelinceye kadar. Rabbine ibadet et.
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Nahl Sûresi
Mekke’de nazil olmuştur.
128 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
1- Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu acele istemeyin. Allah, onların O'na eş koştuklarından
çok yüce ve münezzehtir.
2- Allah, kullarından istediginin üzerine, emrinden bir ruhu (vahiy) "Ben'den başka ilâh olmadıgına dair (kullarımı) uyarın ve Ben'den korkun!" diye indirir.
3- Allah, gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. (Kainat başıboş, dağınık degildir.) Allah, (kainatı
dağınık görmek demek olan) O'na eş koşulmaktan çok yücedir.
4- Insanı öz bir meniden yaratmıştır. O ise, apaçık bir düşman kesiliyor.
5- Evcil hayvanları da O yaratmıştır. onlarda sizin için ısı kaynagı ve birtakım faydalar vardır.
Ve onlardan yiyiyorsunuz.
6- Akşamleyin getirdiginizde ve sabahleyin salıverdiginizde, sizin için bir güzellik kaynagı
vardır.
7- Ancak büyük bir meşakkatle kavuşabildiginiz şehirlere agırlıklarınızı taşırlar. Şüphesiz
Rabbin çok şefkatlidir ve çok acıyandır.
8- At, katır ve eşekleri de binmeniz için ve süs için yaratmıştır. Ve bilmediginiz çok şeyleri de
yaratıyor.
9- Dogru yola ancak Allah iletir. Çünkü yollar içinde egri olan vardır. Allah isteseydi, hepinizi dogru yola iletirdi.
10- Gökten su indiren O'dur. O sudan içersiniz ve ondan hayvanlarınızı otlatacagınız bitki ve
agaçlar olur.
11- Allah, onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar, üzüm bagları ve bütün meyvelerden ortaya çıkarıyor. Şüphesiz bunda tefekkür eden bir toplum için önemli bir delil vardır.
12- Ve sizin için gece ve gündüzü, ay ve güneşi musahhar eden O'dur. Yıldızların hepsi de
O'nun emriyle musahhardırlar. Şüphesiz bunlarda akıl eden bir toplum için ayetler (deliller)
vardır.
13- Sizin için yerde degişik renklerde yarattıgı herşeyi de size musahhar etmiştir. Şüphesiz
bunda, ibret alan bir toplum için önemli bir delil vardır.
14- O Allah'tır, size denizi musahhar eden. Ki ondan taze bir et yiyesiniz ve ondan takacagınız süsler çıkarasınız. Görüyorsun; gemiler denizi yara yara akıp gitmektedirler. (Bütün bunlar,) O'nun ihsan ve ikramım aramanız ve nimetlerine şükretmeniz içindir.
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15- Dünya sizi sarsmasın diye, dağlan onda demirlenmiş gemiler gibi durduran, dogru yolu
bulmanız için, (o dağların aralarında) size nehirler ve yollar yaratan O'dur.
16- Ve degişik işaret ve alametleri yaratan da O'dur. Ve onlar yıldızlarla yollarım buluyorlar.
17- Işte, yaratan ile yaratmayan bir olur mu? Neden düşünmüyorsunuz?
18- Allah'ın nimetlerim sayarsanız, bitiremezsiniz. Şüphesiz Allah, çok bagışlayan ve çok
acıyandır.
19- Allah, gizlediginiz! De açıga vurdugunuzu da çok iyi bilendir.
20- Allah'tan başka çagırdıkları mabudian, hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar yaratılıyorlar.
21- Onlar ölüdürler, diri degiller. Ne zaman dirileceklerin! de bilmezler.
22- Mabudunuz, tek bir ilahtır. Fakat ikinci dirilişe inanmayanlar, kalbleri (bu hakikatleri)
kabul etmez. Çünkü onlar büyüklük taslıyorlar.
23- Gerçekten Allah, onların gizlediklerin! de açıga vurduklarım da bilir. Şüphesiz O, büyüklük taslayanları sevmez.
24- O büyüklük taslayanlara: "Rabbiniz, ne indirdi?" diye soruldugunda, (kibirlerinden dolayı
dogruyu göremedikleri için,) "öncekilerin efsanelerinden başka birşey degildir" derler.
25- Ki; kıyamet günü bütün günahları ile beraber, bilgisizce saptırdıklarının günahlarının bir
kısmım da yüklensinler. B ak, ne kötü birşey taşıyorlar!
26- Onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Allah'ın emri, kurdukları binanın temellerine geldi,
dam üstten başlarına yıkıldı ve azap, farkedemedikleri bir yerden başlarına geldi.
27- Sonra kıyamet günü, Allah onları alçaltır, "kendileri için savaştıgınız, o B ana eş koştuklarınız nerde?" diye onlara sorar. Kendilerine ilim verilenler: "Işte bugün rezalet ve kötülük, o
inkâr edenlerin üzerinde olacaktır." derler.
28- O kafirler ki; kendilerine zulmettikleri bir halde, melekler onların canlarım alırlar. Onlar
ise: "Biz asla kötülük etmedik" diye barış elini uzatırlar. (Melekler:) "Hayır! Şüphesiz Allah,
yapmakta oldugunuz şeyleri biliyor.
29- Artık orada ebedi kalmak üzere Cehennem kapılarına girin." (derler.) Orası büyüklük taslayanların yeri olarak ne kötüdür!
30- Ve kendilerim koruyan müttakilere: "Rabbiniz ne indirdi?" diye sorulur. "Hayır ve iyilik
indirdi" derler. Bu dünyada güzel davrananlara güzellik ve iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha
hayırlıdır. Müttakilerin yurdu olarak, orası ne güzeldir!
31- Ebedi ikamet Cennetleri... Onlar oraya girerler. Onların aralarında nehirler akmaktadır.
Istedikleri herşey onlar için orada vardır. Işte Allah, müttakileri böylece mükafatlandırır.
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32- O muttakiler ki; hoş ve güzel bir halde iken melekler onların ruhlarım alırlar. Onlara: "Size selam olsun! Yaptıklarınızdan dolayı Cennete girin!" derler.
33- O kafirler, meleklerin gelmesinden veya Rabbinin azabının inmesinden başka birşey beklemiyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi
kendilerine zulmettiler.
34- Yaptıklarının kötülügü başlarına geldi. Ve alay ettikleri azap, onları kuşattı.
35- O müşrikler dediler ki: "Eger Allah dileseydi, ne [biz ne de babalarımız, O'ndan başka
hiçbir şeye ibadet etmezdik. O'nun haram etmedigi hiçbir şeyi de haram etmezdik." Onlardan
öncekiler de öyle yaptılar (ve öyle dediler). Fakat peygamberlerin üzerindeki sorumluluk,
apaçık bir tebligden başka birşey degildir.
36- Andolsun! Her bir toplum içinde bir peygamber gönderdik. "Allah'a ibadet edin, taguttan
uzak dürün" diye. Onlardan bazılarım, Allah dogru yola iletti, bazılarına da sapıklık hak oldu.
işte yeryüzünde dolaşın, yalancıların sonucunün nasıl oldugunu görün!
37- Sen onların dogru yola gelmeleri için hırs göstersen de, Allah, (hak ettikleri için) saptırdıklarım dogru yola iletmez. Onlar kendilerine yardımcılar da bulamazlar.
38- Bütün var güçleriyle Allah'a yemin ettiler ki, Allah, ölenleri diriltmeyecektir. Hayır! Allah, bu dirilmeyi gerçek olarak vaadetmiştir. Fakat insanların çogu bilmiyorlar.
39- Allah, bu diriltme işini gerçekleştirecek ki; insanların ihtilaf ettikleri şeylerin hakikatını
onlara açıklasın ve kafirler yalancı olduklarım anlasınlar.
40- Biz birşeyi irade ettigimiz zaman söyleyecegimiz söz, sadece ona "ol!" dememizdir. O da
derhal oluverir.
41- Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri bu dünyada güzelce yerleştirecegiz... Ahiret ücreti ise daha büyüktür. Keşke bilseydiler!
42- O muhacirler ki; sabreder ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler.
43, 44- Senden önce, kendilerine vahyettigimiz, mucizeler ve kitaplarla teyid ettigimiz bazı
erlerden (melekler degil) başka göndermedik. Eger siz bilmiyorsanız, ehl-i zikirden (ilim veya
keşif ehlinden) sorun. Seninle de, insanlara açıklamak üzere ve düşünmeleri için, onlara inen
Kur’ân'ı gönderdik.
45- Kötü tuzaklar kuran o kafirler, Allah'ın onları yerin dibine batırmayacagından veya farkedemedikleri bir yönden kendilerine azabın gelmesinden güvende mi oldular?
46- Veya yeryüzünde dolaşırlarken, azabın kendilerine geleceginden emin mi oldular? Azap
gelirse, onlar kurtulacak degiller.
47- Yoksa, Allah'ın onları peyderpey azaltarak helâk edeceginden emin midirler? Şüphesiz
Rabbin, çok şefkatli ve çok merhametlidir. (Onun için, daha çok bu yolu seçiyor.)

265

48- Allah'ın yarattıgı herşeyi görmediler mi? Gölgeleri, Allah için secde ederek, O'na boyun
egerek saga sola döner.
49- Göklerde ve yerde bulunan her hareketli şey ve melekler, Allah için secde ederler. Onlar
asla büyüklük taslamazlar.
50- Rablerinin, onların üstlerine bir azap indirmesinden korkarlar. Ve emredildikleri herşeyi
yaparlar.
51- Ve Allah dedi ki: "Iki ilâh edinmeyin, Allah tek bir mabuttur. Yahızca Ben'den korkun!"
52- Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. Din ve ibadet, her zaman O'na yapılır. Allah'tan
başka şeylerden mi sakınacaksınız?
53- Sizdeki bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokundugu zaman, O'na yalvarmaya başlıyorsunuz.
54- Sonra o zararı sizden giderdigi zaman, sizden bir grup hemen Rablerine ortaklar koşmaya
başlarlar.
55- Nihayet onlara verdigimiz nimetleri inkâr ederler. Artık eglenip dilediginiz gibi yanayın,
ilerde (neyin ne oldugunu) bileceksiniz.
56- Cansız putlara. Bizim onlara verdigimiz rızıktan pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun! Yapmakta oldugunuz bu iftiralardan sorguya çekileceksiniz.
57- Allah'a kızlar isnat ediyorlar. Halbuki onların kendilerine arzuladıkları erkek çocukları
vardır. Allah böyle bir isnattan çok münezzehtir.
58- Onlardan birine bir kız müjdesi verildigi zaman, kızgın bir halde simsiyah kesilir.
59- Müjdelendigi şeyin kötülügünden dolayı kavminden kaçmaya başlar. Ne yapacagım şaşırır. Zillet üzere o kız çocugunu tutsun mu, yoksa topraga mı gömsün? îşte ne kötü bir yargıda
bulunuyorlar!
60- Ahirete inanmayanlara çok kötü bir örnek vardır. En yüce örnek ise Allah'ındır. O, sonsuz
izzet ve hikmet sahibidir.
61- Eger Allah, zulümlerinden dolayı insanları azaplandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteliyor. Ecelleri geldigi zaman, artık ne bir saat
tehir edilirler ne de öne alınırlar.
62- Igrendikleri şeyi Allah'a isnad ediyorlar. En iyi, en güzeli kendilerinin olacak diye dilleri
yalan anlatıyor. Gerçekten onlar için ateş vardır. Ve onlar terkedileceklerdir.
63- Andolsun! Senden önceki toplumlara da peygamberler gönderdik. Şeytan, onların yaptıklarını onlara güzel gösterdi. (Onun için inanmadılar.) Artık o gün, şeytan onların dostudur. Ve
onlar için elem verici bir azap vardır,
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64- Biz sana kitabı, ancak, insanların ihtilaf ettikleri konuları açıklaman için, inanan bir topluma hidayet ve rahmet olarak gönderdik.
65- Allah gökten bir su indirdi. Yeri, ölümünden sonra o su ile diriltti. Şüphesiz bunda, işiten
(Hakka kulak veren) bir toplum için önemli bir delil vardır.
66- Hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Karınlarından, dışkı ve kan arasından, içilmesi
içenler için kolay, özlü bir süt size içiriyoruz.
67- Hurmalıkların ve üzüm baglarının meyvelerinin suyunu da size içiriyoruz. Siz o sudan
tatlı(*) bir içecek ve güzel yiyecekler ediniyorsunuz. Şüphesiz bunda, akıl eden bir toplum
için, önemli bir ayet (delil) vardır.
(*) Mecaz-ul Kur’ân (Ebu Ubeyde), Nesefi, Muhtarııs-Sihah.

68- Ve Rabbin, ariya vahyetti ki: "Dağlardan, agaçlardan, insanların yaptıkları çardaklardan
evler edin.
69- Sonra her türlü meyvelerden ye, Rabbinin sana kolaylaştırdıgı yollara gir." işte o arının
kamından degişik renkli bir şerbet çıkıyor; onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için önemli bir ayet vardır.
70- Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirir. Sizden bazıları da yaşamın en düşük şekline geri
çevrilir. (Çocukluk haline döndürülür.) Nihayet bilgiden sonra hiçbir şey bilmez duruma gelir.
Şüphesiz Allah sonsuz ilim ve kudret sahibidir.
71- Allah rızık konusunda bazınızf, digerlerine üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar, kazandıkları
rızkı elleri altındaki (hizmetçilere ve) kölelere vermezler ki; o rızık konusunda eşit olsunlar.
Artık, Allah'ın nimetlerim nasıl inkâr ediyorlar?.. (Kendileri, kölelerim ortak edinmezlerken,
Allah'ın yarattıgı şeyleri, O'na ortak koşuyorlar.)
72- Allah, sizin cinsinizden, size hanımlar kıldı. O hanımlardan da ogullar ve torunlar yarattı.
Nice güzel hoş şeylerle sizi rızıklandırdı. Artık batıla mı inanacaksınız. Allah'ın nimetierine
mi nankörlük edeceksiniz?
73- Allah'ın dışında kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızka sahip olmayan ve hiçbir güçleri olmayan şeylere ibadet ediyorlar.
74- Artık Allah için örnekler vermeyin. (O'nu, yaratıklara kıyaslamayın.) Şüphesiz Allah bilir,
siz ise bilmezsiniz.
75- Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasın malı Olmuş bir köle ile hazinelerimizden kendisine verdigimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan (hür) bir kimseyi misal verir,
îşte bunlar hiç î eşit olurlar mı?. (Durum bu iken, siz hiçbir özelligi olmayanları, herşeyi yaratan Allah'a eşit tutuyorsunuz. Allah'ı da öyle anlıyorsunuz.) Halbuki bütün hamd ve şükre
sebep olan şeyler Allah'ındır. Fakat çokları bunu bilmiyorlar.
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76- Ve Allah iki adam örnegini de verir ki biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisine
bir yüktür, nereye yönlendirilse hiçbir kazanç getirmez, işte o kişi ile, adaleti emreden (dogru
iş yapan) dosdogru bir yol üzere olan bir olurlar mı?
77- Göklerin ve yerin gizliliklerin! (bilmek), Allah'a mahsustur. Kıyamet işi, göz açıp kapamak kadar veya daha kısadır. Şüphesiz Allah'ın herşeye gücü yeter.
78- Allah, sizi analarınızın karınlarından çıkardı. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Sizin için kulaklar, gözler ve duyular kıldı ki şükredesiniz.
79-Gögün boşlugunda musahhar edilen kuşları görmüyorlar mı? Allah'tan başka hiç kimse
onlara hakim olamaz. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ayetler vardır.
80- Allah evlerinizin bir kısmım size barınak yaptı. Hayvanların derilerinden de, nakliyat zamanında ve ikamet zamanında hafif taşıyabileceginiz evler kıldı. Yünlerinden, yapagılarından
ve kıllarından, bir süre kullanacagınız ev eşyası ve ticaret malı sagladı
81- Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yarattı. Ve sizin için dağlardan da barınaklar
bulundurdu. Sizi sıcaktan koruyan elbiseler, savaşın şiddetinden koruyan zırhlar yaptırdı. Allah nimetlerim böylece tamamlıyor ki O'na teslim olasınız.
82- Artık, eger arka verip kaçarlarsa, sana düşen ancak apaçık bir tebligdir.
83- Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra tanımamazlık ederler. Çünkü çokları kafirdirler.
(Hak ve hakikati, nimetleri tanımazlar.)
84- Bir gün her ümmetten bir şahit diriltip gönderecegiz. Sonra onlara ne izin verilir ne de
özür dilemeleri istenilir.
85- O zulmedenler, azabı gördükleri zaman, onlardan ne azap azaltılacak ne de onlara mühlet
tanınacaktır.
86- Müşrikler, Allah'a eş koştukları putları (o gün) gördükleri zaman: "Ey Rabbimiz! işte
Sen'in dışında ibadet ettigimiz, sana eş koştugumuz ortaklar, bunlar!" diyecekler. Onlar ise,
sözü onlara çevirip: "Siz yalancısınız" diyecekler.
87- Onların hepsi teslim bayragım Allah'a uzatacaklar ve iftira etmekte oldukları şeyler, onlardan kaybolup gidecektir.
88- Onlar ki; hak ve hakikati inkâr ettiler, Allah'ın yoluna engel oldular, yaptıkları bozgunculuktan dolayı, onlara azap üstünde azap artırdık.
89- O günü düşün ki; her ümmetin içinden kendilerine bir şahit göndeririz. Seni de bunlara
şahit olarak getiririz. Müslümanlar için hidayet, rahmet ve müjde ve herşeyin bir açıklaması
olarak, sana Kitab'ı indirdigimizin (dogrulugu, o gün görünecektir.)
90- Muhakkak Allah, adaleti, iyiligi ve akrabalara yardım etmeyi emreder, fahiş şeyleri, igrenç şeyleri ve zulmü yasaklar. Size ögüt veriyor ki hatırlayasınız.
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91- Andlaşma yaptıgınız zaman, Allah'a vermiş oldugunuz sözü tam yerine getirin. Yeminleriniz!, tam pekiştirdikten sonra, Allah'ı kefil gösterdiginiz halde, bozmayın. Şüphesiz Allah
yaptıklarınızı çok iyi bilendir.
92- Ipligin! saglamca egirip büktükten sonra bozup çözen kadın gibi olmayın: Yeminleriniz!
(böyle bozarak) aranızda bir gelir kaynagı yapıyorsunuz ki, bir grup diger bir gruptan, mal ve
mülk yönünden daha varlıklı olsun. Allah bu mal ile sizi ancak deniyor. Ve kıyamet günü
ihtilaf ettiginiz herşeyi (bütün hak ve hukukları) size açıklayacaktır.
93- Eger Allah dileseydi, hepiniz! tek bir ümmet yapardı. Fakat (hikmeti geregi) bazılarım
saptırır, bazılarım da dogru yola iletir. Ve yapmakta oldugunuz şeylerden mutlaka sorguya
çekileceksiniz.
94- Yeminlerinizi aranızda bir gelir kaynagı yapmayın, ayaklarınız, (Islam'da) saglamlaştıktan
sonra kaymaga başlar. Ve Allah'ın yoluna engel oldugunuzdan dolayı kötülügü tadarsınız,
ayrıca size büyük bir azap olur.
95- Allah'a vermiş oldugunuz sözü, az bir paraya satmayınız. Allah'ın kalında olan şey, sizin
için daha hayırlıdır, eger biliyorsanız...
96- Sizin yanınızdaki olan tükenir, Allah'ın katındaki ise bakidir. Andolsun! Biz sabredenleri
yapmakta oldukları şeylerin en güzeliyle mükafatlandıracagız.
97- Erkek olsun, kadın olsun, sizden kim mümin iken güzel bir amel işlerse, ona çok hoş bir
hayat yaşatacagız. Ve onların ücretini, yaptıklarının en güzeliyle verecegiz,
98- Kur’ân okumaya başladıgın zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sıgın.
99- Iman edip Allah'a tevekkül edenlere karşı, onun hiçbir etkisi yoktur.
100- Onun gücü, ancak onu dost edinenler ve onu Allah'a ortak koşanlar için vardır.
101- Biz bir ayet yerine başka bir ayeti koydugumuzda, ki Allah, ne indirdigini çok iyi bilendir- Onlar: "Sen ancak bir iftiracısın!" derler. Hayır! onların çogu, (hakikati) bilmiyorlar.
102- De ki: O Kur’ân'ı, Ruh-ul Kudüs (pak ruh Cebrail) senin Rabbinden hak ile saglam bir
şekilde indirdi. Ki iman edenleri takviye etsin, Müslümanlara hidayet ve müjde olsun.
103- Andolsun! Biz, "Ona ancak bir beşer ögretiyor" demelerim, biliyoruz (işitiyoruz). Yaslandıkları lisan yabancıdır. (Sen o lisanı bilmiyorsun.) Bu Kuran ise, apaçık bir Arapçadır.
104- Allah'ın ayet ve mucizelerine inanmayanları, Allah dogru yola iletmez ve onlar için elem
verici bir azap vardır,
105- Allah'ın ayet ve. mucizelerine inanmayanlar, ancak yalan uydurur. Onlar yalancıların ta
kendileridir.
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106- Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkâr ederse, -kalbi iman ile dolu oldugu halde inkâra
zorlanan müstesna- fakat kimin küfür ile gönlü seviniyorsa, işte onarın üzerine Allah'tan bir
gazap vardır ve ayrıca onlar için, büyük bir azap vardır
107- Çünkü onlar, dünya hayatım seve seve ahirete tercih ettiler. Çünkü Allah, (hakikati bik
bile) inkâr eden bir toplumu dogru yola iletmez.'
108- Işte Allah, bunların kalplerim, kulaklarım ve gözlerini mühürlemiştir. Çünkü onlar, (hak
ve hakikate) karşı ilgisiz kaldılar.
109- Gerçekten onlar, ahirette zarar edenlerin ta kendileridir.
110- (işte bu kafirlerden sonra, onlara mukabil) şüphesiz senin Rabbin, dini bir fıtneye maruz
bırakıldıktan sonra hicret eden, sonra cihad eden ve sabredenler ile beraberdir. Ve şüphesiz,
fıtneye düşürülmekten sonra da senin Rabbin, Gafur ve Rahim'dir.
111- O günü düşün ki; herkes gelir, kendini savunur ve herkes ne yapmışsa, ona ödenir, onlara asla zulmedilmez.
112- Allah bir şehri misal veriyor: O şehir imanlı idi, huzur içinde idi, onların rızıklan her
taraftan onlara rahat bir şekilde gelirdi. Bunun üzerine onlar, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmeye başladılar. Allah da yaptıkları sanatlarından dolayı, açlık ve korku libasım onlara tattırdı.
113- Andolsun! Kendi içlerinden onlara bir elçi geldi. Onlar o elçiyi yalanladılar. Bunun üzerine onlar zulmederlerken, azap onları yakalayıverdi.
114- Artık Allah'ın size verdigi rızıktan helal ve hoş olarak yiyin. Eger O'na ibadet ediyorsaniz, O'nun nimetine karşı şükredin.
115- Allah, size ancak leş, kan, domuz etini, Allah'tan başkası için kesileni haram kılmıştır.
Kim istemeyerek ve sinin aşmayarak yemek zorunda kalırsa, bilsin ki Allah, Gafur ve Rahim'dir.
116- Dillerinizin anlattıgı yalana dayanarak, "bu helaldir, şu haramdır" demeyin. Nihayet Allah'a iftira etmiş olursunuz. Allah namına yalan uyduranlar, hiç şüphesiz felah bulmazlar,
117- (Onlar için dünyada) az bir yaşam ve (ahirette) elem verici bir azap vardır.
118- Yahudilere, daha önce sana anlattıklarımızı haram etmiş idik. Biz onlara zulmetmedik.
Fakat onlar, kendilerine zulmediyor idiler.
119- Sonra senin Rabbin, kötülük işleyip ardından tövbe edip ıslah-ı hal edenlerledir. Şüphesiz senin Rabbin, tövbeden sonra, çok bagışlayan ve çok acıyandır.
120- Ibrahim, gerçekten Allah'ı birleyen, O'na itaat eden bir önder idi. O asla müşriklerden
olmadı.

270

121- O, Allah'ın bütün nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçti ve ona dogru yolu gösterdi.
122- Biz ona dünyada iyilik ve güzellik verdik, Ahiret'te de o iyilerdendir.
123- Sonra, "dosdogru olarak Ibrahim'in dinine uy!" diye sana vahyettik. Ibrahim, müşriklerden degildi.
124- Cumartesi tatilindeki (agır hükümler,) ancak onda ihtilaf edenler için idi. Şüphesiz senin
Rabbin, kıyamet günü ihtilaf ettikleri konularda onları yargılayacaktır.
125- Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel ögüt ile çagır. Onlarla, mücadelenin en güzeliyle
mücadele et. Çünkü senin Rabbin, kimin O'nun yolundan saptıgım en iyi bilendir, ve dogru
yolda olanları da en iyi bilendir.
126- Eger ceza verecekseniz, size yapılan zarar kadar ceza verin. Eger sabrederseniz, şüphesiz
o, sabredenler için ceza vermekten daha yararlıdır.
127- Sen de sabret. Ve sen ancak, Allah'ın yardımı ile sabredebilirsin. (Sabır, büyük bir nimettir.) Sakın seni dinlemeyenlere üzülme ve kurdukları tuzaklarından dolayı darlanma.
128- Çünkü Allah, kendini koruyanlarla ve iyilik ve güzellik yapanlarla beraberdir.
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Miracın meyveleri veya İsra suresinin tefsiri
Bismillahirrahmanirrahîm
1- Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, (Muhammed) kulunu, Mescidü’l-Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescidü’l-Aksa’ya götüren Allah, her nevi
eksikliklerden münezehhtir. O gerçekten işitendir, görendir.
Mirac, yükseliş yolu demektir. Nereden nereye yükseliş?.. Dünyadan ahirete, maddeden manaya, somuttan soyuta, kesretten vahdete, sosyal hayattan aşkınlığa, varolmaktan Allah’a, gelişmemişlikten kalkınmaya, nefisperestlikten kulluğa, hayvaniyetten insanlığa, belki de melekliğe bir yükseliştir. Ve meleklerden ileriye gitmektir. Cebrail’in ulaşmadığı noktaya Hz. Peygamberin yükselişidir.
Namaz dahi bu ontolojik, sosyolojik, ruhî ve fikrî yükselişin pratiğe dökülmüş bir şekli olduğundan, o da müminin miracı sayılmıştır. Ve her gün kılınan 17 rekatiyle bu 17. sure içinde anlatılan Mirac serüveniyle kuvvetli bir
şekilde münasebeti vardır. Evet namaz, tevhide yükseliştir. Başka bir deyimle namaz, nefisten kalbe, somuttan
soyuta yükseliştir. Ki bu surenin 111 ayeti bu birliği, tevhidi, somuttan soyuta çıkışı dile getiriyor. İşte:
Dünya ortamı imtihan ve gelişme için kurulduğundan, onda iyi ile kötü, kirli ile temiz şeyler beraber bulunur.
Fakat yüce, uhrevi, ilahî âlemler, hep iyidir, temizdir, kutsaldır. İşte 1. ayet diyor ki:
“Kulunu(1) geceleyin(2) Mescidü’l- Haram’dan (sosyal hayatın kesretinden) Mecsidü’l-Aksa’ya (en yüce, aşkın,
manevî ortama) yürüten ve bu kutsal soyut değerlerle tanınan O Allah, zatı ile, sıfatları ile kutsaldır. Kendisi de,
zatı ile görünmekten kutsaldır. Fakat, has bir kulunu, o kutsal yüce âlemlere çıkarmıştır. Ona, esma ve sıfatlarını, ayet ve belgelerini göstermiştir. Ruhunu, kalbini ve diğer duygularını geliştirmiştir, sonuçta ona tecelli-i
zâtiyle görünmüş ve ona vahyine mazhar etmiştir.
Evet sosyal hayat da, maddî hayat da bir mescittir, bir ibadettir. Fakat kâinatın manevî kaynağı olan, bereketlerin ve feyizlerin geldiği âlem olan, aşkın uhrevi âlemlerdir. Dünyanın dört köşeli, sıkışık ortamlarına oranla
manevî ve yuvarlak olan o âlemler, güneş gibi etrafına feyiz ve bereket verirler.
Bir not: Dört köşelilik, madde ve sosyal hayatı temsil ediyor. Ki Kabe dört köşelidir. Fakat tavaf yuvarlaktır,
manevî yükselişi ve aşkınlığı temsil ediyor. Evet İslâm sistemi, maddî sosyal hayat içinde manevî bir mirac yolunu açmıştır. İnsanları tevhide yükseltmiştir.
Mescidü’l-Aksa ve Kubbetü’s-Sahr ise, yuvarlaklığıyla ve âlem-i bekayı temsil etmesiyle; aşkınlığı, zamanüstülüğü, ebediyeti ve manayı ve başta peygamberlerin ruhları olmak üzere ruhlar âlemini sembolize ediyor. Ve bu
manevî yükselişin sonucu olarak Hz. Peygamber, velayetin ve Allah’la yakınlığın zirvesine çıkmıştır. Bütün peygamberlerin önünde namaz kılmıştır.
İkinci bir not: Miracın aslı velayettir, gayb âlemine intikaldir, boyut değiştirmektir. Hz. Peygamberin ruhanîlere
ve meleklere gösterilmiş bir mucizesidir. Onun velayeti, risalete inkılap etmiştir. Velayeti yönüyle İsa’yı, risaleti
yönüyle Musa’yı temsil ediyor.

2, 3- Musa’ya da Kitab’ı verdik, onu İsrailoğulları için bir rehber yaptık. Ki Ben’den başkasını,
dayanılıp güvenilen bir Rab edinmeyin! Ey Nuh ile beraber yüklediklerimizin zürriyeti! Muhakkak
Nuh, çok şükreden bir kuldu.
2- İşte bu inkılap sonucu olarak Allah, ahirzaman Musa’sı olan o zâta yasa ve şeriat demek olan kitabı verdi.
Yani velayetinden sonra onu resûl yaptı. Onu, tabiat şartları altında, dar ve fani dünyada ezilen insanoğulları
(1) için manevîyata, ahirete, yüceliğe, tevhide çıkmaları için bir rehber yaptı. Ki Allah dışında başka farklı
farklı sahipler ve vekiller edinmesinler, şirkin ve tabiatın bataklığında boğulmasınlar.

272

3- İşte ey insanoğulları, bu manevî yükselişiniz, ilk olarak Nuh’un peygamberliğe ve vahye mazhariyetiyle başladı. Onun o semavî gemisine sizi bindirdik helaketten, ilkellikten kurtuldunuz. O Nuh, bu vahy sayesinde aldığı
dersten dolayı çok şükürdar bir kul idi. İşte insanlık da, eğer belli düzenli vazifeler demek olan kulluğa riayet
ederse ve kâinattaki nimetlerin kadrini bilse, şükretse, bu şekilde miraca çıkar, velayet mertebelerinde mesafe
alır. Dünya bir tarla olur, o ebedî âlemlere mahsulat yetiştirir. İnsanlığın bela ve musibetlerle imtihan edilmesine ihtiyaç kalmaz.

4- Kitapta İsrailoğullarına kesinkes bildirdik ki, siz yeryüzünde iki kere bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir yükselişle yükseleceksiniz.
5- Birincisinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı göndeririz. Evler arasından sizi ararlar. Bu, mutlaka yerine getirilecek bir vaattir.
6- Sonra onlara karşı, tekrar size galibiyet ve zafer veririz. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırırız. Size daha çok savaşçı veririz.
7- Eğer iyilik ederseniz, kendinize etmiş, kötülük ederseniz, onu da kendinize etmiş olursunuz. İkinci va’dimizin zamanı gelince; yüzlerinizi karartmak, birinci sefer Mescid’e girdikleri
gibi Mescid’e girmek ve ele geçirdikleri herşeyi yıkmak için, yine o kullarımızı göndeririz.
4-7- Fakat insanlık, isteyerek o yolda yürümeyince; vahye ve zikre uymayınca, belleğini ve direncini kaybedince(1), istenildiği gibi gelişmedi, yükselmedi. İşte onun için Allah, savaşlarla, belalarla onları imtihan ederek
geliştiriyor. İşte insanlık iki kere yeryüzünü ifsat etti. Başta vahşet ve yamyamlıkla, sonra aşırı teknik ve maddî
gelişme ile yeryüzünün doğal düzenini bozdu.
Ve ayrıca insanlık, iki büyük cihan savaşıyla yeryüzünü fesada verdi. Ve insanlığın küçük bir birimi olan ve iki
cihan savaşının baş sebebi olan Yahudiler de mükerrer şekilde, katliamlara maruz kaldılar. Mescitte (sosyal
hayatta) üstünlük aracı yaptıkları bütün servetleri saman olup gitti...(2) Fakat bütün bu musibetlere bedel olarak
ve o musibetlerin karşılığında insanlık soyut ve ilmî konularda epey yükseldi. Asr-ı Saadette de Yahudiler, iki
kere harb sebebi oldular. Hendek ve Uhud savaşını tahrik ettiler. Ve ikisinde de tokat yediler. Bunun sonucu
olarak İslâmiyet kalkındı, tarihe hakim oldu. Binlerce evliyanın yetişmesine sebep oldu, insanlığın bir dönüm
noktası oldu.

8- Rabbinizin size merhamet etmesi umulur. Fakat yine bozgunculuğa dönerseniz, Biz de cezalandırmaya döneriz. Ve Cehennem’i o kafirler için hapishane yaparız.
9- Şüphesiz bu Kur’an, en sağlam, en doğru yolu gösterir. Ve iyi işler yapan müminleri de
“Onlar için büyük ecir vardır” diye müjdeler.
10- Ve ahirete inanmayanları da; “Onlara elem verici azap hazırlamışız” diye uyarır.
8-10- İşte İslâmiyet, bu dengeli ve tevhide dayalı sistemiyle, insanlığı maddeten ve manen yükseltti, onları rahmet ve saadete mazhar etti. Fakat eğer insanlık yine gerilerse —ki bu asırda bu tevhidî sistemden vazgeçmiştir—
Allah da yine başlarına belalar yağdıracaktır.
9- Evet Kur’an, orta yolu, sırat-ı müstakimi gösteriyor. İnsanlığı ve hayatı maddîlikten, gerilemeden, nefsin
istibdadından kurtarmak için, iman gibi kutsal değerleri, yararlı işler yapmayı ve ahirete göre yaşamayı öngörüyor. Ve insanlığı ona göre eğitiyor.

11- İnsan, iyiliği ve güzelliği istercesine kötülüğü ister. Çünkü insan, çok acelecidir.
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12- Gece ve gündüz için birer alamet (ay ve güneşi) yarattık. Gece ayetini sildik. Gündüzün
alametini de ışık veren kıldık ki, gündüzleyin Rabbinizin ihsanını (rızkını) arayasınız ve yılların sayısını ve hesabını öğrenesiniz. İşte Biz, herşeyi açık açık anlattık.
11, 12- Evet Kur’an ve İslâmiyet, insanı hissîlikten, acelecilikten, ilkellikten, ilkesizlikten, düzenli üretim yapan,
geçmiş ve geleceği düşünen, hesap ve diğer ilimlerle kâinatı açıklayan bir konuma yükseltmiştir.

13- Her insanın boynuna kaderini taktık. Kıyamet günü de onun için, önünde açılmış olarak
bulacağı bir kitap çıkartırız:
14- “İşte kitabını oku! Bugün hesaba çekici olarak senin nefsin, sana yeter.”
15- Kim doğru yolu bulursa, o kendisi için doğru yolu bulmuştur. Kim de saparsa, o kendi
aleyhine sapmıştır. Hiç kimse, kimsenin yükünü (günahını) yüklenmez. Ve Biz, elçi göndermeden azap edici değiliz.
13-15- Hukukta da hiçbir hukukî ve felsefî sistemin ulaşamadığı bir zirvededir İslâm. Engin ilahi bir muhasebeyi, sorumluluğu, iyilik ve kötülüğün insana ait oluşunu, hiç kimsenin başkasından dolayı—akrabası da olsa—
ceza çekmeyeceğini, yeteri kadar eğitim ve tanıtım olmadan insanların suçlu ve mesul olmayacağı prensibini
temel ilkeler olarak kabul etmiştir.

16- Biz bir şehri helak etmek istediğimiz zaman, önce zengin azgınlarına itaat etmelerini emrederiz. Onlar o şehrin içinde, emrimizin dışına çıkıp azgınlıklarına devam ederler. İlahî yasa,
onlar hakkında tahakkuk eder, Biz de onları yerle bir ederiz.
17- Nuh’tan sonra nice çağları helak ettik. Kullarının günahlarını gören ve onlardan haberdar
olarak Rabbin yeter.
16, 17- Sosyal, ekonomik ve dinî hayatta da imtihan ve gelişimin gerçekleşmesi için müdahaleci olmamakla beraber,
yapılan yanlışları ve sapmaları, doğal evrensel denge ve adalete teslim eder. Ayıklama sistemini kabul eder.

18- Kim, önce olan dünya hayatını isterse, eğer onun için birşey dilemiş isek, o şeyi hemen
ona veririz. Sonra ona Cehennem’i nasip ederiz. Kınanmış ve kovulmuş olarak orada kavrulur.
19- Kim de, sonra olan ahiret hayatını istese ve mümin olarak onun için gereği gibi çalışırsa,
işte onların çalışmaları karşılıksız kalmayacaktır.
20- Hepsine de; bunlara da, onlara da, Rabbinin ihsanından veririz, imdatlarına yetişiriz. Rabbinin verdiği rızık ve ihsan, kimseden engellenmiş değildir.
21- İşte bak, (bu rızık konusunda) kimilerini, diğerlerinden üstün kılmışız. Şüphesiz, ahiretin
dereceleri ise, daha büyüktür, üstünlüğü de daha büyüktür.
22- Allah ile birlikte başka bir ilâh uydurma; kınanmış ve rahmetten mahrum olarak kalırsın.
23- Ve Rabbin hükmetti ki; O’ndan başka hiçbir şeye ibadet etmeyesin. Ana babaya iyilik
edesin. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırlarsa, onlara “of” bile deme, sakın onları kovma, onlara güzel söz söyle!
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24- Şefkatten gelen alçakgönüllülük kanadını onlara ger ve: “Ey Rabbim! Onlar beni küçük
iken büyüttükleri gibi, Sen onlara rahmet et” de.
25- Rabbiniz olan Allah, içinizdekileri sizden daha iyi bilir. Eğer siz iyi iseniz, şüphesiz Allah, Kendisine dönüş yapanlar için bağışlayıcıdır.
18-25- Evet, Kur’an nazarında dünya, bir imtihan ve gelişme yurdudur. Onun için fazilet dairesi içinde farklılıklar ve çeşitleme olacak. Fakat bu farklılık ahiret ve fazilete dayandığı için, insanlar bu sistemde birbirini ezmezler. Tam tersi insanlar birer melek gibi birbirine yardım ederler, birbirine dua ederler, ailevî bağlar gittikçe
kuvvetlenir. Zayıfların, özellikle ana babanın hakları korunur.
Evet ana babaya, yaşlılara hürmet ve hizmet, yalnızca insanlık, yani gerçek insanlık olan din dairesinde olur.
Yoksa, onlara yapılan hizmetler, verilen paralar, fazladan gitti diye üzüntü kaynağı olur.

26- Akraba hakkını, yoksul hakkını, yolcu hakkını ver. Sakın saçıp savurarak bozgunculuk
etme.
27- Çünkü böyle edenler, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise, Rabbine karşı çok nankördür.
28- Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti (rızkı) aramak için, o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, bari onlara hoş güzel bir söz söyle.
29- Ellerini boynuna asıp durma, büsbütün de ellerini açma. Sonra kınanmış ve yorulmuş olarak kalırsın.
[Yani; hiç çalışmamazlık da etme, kendini mahvedecek şekilde de çalışma veya ne çok cimri
ol, ne de müsrif ol, sırat-ı müstakimde git!, diye iki çeşit mana verilebilir. Fakat israf bahsi iki
ayet evvel geçtiği ve “mahsura” kelimesi de “yorgun” manasına geldiği için, birinci mana
siyak-sibaka daha uygundur. Evet, çok çalışan insan yorulduğu gibi, hiç çalışmayan insan da
toplum içinde kınanır.]
30- Şüphesiz Rabbin olan Allah, istediğine rızkı genişletir, istediğine de ölçülü verir. Hakikaten O,
kullarından haberdardır ve onları her zaman görüyor. (Onların ihtiyaçlarını biliyor. Demek rızık,
çok çalışmakla elde edilmiyor.)
26-30- Ekonomide de, orta yol, tevhid esprisi esas olduğundan, akrabalar arası, sınıflar arası ve bölgeler arası
para sirkülasyonu ve harcamalar teşvik edilmekle beraber, israfa asla izin verilmez.. Dolayısıyla sa’ye ve çalışmaya teşvik eder, ilahî evrensel rızkı sonsuz bir hazine olarak insana gösterir, şükrettirir, onu manen yüceltir.
Onu geçim derdi endişesinden kurtarır, önünde soyut düşünce ufuklarını açar, onu oralarda gezdirir.
Evet, bu ölçüleri aşan, israf yapan, dolayısıyla nimeti nimet olarak görmeyenler, parayı ve maddeyi en temel
değer kabul ederler. Somut düşüncelerden, nefsin baskısından kurtulamazlar. Allah’ın sonsuz rahmet kaynaklarını bilemezler, istifade edemezler.

31- İşte onun için, açlık korkusuyla çocuklarınızı katletmeyin. Sizin de, onların da rızkını veren Biz’iz. Şüphesiz onları öldürmek büyük günahtır.
32- Ve sakın zinaya da yaklaşmayın! Çünkü o, çok fahiş bir şeydir ve çok kötü bir yoldur.
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33- Haksız yere Allah’ın yasak ettiği cana da kıymayın. İşte kim, mazlum olarak öldürülürse,
Biz onun velisine bir hak tanımışızdır. Fakat öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü ona yardım
edilecektir.
[Yani; mümkün ise öldürmesin, kan bedelini alarak yardım alsın.]
34- Yetimin malına da, bulûğ yaşına erişecekleri zamana kadar, güzel bir yolun dışındaki yollarla yanaşmayın. (Nemalandırmak ve muhafaza etmek dışında, yetimin mallarına el sürülmez.) Ve sözünüzü yerine getirin. Çünkü her söz, mutlaka sorulacaktır.
35- Ölçtüğünüz zaman hakkını tam verin, doğru bir terazi ile tartın, bu sizin için daha hayırlıdır ve sonuca ulaşmak için daha güzeldir.
36- (Ve ey insan!) Bilmediğin bir işin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp, hepsi ondan
sorumludur.
37- Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Sen ne yeri delebilirsin, ne de boyca dağlara ulaşabilirsin.
38- Bütün bunların kötü sonuçları, Allah katında çok iğrençtir.
39- Bunlar, Rabbin olan Allah’ın hikmetten sana vahyettiği hakikatlardır. Sakın Allah ile beraber başka bir ilâh uydurma. Kınanmış ve kovulmuş olarak Cehenneme atılırsın.
40- Yoksa Rabbiniz, size erkek çocuk vermekle sizi seçti de kendisi meleklerden kızlar mı
edindi? Şüphesiz siz, büyük bir iftirada bulunuyorsunuz.
41- Andolsun! Biz bu Kur’an’da, anlasınlar diye bunları apaçık ve defalarca anlattık. Fakat
kaçmalarından başka onlara bir katkısı olmuyor.
42, 43- De ki: “Eğer Allah ile beraber başka ilâhlar olsaydı, o zaman bütün kâinatın (Arşın)
sahibi, idarecisi olan Allah’ın yanına çıkmak için bir yol arayacaklardı. O, onların dediklerinden çok yüce ve çok münezzehtir!”
44- Yedi gök, yer ve içindekiler, hepsi O’nun münezzehiyetini bildirirler. Hiçbir şey yok ki,
O’nun münezzehliğini, mükemmeliyetini bildiriyor olmasın. (O’na hamd ve tesbih etmesin.)
Fakat onların tesbihlerini anlamazsınız. Buna rağmen Allah, çok yumuşak davranan, çok bağışlayandır.
45- (Nitekim) sen bu Kur’an’ı okuduğun zaman, seninle ahirete (ikinci hayata) inanmayanların arasına görünmez bir engel koyuyoruz. (Neticede onu anlamıyorlar.)
46- Anlamasınlar diye kalplerine kılıflar geçirmişiz, kulaklarına ağırlıklar koymuşuz. Çünkü
sen Rabbini Kur’an’da yalnız olarak zikrettiğin zaman sırtlarını dönüp kaçarlar.
47- Biz onların seni dinlerlerken ve bu iş için gizli toplantılar yaparlarken nasıl dinlediklerini
ve zalimlerin “Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” dediklerini çok iyi biliyoruz.
48- İşte bak; senin için nasıl örnekler verdiler! Onun için öyle saptılar ki yol bulamıyorlar.
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49- (Onun için) dediler ki: “Biz kemikler ve toz toprak olduğumuz zaman mı yeni bir şekilde
diriltileceğiz?”
50, 51- De ki: İster taş olun, ister demir veya kafanızda büyüttüğünüz başka bir yaratık olun,
(siz dirileceksiniz.) “Kim bizi tekrar diriltecektir?” diyecekler. Sen: “İlk olarak sizi gül goncası gibi açıp yaratan yine sizi diriltecektir” de. Bunun üzerine onlar, başlarını kaldırıp sallayacaklar ve: “Ne zaman?” diyecekler. Sen: “Pek yakın olabilir” de.
52- O sizi çağırdığı gün, O’nun mükemmelliğini bildirir bir tarzda ona cevap vereceksiniz. Ve
çok az beklediğinizi sanacaksınız.
31-52- Bu grup ayetlerde, insanın ruhî ve kalbî yükselişine mani olan psikolojik engeller sıralandığı gibi, sosyal
hayatta da insanın esfel-i sâfilîne düşüşü, gerileyişi gösteriliyor.
Şöyle ki:
İşte insanlık, yukarıda anlatılan o yüce değerlerden ve Tevhid zirvesinden düştüğü için, somut lezzetler uğruna
canavar bir hayvan haline geldi. Nüfus kontrolüne ve çocuk öldürmelerine başladı... Kutsal aile yapısı bozuldu.
İlişkiler zinaya benzer bir davranışa girdi. Ailevî ve insanî değerler kayboldu. Bunun sonucu olarak, haksız
savaşlar ve boğuşmalar gerçekleşti. Ve bu savaşların, boğuşmaların sonucu olarak da zayıflar ve yetimler yerde
kaldılar, ticaret ve ekonomi dolandırıcılığa dönüştü.... İlimlerde realite ve gerçeklik kayboldu, hayali teoriler
ortaya atıldı. İnsanlık tanrı olduğunu sanmaya başladı, tevhidden düşüp binbir parça oldu, bölündü... En düşük,
ahmak, perişan bir hayvan seviyesine geriledi.
Halbuki bu on emir, bu on ilke, ta Hz. Musa ve Nuh dönemlerinde, özellikle Kur’an’da bedihi gerçekler olarak
hayata hakim olan evrensel meseleler idi. Onların aksini yapmak hiçbir zaman hoş karşılanmamıştı...
Evet insanlık, nefislerine yenilince, somut düşüncenin tahakkümü altında soyutu inkâr edince, tevhid, vahy ve
mucizeler gibi bedihi gerçekleri göremez, anlayamaz oldu. Adeta onlarla o mesaj arasına görünmez bir perde
girmiş oldu. İnsanlık hayvanlığa dönüştü, insanlar ebediyeti, ahireti inkâr ettiler... Yalnız dünyevî maddî, nefsanî
bir medeniyet kurdular, onu iki temele (maden ve demire) dayadılar. Veya bilinmez süper güç teorilerine iliştirdiler. Dünyayı ebedî sandılar, zamanı sınırsız bildiler. Halbuki sonsuzluk ve ebedîlik yanında dünya yaşamı çok
dar ve sıkıntılı bir alandır. Filizlenme ve gelişme olmazsa, o dünya insanları çürüten bir mezbele olur.
Keşke insan; din ile, hukuk ile, şükür ve sanat ile bir daha insanlığa yükselebilse!... (Bakınız Aliya İzzetbegoviç,
Doğu-Batı Arasında İslâm)
Evet insan, ancak din ve vahy ile, on emir gibi temel prensiplerle, hayvanlıktan, şirkten, dağılmadan kurtulup,
dünyanın mahiyetini, iyisiyle kötüsüyle herşeyin Allah’ın kusursuzluğunu ilan ettiğini, O’na tesbihat yaptığını
anlayabilir, kendisi de bu inançla kötülüklerden kurtulabilir...

53- Kullarıma de ki: Birbirlerine güzel sözler söylesinler, çünkü şeytan aralarını bozmak istiyor. Şüphesiz şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.
54- Rabbiniz olan Allah sizi daha iyi bilir. İsterse size merhamet eder, isterse sizi azaplandırır.
Ve Biz, seni onlara koruyucu ve sorumlu olarak göndermiş değiliz. (Sen ancak uyarıcı ve
müjdeleyicisin.)
55- Ve Rabbin göklerdeki ve yerdeki herkesi çok daha iyi bilendir. Ve andolsun! Biz, peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. (Örneğin) Davud’a (hem devleti, hem)
Zebur’u verdik.

277

56- De ki: Allah’ın dışında rab olduklarını iddia ettiğiniz melekler ve peygamberleri çağırın.
Sizden hiçbir zararı gideremedikleri gibi, engel de olamazlar.
57- İşte onların kendilerine dua ettikleri bu zâtların Allah’a en yakın olanları dahi, Allah’a bir
yol arıyorlar, O’nun rahmetini umuyorlar, O’nun azabından korkuyorlar. Şüphesiz Rabbinizin
azabı çok sakınılan bir azaptır.
58- Kıyamet gününden evvel helak etmediğimiz veya şiddetli bir şekilde azaplandırmadığımız
hiçbir şehir kalmayacaktır. Bu, Kitab’da yazılı olarak bulunuyor.
59- Bizi mucizeleri göndermekten alıkoyan tek şey, evvelkilerin onları yalanlamasıdır. (Yani
size de mucize gelse, siz de inkâr edeceksiniz.) Nitekim, Semud kavmine apaçık bir mucize
olarak deveyi gösterdik. Yalanladılar ve ona zulmettiler. Biz artık mucizeleri, ancak korkutmak için göndeririz.
60- Hani bir vakit sana: “Rabbin insanları kuşatmıştır,” dedik.
[Bedir’de mağlup olacaklarını bildirdik. Bu gaybî bir mucize idi.]
Sana gösterdiğimiz rüyayı (miracı) ve Kur’an’da lanetlenmiş zakkum ağacını da, ancak o insanları
imtihan için söyledik.(*) Biz onları böyle uyarıyoruz. Fakat bunun onlara büyük bir azgınlıktan
başka bir katkısı olmuyor.
61- Ve bir vakit meleklere: “Âdem’e secde edin!” dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. İblis:
“Senin çamurdan yarattığına mı secde edeceğim?” dedi.
62- Ve dedi ki: “Benden üstün kıldığın bu kişi kimdir? Andolsun, eğer kıyamet gününe kadar
beni erteletirsen, az bir kısmı hariç, onun zürriyetinin kökünü kazıyacağım.”
63- Allah ise şöyle dedi: “İşte git! Onlardan kim sana tabi olursa, şüphesiz Cehennem size
mükemmel bir cezadır.
64- Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle havalandır, süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ, mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun.” Fakat şeytanın va’detmesi,
aldatmaktan başka birşey değildir.
65- “Şüphesiz hakiki kullarımın üstünde senin bir tesirin olmaz.” Koruyucu olarak Rabbin
yeter.
66- O Rab ki, sizin için gemileri denizde yüzdürür. Ki O’nun fazl ve ihsanını arayasınız. Muhakkak Allah size çok acıyandır.
67- Denizde size bir zarar dokunduğu zaman, Allah’tan başka bütün çağırıp yalvardığınız
şeyler kaybolur. Allah sizi denizden karaya çıkarıp kurtarınca, yine (O’ndan) yüz çevirirsiniz.
Çünkü insan çok nankördür.
68- Onun, sizi kara tarafında yerin içine batırmayacağından veyahut başınıza taşlar savuran
bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? Böyle bir durumda kendinize hiçbir koruyucu
bulamazsınız.
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69- Yoksa O’nun, sizi bir kez daha denize iade edip, üstünüze, herşeyi kırıp savuran bir
rüzgâr göndererek, küfrünüzden dolayı sizi batırmasından güvende misiniz? Böyle bir durumda, sizin için Bizi sorguya çekecek hiç kimse bulamazsınız.
70- Andolsun! Biz Âdemoğullarını mükerrem kıldık. Onları karada ve denizde değişik araçlar
ile taşıdık, nice güzel şeyler ile onları rızıklandırdık. Ve yarattıklarımızın çoğundan onları
üstün kıldık.
53-70- Evet dünya, imtihan ve gelişme için kurulduğundan, içinde melek ile şeytan, iyi ile kötü çarpışıyor. İnsan ise
ortada durmuş, imtihan ve gelişmeye tabi tutulmuştur. Allah, onların kabiliyetlerine ve kalplerine bakarak kimisine
merhamet ediyor, kimisine azap veriyor. Allah’ın sonsuz ilmi olduğundan kimin neye layık olduğunu biliyor ve neticede
adaletle hükmetmiş oluyor.
Hatta peygamberler de bu imtihana tabi olduklarından, onlar da farklı farklı renklerde çiçek açmışlar. Davud
gibi peygamberler ise madde ile vahyi, din ile devleti beraber götürmüşler.
İşte insanlığın yükseliş serüveni içinde böyle ideal örnekler olmasına rağmen insanların çoğu yine de somut
algılamayı aşamamışlardır, bir kısmı ya peygamberlerine veya meleklere tapmaya başlamışlardır. Halbuki o
mübarek zâtlar dahi Allah’a muhtaçtırlar.
Evet, Tevhide dayalı olmadıktan sonra, din de, mucize de insanlara fayda vermez. Somut şeyleri, nefsî duyguları
aşamayan insanlar dini de, mucizeyi de ya inkâr ederler veya sihirdir, derler veya başka şekilde değerlendirirler. İşte Allah, israftan münezzeh olduğu için, böyle işi bitmişler için mucize göstermez. Allah mucizeyi ancak
inanmak isteyen kullarına yardım için gösterir. Onları yanlışlara batmaktan kurtarmak için gönderir.
Evet, Semûd kavmi için kuru dağ, bereketli, canlı bir deveyi doğurmuş idi. Fakat yine de o Semûd kavmi inkâr
etti.
Allah, Hz. Muhammed gibi ümmî bir insandan, Kur’an gibi sonsuz ilim ve canlılık gösteren bir kitabı çıkardı... O
kitap o deve gibi hem bereketli, hem gerçekleri gösterici (mübsiraten)’dir.
Fakat yine de Türkler, Araplar ve Acemler, o deve ile zulmediyorlar. Ayette “zâlemû biha” deniliyor. Ve ona da
zulmediyorlar. Yani Kur’an’ın eli ve gücü olan kudsiyetine zarar veriyorlar. Onu dünyevî işlere alet ediyorlar.
Evet “Nakah” kelimesinin ebced değeri 551’dir. Bu da 19’un 29 katıdır. “Semûd” kelimesinin ebced değeri de
551’dir. Bu 19 rakamı hem Kur’an’a bakıyor, hem Kur’an düşmanlarına...19 meselesi ile ilgili kitabımızda bunu
belgeleriyle isbat ettik.
60- İşte insanlık bu şekilde mucizelerle, keşif ve kerametlerle, maddî ve manevî mirac ile, vahye mazhariyetle
bütün mahlukatın üstüne çıktı. Yeryüzünün halifesi oldu. (1) Fakat insanlık bu mukadder yükselişiyle beraber,
şirk, ilkellik ve somut düşünüşten dolayı çoğu zaman geriliyor. Bazen tâ esfel-i safiline kadar düşüyor. Demek
insanlığın asıl yükselişi, ahirete ve tevhide göre yaşaması ile gerçekleşir... Yani insana düşen, somutu ve maddî
boyutu aşıp, soyut ve sanat boyutunu görmektir. Diğer hayvan türlerinin tersine binbir bilgi ve maarif ile meleklerden üstün olmayı becermektir. 66. ayette ifade edildiği gibi bunun en mühim aracı sonsuzluğu ve tevhidi ve
nimeti idrak etmektir. Bunun tersine düşüşün en mühim sebebi de şirktir. Ve şirkin bir çeşidi olan somut şeyler
olan müzikle, arabalarla, adam çokluğuyla, mal ve evlatla, ve kuru teorilerle yetinmektir. (2)
Ayette, “Sesinle, atlı ve yayalarınla onları bozacaksın” deniliyor. Evet müşrik toplumlarda kuru bir sesten ibaret
olan popülerizm ve niceliksel duygulardan başka bir değer olmaz.. (Bakınız, Enfâl, 35)

71- Her grup insanı önderleriyle çağırdığımız gün(ü düşün!) O gün kimin kitabı sağ eline verilirse, işte onlar kitablarını okurlar ve en küçük bir haksızlığa uğramazlar.
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72- Ve kim de bu dünyada kör ise, ahirette de kör olur. (Kitablarını okuyamazlar.) Ve körlerden daha çok yollarını şaşırırlar.
73- Adımıza başka şeyler uydurman için neredeyse seni, sana vahyettiğimiz hakikatlerden
caydıracaklardı. İşte o zaman seni dost edineceklerdi.
74- Andolsun! Eğer sana kuvvet ve sebat vermiş olmasaydık, onlara bir miktar meyletmeye
yanaşacaktın.
75- İşte böyle bir durumda, hayatta da, ölümde de iki kat azap sana tattırırdık, sonra sen Biz’e
karşı hiçbir yardımcı bulamazdın.
76- Nerede ise, seni taciz ederek yeryüzünden söküp atacaklardı. Fakat senden sonra çok az
bir zaman kalabileceklerdi.
[Başlarına bela gelip yok olacaklardı.]
77- Bu, senden önce gönderdiğimiz elçilerimiz için geçerli kıldığımız yasamızdır. Bizim yasamızda hiçbir değişiklik bulamazsın.
78- Güneşin batıya yönelmesinden, gecenin karanlığına kadar namaz kıl ve sabah namazını(*)
da kıl. Çünkü sabah namazında herkes şahit olur.(**)
79- Gecenin bir kısmında, kendine bir ganimet olarak, Kur’an ve namaz için uykuyu bırak!
Yakında Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a (en üstün makama) gönderecektir.
80- Ve de ki: “Ey Rabbim! Beni iyi bir şekilde koy ve iyi bir şekilde çıkart, kendi katından da
bana yardım edecek güçlü bir delil ver.”
81- Ve de ki: “Hak geldi, batıl ezildi. Çünkü batıl, ezilmeye mahkumdur.”
82- Ve Biz, Kur’an’dan müminler için rahmet ve şifa olan şeyleri indiriyoruz. Halbuki bu
Kur’an, zalimler için zarardan başka birşey arttırmıyor.
[En büyük zulüm; insanın, verilen nimetleri görmeyip şükürsüzlük ile onları çiğnemesidir.]
83- İnsana bir nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirip kendine doğru çeker. Ona bir şer dokunduğu zaman ise büsbütün ümitsiz olur.
[Bu davranışın sebebi, insanın kendini yeterli görmesi ve kâinatın merkezi olduğunu, en doğru yolda bulunduğunu düşünmesidir.]
84- De ki: “Herkes kendi mizac ve meşrebine göre çalışır. İşte sizi yaratan Rabbiniz, kimin
daha doğru bir yolda olduğunu en iyi bilendir.
85- Senden ruhu(***) soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin emrindendir. Ve size ancak az bir
bilgi verilmiştir.
86- Eğer istesek, sana vahyettiğimizi (silip) gideririz. Sonra, Bize karşı senin için onu koruyacak hiçbir sahip bulamazsın.
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87- Fakat Rabbinin sana olan rahmeti olarak (bunları bırakıyoruz.) Çünkü Rabbinin sana olan
ikram ve ihsanı çok büyüktür.
88- De ki: “Eğer bu Kur’an’ın bir benzerini getirebilmek için bütün insanlar ve cinler birleşse,
onun eşini getiremezler. Birbirlerine yardımcı da olsalar...
89- Andolsun! Biz bu Kur’an’da her örneği tekrar tekrar açıkladık. Yine de insanların çoğu,
inkârcılıktan başka bir yolu kabul etmediler.
90- Ve dediler ki: “Sen yerden bize bir kaynak fışkırtmadıkça, biz sana inanmayacağız.
91- Veya hurma ve üzüm bağların olup aralarında nehirler akıtmadıkça,
92- Veya iddia ettiğin gibi göğü başımıza parça parça düşürmedikçe veya Allah ve melekleri
gözümüzün önüne getirmedikçe,
93- Veya altın ve mücevherattan bir evin olmadıkça veya sen göğe yükselmedikçe, biz sana
inanmayız. Ki bize okuyabileceğimiz bir kitap (yazılı olarak) gökten inmedikçe, senin göğe
çıktığına da inanmayız.” De ki: “Rabbimi (böyle davranacağından) tenzih ederim. Ben insan
olan bir peygamberden başka birşey değilim. (Allah değilim ki, sizin bu dediklerinizi yapayım. Allah ortak edinmekten çok yücedir.)”
94- Hidayet mesajı insanlara geldiği zaman, “Allah insanlardan elçi mi gönderir?” demelerinden
başka hiçbir şey, onların inanmalarına engel olmadı.
95- De ki: “Eğer yeryüzünde yerleşmiş, dolaşan melekler olsaydı, gökten onlara elçi bir melek
gönderirdik.”
96- De ki: “Benim ile sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz O, kullarını çok iyi
gören ve onlardan çok iyi haberdar olandır.”
97- Allah kime yol gösterirse, işte doğru yolda olan O’dur. Kimi de saptırırsa, Allah’a karşı
ona sahip çıkacak hiç kimseyi bulamazsın. Biz, kıyamet günü onları yüzükoyun, körler, dilsizler ve sağırlar olarak toplayacağız. Onların sığınakları Cehennemdir. Sönmeye yüz tuttukça, ateşini arttırırız.
98- Bu, onlar için (hak olan) bir cezadır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkâr ettiler. Ve: “Biz kemikler ve toz toprak olduğumuz zaman mı yeni bir şekilde dirileceğiz?” dediler. (Yani, Allah’ı ve ahireti inkâr ettiler.)
99- Görmediler mi? Gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini de yaratmaya kadirdir. Ve hiç şüphe götürmeyen bir eceli, onlar için takdir etmiştir. Fakat zalimler, inkârdan
başka hiçbir şeyi kabul etmediler.
100- De ki: “Eğer Rabbimin rahmetinin hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla
yine de cimrice davranacaktınız. Çünkü insanoğlunun eli pek sıkıdır.
70-100- İşte insanlığın çıkabileceği en yüce zirve şu yüce değerleri bilip gereğini yapmasıdır: Vahyin hakikatı,
gayb âlemini idrak, sorumlu olduğunu bilmek, ruhun mahiyeti, sabrın meziyeti, haşrin hakikatı, Tevhidin etkinli-
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ği, somut mucizelerden ziyade ilmî ve manevî mucizelerin etkinliği, Kur’an’ın ilmî, ebedî ve manevî mucizeliği,
zamanın ve ömrün faniliği, beka ve ebediyet...
İşte Hz. Peygamber, Miracda başta namaz, tevhid ve haşir olmak üzere bütün bu hakikatların özünü gördü,
yaşadı, ümmetine getirdi. İşte en büyük nimet, fazilet ve keramet bu değerlerdir.
Yukarıda anlatılan hakikatlerin herbirisi, birkaç ayette mucizeli bir şekilde ifade edilmiştir. Hz. Peygamberin
şahsında pratize edilmiş, avama dahi gösterilmiştir. Bu da Kur’anın manevî bir mucizesidir. Ki o bedevi Arapların ilkel maddî zihinlerini, bu ulvi manevî mucizeli meselelere yükseltmiştir. Fakat imtihan sırrı için yine de
insanların çoğu, öyle güzel bir anlatım ve üslubla gösterilen gerçekleri göremediler. Somut açıklamayı aşamadılar. İlle de gökten elle tutulan bir mucize gelmesini istediler. Veya Peygamberi anormal bir hal üzere algılamak
istediler.
Halbuki başta Hz. Muhammed olmak üzere, bütün peygamberler ve büyük insanlar, dünyanın imtihan ve gelişme
için olduğunu, ahireti meyve verdiğini bilmişler, görmüşler, ona göre yaşamışlar, fanîliği idrak etmişler; namazlar, teheccüdlerle, dualarla hayatlarını devam ettirmişlerdir. Evet imtihan için bazen mağlup olmuşlar, hasta
olmuşlar bazen yanlış şeylere de girebilmişlerdir; fakat sonuçta Hak üstün gelmiş, Allah, onları korumuştur ve
bâtıl, boş şeyler kaybolup gitmiştir. Çünkü bâtılın kâinatın temel yapısı içinde sağlam bir yeri ve değeri yoktur.
Evet, Kur’an bazılarına mucize ve şifa iken, bazılarına (zalimlere) da hasar ve zarar olmuştur. Çünkü onlar
nimete hakaret ettiler, fıtratlarını bozdular, herşeyin Allah’tan olduğunu, O’nun emri ve ruhu ile gerçekleştiğini
anlamadılar, Kur’an’ın manevî, ulvî mucizelerini göremediler, ille de hayalî, maddî somut bir şeyler beklediler.
Fakat onlar, somutu aşamadıklarından onlara böyle mucizeler gösterilse dahi, yine inkâr ederler. Çünkü insanlığın değerini, en üstün mertebe oluşunu bilmiyorlar. Evet onlar insanlığı ve ebedîyeti anlamadılar, onu idrak
etmediler, çünkü rızık ve somut geçim sıkıntıları içinde boğulmuşlardı. Duyuları hep tahribe uğramıştı...

101- Andolsun! Biz Musa’ya apaçık dokuz mucize verdik. Onlara gittiği zaman, İsrailoğullarını onlardan istedi.(*) Firavun ona: “Ey Musa! Ben seni büyülenmiş bir adam olarak görüyorum” dedi.
102- Musa: “Andolsun! Sen bunları açık ayet ve mucizeler olarak göklerin ve yerin Rabbinden başkasının indirmediğini biliyorsun! Ben de seni helakette görüyorum,” dedi.
103- Firavun onları memleketten söküp atmak istedi. Biz ise, onu ve onunla beraber olanları,
hepsini suda boğduk.
104- Ondan sonra İsrailoğullarına: “Yeryüzüne yerleşin, ikinci va’dimiz gelince, hepinizi bir
yerde toplarız” dedik.
101-104- Halbuki Kur’an seviyesinde ve genişliğinde olmasa da insanlığı bu bataklıktan ve düşüşten kurtarmak
üzere bu değerler, eski tarihlerde de başta Hz. Musa ile, maddî mucizelerle ve 104 suhuf ve kitap ile anlatılmış,
yerleştirilmiştir; insanlığı vahşetten, tabiat şartları altında ezilmekten, dağınıklıktan kurtarmıştır. İnsanlığı manevî ve maddî yükselişe geçirmiştir.
Bu vahiy değerleriyle kalkınma ve yükselme olmayınca, Allah Firavun gibi negatif güçlerle yine bu yolculuğu devam
ettirmiştir. Evet Allah, musibetleri ve şerleri, hastalıkları yine o mukadder olan yükselişe bir altyapı olsun diye veriyor.

105- Biz bu Kur’an’ı hak ve hakikat ile dolu olarak indirdik. (İçinde hiçbir yanlış şey yoktur.)
Ve hak bir şekilde indi. (Hiçbir şeytanî sorun içine karışmadı.) Seni de ancak uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdik. (Hakikatleri korumaktan ancak Biz sorumluyuz.)
106- Kur’an’ı insanlara ağır ağır okuman için, onu bölümlere ayırdık ve (ihtiyaca göre) onu
parça parça olarak indirdik.(*)
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107- De ki: “İster inanın, ister inanmayın, ondan önce kendilerine ilim verilenlere bu Kur’an
okunduğu zaman, derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.”
108- Ve: “Rabbimizi acizlikten, kusurlardan tenzih ederiz. Onun verdiği söz, mutlaka gerçekleşir.” derler. (Allah’ın sözünde durmaması, —haşa— onun acizliğini ve kusurlu olduğunu
gerektirir ki; O, böyle bir şeyden çok münezzehtir.)
109- Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur’an okumak, onlarda huşu ve huzur arttırır.
110- De ki: “İster Allah diye çağırın, ister Rahman. Hangisiyle dua ederseniz, işte bütün güzel
isimler O’nundur. Namazında okuduklarını tam sesli okuma, tam sessiz de kalma. İkisinin
arasında bir yol tut.”
111- Ve: “Bütün hamd ve nimetler, O Allah’a mahsustur ki hiç evlat edinmemiştir. Onun idaresinde hiç ortağı olmamıştır ve ihtiyaçtan dolayı hiçbir dost edinmemiştir” de. Ve O’nun
büyüklüğünü, yüceliğini ilan et.
105-111- İşte insanlığı bu şekilde manen miraca çıkartan bu evrensel vahy hakikatlerini hak ve doğru bir şekilde
(yani içlerine hiçbir şeytanî unsur karışmadan) indirdik. Ve o vahy mesajları maddî ve pratik olarak toplumların
hayatları içinde yeşerdi, maddî olarak da hak ve doğru olarak indi. İnsanlığa ilahî bir lütuf ve nimet oldu.
Evet, senin gibi beşer peygamberler, ancak müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. Yani, bu vahy hakikatlerinin tebliğcileridirler. Onlar, nefislerinden bu ilahî, nimete bir şey, bir karışıklık katmazlar. Evet, vahy beşerî bir felsefe ürünü
gibi değildir. O tamamıyla ilahî gaybî bir fazıl ve nimettir.
106- Ve biz bu evrensel vahyi, bölümlere ve surelere ayrılmış bir Kur’an (okunan bir nesne) olarak indirdik. Ki
sen, onu insanlara yavaş yavaş okuyasın. (Çünkü, insanlar, somut algılayışı aşamadıklarından, böyle sonsuz ilmî
bir mucizeyi birden hazmedemezler.) İşte yine bu hikmet için, Biz bunu 23 senede peyderpey indirdik.
107- Vahyden aldığın bir mesaj ve bilgi ile (1) de ki: Böyle ilmî bir mucizeye ister inanın, ister inanmayın...
Çünkü bundan önce kendilerine ilim verilenlere okunduğunda sonsuz güç sahibi olan Allah’a secde etmek için
yere kapanırlar. (Yani onda Allah inancını net ve güçlü bir şekilde görürler.)
108- Ve “Ey Rabbimiz, Seni tenzih ederiz, Senin ahiret va’din gerçekten gerçekleşecektir,” derler. (Yani, o
Kur’an’da ahiret inancını da net ve güçlü olarak görüyolar.)
109- Dünya hayatının sıkıntılı, katı yapısı içinde, onun feyziyle yumuşar, ağlarlar, engin huzurlu bir hayat içine
girerler. Demek Kur’an’da bu temel değerler güçlü bir şekilde var olduğundan kesinkes denilebilir ki, o saf bir
vahydir.
110- Vahy diliyle de ki; ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek O’na dua edin. Yani, Allah’ı ister soyut olarak,
ister somut olarak, hangi şekilde algılarsanız algılayın, bilin ki, bütün güzel (mükemmel, kıvam değerdeki), isimler O’na hastır. O, soyuttan da, somuttan da yüce bir varlıktır. İşte onun için sen, namaz ve sosyal değerleri, ne
tam açıkça yap, ne de tam gizli. Bu ikisinin ortasında bir yol ara. Bu orta yol sırat-ı müstakim olduğu için seni
tevhid zirvesine çıkaracak, soyutun da, somutun da bir yerde birleştiğini göreceksin.
111- İşte bu Miracdaki zirvede aldığın vahy dili ile de ki: Bütün nimetler, kemalat ve değerler, kâinatla münasebeti doğurganlık şeklinde olmayan O Allah’a mahsustur. Çünkü O sonsuzdur, ortağı ve bölünmüşlüğü yoktur,
eksiği ve ihtiyacı yoktur. O, bütün mükemmelliklere sahiptir. Bunu böyle bil ve tekbir getir.
Tekbir, Allah’ın sonsuz büyüklüğünü, aşkınlığını; yani hem kutsallığını, hem kemâlatını bildirmek demektir.
Yani, hem hamddir, hem tesbihtir. Bütün düşüncelerin orta yoludur ve manevî miracın zirvesidir. Herşeyin her

283

an Allah’tan geldiğini bilmektir. Kavlî ve fiilî bir tevhiddir....O tevhit sayesinde, insanın çelişkili fani âlemden
ebedî birlik âlemine geçişidir.
Bir not: İslâmî değerler, evrensel olduklarından, hem ferdî, hem sosyal, hem ruhî, hem bedenî yönleri vardır. Ve
bu, tevhid hakikatinin bir gereğidir.
İşte Mirac da, Hz. Peygamberin hem bedenî, hem ruhî bir yükselişi olduğu gibi, toplum ve insanlığın da hem
ruhî, hem sosyal kalkınmasının ve gelişmesinin ifadesidir.
Hz. Peygamber bütün insanlığı temsilen, maddî ve ruhî âlemlerden gezdirilmiş, peygamberlerle görüştürülmüş,
en zirvede Allah’ın engin, ebedî nimetlerini görmüş ve o ebedî nimetlerin müjdesini insanlığa hediye olarak
getirmiştir.
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“ Kur’an ve Kur’an kıssaları, sadece bir zamana bakmazlar. Zamanlarüstü ve evrenseldirler.
Ayrıca geçmişten ve târihî olaylardan ziyade geleceği anlatırlar ve müminler için bir gelecek
inşa ederler. İşte bu büyük hakikatin üç büyük delili:
2.000 mucizeleriyle Yûsuf, Kehf ve Lokman Sûreleri: ”
“ Kemalât, Sonsuz Bilinç, Ebedîlik, Ashâb-ı Kehf, Âdem, Mûsa, Mehdi, Deccal, Hızır, Zü’lKarneyn, Ye’cüc-Me’cüc, yasa ve devlet gibi onlarca kavramın gerçeği ve görünen gerçeklikleri... ”

الر ِح ِيم
ْ ِب
ِ ّ س ِم
َّ من
َّ للا
ِ الر ْح
Kehf Sûresi
(Mekke’de nâzil olmuştur. )
18. Sûre, 110 âyet
Bir giriş
1.400 yıllık tefsir geleneğinin en tartışmasız ve geçerli kuralı, Kur’anın nazmı, dizilişi ve sûrenin mana bütünlüğüdür. İşte eğer bir sûrede gerçek bir şekilde ana konunun bütünlüğü bilinse ve dizilen değişik âyetlerin, cümlelerin, kelimelerin o ana konu ile bağlantısı görünse, net bir şekilde Kur’anın mucize olduğu, sonsuz bir ilimden
gelen vahiy olarak ortada bulunduğu anlaşılır. Ayrıca bu bütünlük Kur’anın mana katmanları içine hurâfelerin
girmesini de önler. Âdeta mucizelik parıltıları, o şüpheli ve vesvese veren, şüphe üreten fuzûlî hurâfeleri kovar.
Vahiy gerçeği, semâvî, arı ve duru olarak görünür.
İşte bu sûrenin de ana konusu; fizik-metafizik, bireysel ve sosyal ve daha onlarca bilinç ve evrensel şuûru işlemek olduğu açıkça gözüküyor. Onun için sûrenin tefsirine girmeden önce Bilinç hakkında kısa bir giriş yazmamız gerekiyor; şöyle ki:
Sûre, “El-hamdulillah” kelimesiyle başlar, vahyi ve vahyin işleviyle ilgili tesirini anlatarak devam eder. Ayrıca
başta Fâtihâ sûresi olmak üzere dört sûre daha “El-hamdülillah” ile başlar.
Fakat arada yani bizim ile Kur’an arasında uzun bir zaman geçtiğinden ve epey zamandır Kur’anın dizilişine
dikkat edilmediğinden, biz o günkü dili tam bilmiyoruz. İşte bu günkü ifade ile “kemalât, mükemmellikler, güzellikler, nimetler ve bilinçli şuûr kavramları” o gün Asr-ı Saadette “El-hamdülillah” ile ifade edilirdi. Yani ne
varlığın tümünde, ne yaradılışta, ne dünya hayatında, ne ikinci yaradılışta, ne de âhiret hayatında asla bir kusur,
bir çirkinlik, bir yanlışlık, bir bilinçsizlik yoktur. Her şey çok güzel ve çok mükemmeldir... Eğer insanoğlu acele
etmeyip sabretse, filmin sonunu bekleyebilse...
Fâtihâ sûresi, Kur’anın geneline, varlığın tümüne bakar. “El-hamdülillah” ile başlayan En’am sûresi ise, 1.
yaradılışa bakar. Bu Kehf sûresi ise 1. yaradılış sonucu olan dünya hayatına ve mâhiyetine bakar. Sebe sûresi,
2. dirilişe, Fâtır sûresi de, Âhiret hayatına bakar. Veya Fâtır sûresi, 2. dirilişe, Sebe sûresi ise Âhirete bakar.
Başta Bediüzzaman ve diğer bir çok büyük müfessir, bu sûre dizaynını ve başlarındaki El-hamdülillah olan bu
kelimenin seçilmesinin hikmetini dile getirmişlerdir.
Şimdi sadede geçiyoruz:
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Evet, Varlık ister monistik olarak, ister diyalektik olarak; alâküllihâl tartışmasız bir büyük nimettir. Niye var,
diye sorguya çekilmez. Ayrıca eğer, vahiy gerçeği o bedenin rûhu, şuûru, bilinci, yazılımı olsa; artık o varlıktan
daha büyük ve sonsuz bir saadet tahayyül edilemez. İnsanoğlu bu ruh ile, bütün geçmiş ve geleceğiyle kâinata ve
bilinç cennetlerine sahip olur.
Ve ince bir işâret olarak sûre, nicelik yönüyle dahi bu sonsuz ve derin bilince işaret eder. Çünkü tasavvûfî literatürlerden anlaşıldığı gibi, 8, 18 ve 28 sayıları, velâyete, metafizik ve çağlarüstü bilince bakar.
Sûrenin ismi ise “Kehf” tir. Bu kelimenin sayısal değeri 105’ tir. Sûre ise kelimeleriyle 110 âyettir. Kehf, derin,
gizli mağaramsı bilinç dehlizleri demektir. Sûre bu boyutuyla diyor ki; dünyadaki lafzî ve açık bilinç, gizli ve
metafizik bilince göre ancak % 5’ tir.
Dünyevî zâhirî bilinç dahi, en az ihtimal ile yine yarısı gizli ve metafizik bilinçtir. Bu niceliksel ve sayısal nükteyi, 0-1 sistemine veya 10’luk sisteme göre, söylüyoruz. Halbuki, farklı sibernetik etkileşim sistemleriyle bakılsa, daha binler, belki milyonlar bilinç boyutları gözükecektir.
Bilinç, Türkçe’de bilginin mübalağa şeklidir. Arapça’sı, şuûrdur. Şuûr, etimolojik olarak kıl gibi ufak belirtiyi
dahi algılayan, onu sisteme bağlayan, onu var kabul eden bilgi şeklidir. Arapça’daki “ilim” ise alem (bayrak)
gibi açık ve tartışmasız bilgiler için kullanılır. “Hubr” ve “Haber” kelimeleri ise, ustalık tarzındaki aktif ve fiilî
bilgiye denir.
Bu sûre 1100 kelimesiyle bilincin binler yönüne baktığı gibi; ana konuları ile dahi binler yasayı, sosyal prensibi
ve bilinç seviyelerini nazara vererek, âdeta kâinata, varlığa, olaylara şeffaf bir elbise giydirir. Onların altındaki
mana ve ilim katmanlarını insana hediye eder; onu yanılmalardan, yanıltmalardan kurtarır.
Hatta sahih hadiste var ki “Kim Cuma günleri bu sûreyi okursa; Deccal fitnesinden kurtulur.” Yani dünya hayatının özünü, mâhiyetini anlar, aldatmalardan kurtulur. Cuma günü ise, dünya hayatının, sosyal aktivitelerinin en
yoğun olduğu gün demektir. Deccal, insanları, dünya hayatı ile, sosyal bağlarla kandırır, onlara cenneti vaad
ederken, cehenneme sebep olur. İşte eğer bu sûrenin bilinci insanda oluşursa, en kritik günlerde dahi deccallıklardan kurtulur.
Ve sûrede geçen “Hızır”, “Zü’l-Karneyn”, “Mûsa”, “Âdem” gibi kahramanlar da, sosyal küllî (evrensel) birer
yasa ve kanundurlar. Açıkça ve çağlarüstünde sonsuz sosyal; fizik ve metafizik âlemlerle ilgili bilinçli yasaları
anlatır, bildirir, insanı onlarla gerçek insan yapar, ebediyete ve Hızır gibi ölümsüzlüğe mazhar eder.
Başta Jung olmak üzere; birçok sûfi ve psikolog, Hızır hakikatini dile getiren bu sûrenin sonsuz ebedî bir bilinci
temsil ettiğini söylemişlerdir. Hatta halk arasında yeryüzünün dağlarının, nehirlerinin, ekolojik dengesinin bu
bilinç ile yapıldığını işittiğimde, bunun efsane olduğunu sanmıştım. Fakat sonra coğrafya ve ekoloji ile ilgili
yüze yakın belgeseli seyredince o meselenin gerçek olduğunu, gözümle gördüm. O avamî anlatımın bu gibi
sonsuz bilinci ifade için yetersiz olduğunu anladım.
Zü’l-Karneyn’in de, madde ile manayı, Doğu ile Batı’yı, dünya ile âhireti, siyaset ile dini birleştiren sonsuz bir
sosyal yasa ve bilinç olduğunu anladım. Ve tarihte, değil sadece bir kere, belki binler kere gerçekleştiğini bildim.
Küllî, evrensel ve bugünde dahi geçerli olan büyük bir kurtarıcı kavram olduğunu gördüm. Zaten, Zü’l-Karneyn
kelimesi, iki boynuz, iki kuvvet, iki taraf sahibi peygamber gibi zât ve bilinç ve benlik olduğu açıktır.
İşte böyle evrensel, ilmî ve sonsuz derecede güzel ve güçlü olan bir gerçeği anlamayıp hayâlî, ve sünnetullaha
aykırı ve zorlama bir şekilde onu dünyadan alıp, sonsuz denilecek kadar bizden uzak olan uzayda olduğunu
söylemek, varlığı, ontolojiyi, sosyal hayatı bilmemektir. Binlerce veli ve âlim müfessirin görüşünü hiçe saymaktır.
Mesela, anlatıldığı kadarıyla, tahayyül edilen o uzay bölgeleri, bizden, 4000 ile 50000 ışık yılı uzaklıkta... Zü’lKarneyn’i 8000 sene önce yaşayan “Uhnuh” ile karıştırmak; bir manasıyla 2500 sene önce, diğer manası ile 4500
sene önce yaşayan “Zü’l-Karneyn” gerçeğini, hayattan, tarihten koparmak; konuyu magazinleştirmek; ilme vurulmuş çok câhilce ve bilinçsizce bir darbedir. Zü’l-Karneyn’in tokmağını hak ettirir.
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Evet, insanoğlu bugün başarılı bir şekilde genetik yapının tahlilini yapar gibi, 8000 sene önce yıldızlararası
mânevî etkileşimleri ve bilgileri biliyordu. İslam literatüründe “Ehnuh” (Nûh’un kardeşi) denilen bu Zât’a “İdris” denilir. Tevrat’ta Uhnuh denilir. Yunan ve Mısırlılar ona “Hermes” derler. Fakat bu gerçek, yani bu mânevî
ilim, göğe kaldırılmıştır. (Yani insanlar arasından çekilip metafiziğe kaldırılmıştır.) Zaten İdris, Arapça, çokça
derin âlim demektir. Bir de Şit (Şiz, Şaz) var. Olağanüstü yeteneklere sahip veli bir nesil demektir. İdris’in âlim
bir nesil demek olduğu gibi...
Evet, Kur’anda (4, 163; 42, 15) kat’iyyen sâbittir ki; din manasındaki vahiy, Nuh ile başlamıştır. Ve bu vahiy
İbrahim ile zirveye ulaşmıştır. Nuh’tan önce başta Sümerler olmak üzere biri bilimsel, diğeri de mânevî yeteneklere sahip iki çeşit insan yeryüzünde yaşamıştır. Ki bunlardan birisine İdris (Eh Nuh), diğerine Şit (Harikalar
Adamı) denilmiştir. (Bu konunun izahı için Mircea Eliade’nin “Mitlerin Özellikleri” adlı kitabına bakınız.) Evet,
bilim ve velâyet, dinin (Nûh’un, İslâm’ın) iki kardeşidirler. Belki de amcası veya dedesidirler.
Fakat bu Kehf sûresi, tam ve evrensel ve diyalektik sürece uygun olarak dünya hayatındaki bilinci anlattığından;
bu sûrede “İdris”, “Şit”, “Nuh” geçmiyor. Muhammed, Âdem, Mûsa, Hızır, Ashâb-ı Kehf ve Zü’l-Karneyn geçiyor.
“Muhammed”, tam ve eksiksiz denge ve bilinç misâli...
“Âdem”, insanlığın, dil, din ve kültürel bütün boyutları ve bilinç katmanları...
“Hızır”, açık ve kapalı bütün bilinç çeşitleri...
“Ashâb-ı Kehf ” ise gizli bilinç ve bilinçaltı gerçekleri...
“Zü’l-Karneyn”, sosyal bilincin bütün versiyonları demektir... Onun diyalektiği ise, vahşet ve medeniyet, inanç
ve küfür, zulüm ve adâlet şeklinde tecelli etmiştir.
“Mûsa” ise; yasa, şeriat, mahkeme, ve dünya hayatının görünen gerçekleri ve kutsal yasası... Ki sûrede onun iki
temel özelliğine işaret edilmiştir:
a) İsyan etmemek,
b) Sabredebilmek.
Gerçekten bu iki değer ile yasa, gerçekten yasa olur. Hızır’ı geçer. Fakat eğer sabretmeyip isyan olursa, Hızır
(olağanüstü emir ve bilinç) devreye girer. Ondan önce gelir.
Dünya hayatı, sûrenin genelinde su ve toprak ile ifade edilmiştir. Metafizik âlem “Kaya” ile ifade edilmiştir.
Yani eğer insanoğlu dünyayı işletebilirse metafizik âlemden daha çok gelir elde eder. Fakat dünya geçicidir.
Kaya ise ebedîliği ve değişmezliği temsil eder. Dünya hayatı ve üst bilinç zâhiren üstün de görünse, asıl güç ve
asıl varlık bilinçaltında ve bilinç mağaralarında saklıdır. Onun için balık gibi ilkel türler, Mûsa ve Mûsa’yı uygulamaya koyan Yuşâ’dan daha bilinçli; Ashâb-ı Kehf’in uyku halleri, uyanıklık hallerinden daha güçlü gözüküyor.
İnsanda dahi, bilinçaltı veya bilinçdışına göre üst kortex oranı en iyi ihtimalle onda birdir. Sûre bu dizaynı ile
“Sakın dünyanın zâhiri ve dışı, sizi kandırmasın! Dengeden saptırmasın! Bölücü ve bilinci tahrip eden şirke
sokmasın! ”
Dünya diğer dört hayat safhalarını da kurtaran, kazandıran, kısa fakat çok değerli bir imtihan meydanıdır. Bilincimiz yetmese de, bu gibi sûrelerin anlattığı derin dehlizlere girelim, çürümekten, dağılmaktan, bilincimizin
yitirilmesinden kurtulalım.
Sakın “Bu sûrenin anlattığı şeylerin rengi yeşildir, biz ise yeşili sevmiyoruz” demeyin! Yeşil renk, evrensel ve
ekolojik dilde, mutluluk, bilinç, nimet, gıda, ve ebedîlik sembolüdür. Bu yeşil, plastik yeşiller gibi bir yeşil de-
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ğildir. Bildiğiniz renkler değildir. Mavi ile yeşilin (bilinç ile hayatın) bir karışımıdır. Medeniyetin, varlığın, ebediyetin bir ifadesidir.
İşte Besmele ve Besmele’nin anlattığı sonsuz bilinç ile sûreye geçiyoruz.
Besmele için 14. Lem’anın 2. Makàmı’na bakınız.
SÛRELER ARASI BİR İNCELİK
Bütün müfessirler, sûre için konu bütünlüğü ve nazm-ı maânînin bulunduğu meselesinde müttefiktirler. Bazıları
ise bu gibi bağlantıları ve bilinç örgüsünü sûreler arasındaki ilişkilere kadar götürür. İşte eğer böyle bir münasebet varsa —ki genelde çok açık olarak gözükür— 17. sûrenin, evrensel miraçtan, 18. sûrenin, bu miracın tamamlanmasından sonra algılanabilen evrensel manalar ve bilinçten, 19. sûrenin ise, bu iki adımdan sonra anlaşılan,
algılanan evrensel vahiy bilincinin bütün boyutlarından söz ettiği anlaşılıyor.

1- “Bütün kemalât, güzellikler, nimetler, bilinçli ve kusursuz işler, O Sonsuz Allah’ındır. Ki,
başta dindâr insanlar olmak üzere varlıkları kendine kul yaparak, kâinata düzen vermiş, o düzeni, vahiy yazılımı ve yasaları ile —seviyelerine inerek— teyid ediyor. O yazılım ve yasalarda asla bir eksiklik ve eğrilik yapmıyor.”
Sûre manası ve vahiy gerçeği zamanlarüstü olduğundan geçmiş kip ile ifade dilmiştir. Fakat Türkçe’de bu mana,
geniş zaman ile ifade edilir.
Âyetin Kelimeleri:
“Hamd” : Mükemmellikler, sonsuz derecedeki nimetler ve bu sayede gerçekleşen övgüler...
“Lillah” : Allah için. Yani varlıkta, için’lik, gaye ve amaç var. Varlık, absürt ve anlamsız ve amaçsız değildir.
“Allah” : Sonsuz ve Gerçek Varlık ve Bilinç; Uyulmaya, İbâdete Tek Müstehak Hakikat...
“Ellezî” : O, Sonsuz Olduğu için bilinmez. Fakat nimet ve vahiy indirmek gibi nokta tecellilerle bilinen Gerçek
Kişilik ve Benlik…
Arapça’da bu kelime, belirgin kişilik ve benlik demektir.
“Enzele” : İndirmiş, indiriyor. Yani Allah, Sonsuz ve Soyut Bilinç Olduğundan görünmez. Fakat tenezzül edip
seviyemize iniyor, bize başta vahiy gerçekleri olmak üzere nimetler veriyor.
“Kuluna” : Yani başta insan olmak üzere kâinat, O Sonsuz Bilinç’e tâbidir. Onunla vardır.
Eğer Allah ile kullar arasındaki münasebet, Hıristiyanlıkta, “Baba-Oğul” ve tasavvufta “Dostlar” şeklindedir
denilse, cevaben deriz ki: “Hıristiyanlık ve tasavvuf, ruhanîliktir. Onlarda bu gibi münâsebetler olabilir. Fakat
İslam ve şeriat, dengedir. Madde-mana bütünlüğüdür. Bu, Rubûbiyetin gereğidir. Onun için İslam’da en yüksek
makam, tevhidi bilmek, sonsuz düzene entegre olmak demek olan ibadettir. Varlıktan, sistemden tam istifade
etmektir. Ve —hâşâ!— bazılarının sandığı gibi ubûdiyet ve kulluk aşağılanma, benliğini hiçe indirme değildir. O
sadece sonsuz bir entegrasyondur. Ve tâbi olmaktır. Ki, etimolojik olarak ibâdet o manaya gelir.”
“Kitap” : Yazılım, yasa, kutsal değer, kültür, doğal yasalar...
“Ve ona bir eğrilik vermedi”: Yani kâinat, diyalektik süreç içinde gelişmeye göre yaratıldığı ve bunun sonucu
kâinatta, maddiyâtta doğru ile yanlış kardeş oldukları halde, bu vahiyler ve evrensel yasalar, tamamıyla doğal ve
bir derece sonsuz olduklarından; insanın kısa bilincine göre yapılan yasalar ve tüzükler gibi eksiklikleri içermezler.
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2- “O kitap, yasa, yazılım, tam değerli ve doğrudurlar.” Peki böyle sonsuz bir güzelin, diyalektik bir dünyada ne işi var, dense cevap şudur: “Bu dünyada yaşayan insanlar, kendilerini
fizik-metafizik dengesine ve diyalektiğine göre ayarlamadıkları için; Allah, Kendi metafizik
âleminden şiddetli bir çarpışmanın geleceğiyle onları uyarsın, iman ile bilinenleri de, onlara
çok güzel bir ücret var; diye müjdelesin.”
Âyetin Kelimeleri:
“Kayyim” : Değerli, düzgün. (Demek, kaos ve absürtlük, varlıkta yok. Düzen ve değer var. Bu düzen ve manaların gerçekleşmesi için de:
a) Nimet ve şiddetin,
b) Uyarı ve müjdenin, çarpışması gerekir.
Âyette, bir tarafta müminleri ve müjdeyi zikredip, diğer tarafta sadece uyarı kelimesini anlatıp, kâfirlerden ve
absürtlerden söz etmemesi onların sistemden ve bilinç mekanizmasından eleneceklerine ve görünmeyeceklerine
işârettir.
Ayrıca müminlerin iç dinamiklerini çalıştıracaklarına, ve kâfirler olmasa da iman ve amel arasındaki diyalektiği
yaşayıp sisteme devam edebileceklerine işarettir.
İman (soyut); amel (somut); yani yine denge, yine diyalektik olmalı ki, düzen ve bilinç sistemi arıza vermesin!
“Sâlihât” : Faydalı şeyler, işler... Evet, istatistik ilmi ile sabittir ki, her şeyde binlerce fayda ve yarar var. (Demek
kaos ve anlamsızlık yok.)
“Enne” : Gerçekten... Yani varlık her tarafıyla, her olayıyla gerçektir. Ve gerçek olduğu gözüküyor. (Bu sûre
içinde göreceğimiz gibi.)
“Lehüm” : Onlar için... Demek hedef ve gaye ve bilinçli bir eylem var. Demek kaos ve absürtlük yok. Demek
dünya güzeldir.
“Ecir” : Ücret, yine aynı gerçekleri bildiriyor. Boş iş yok, bedava ve angarya yok.
“Hasenen” : Çok güzel bir ücret...
Son Bir Not:
Sonsuz eşya içinde, sonsuz olaylar arasında tek bir güzel şey veya güzel bir olay varsa, bütünün güzelliğini
garantiler. Ve bize şöyle dedirtir:
“Madem sonsuz güzeller ve güzellikler var, benim gibi bencil birisinin avucuna geçmese de olur. Çünkü bu güzeller ve bilinçli işler, sonsuz bir varlığı anlamsızlık cehenneminden kurtarıyor. Demek yaşasın kâinat! Yaşasın
sonsuzluk! Demek sınırlılık ve sinirlilik, şimdilik geri çekilsin!”

3- “Onlar orada, o nimetin içinde hep kalacaklar, ve sonsuza dek istifâde edecekler.”
Acaba bu müjdeden daha güzel ve açık bir gerçek var mı ki? Bu konuda bir kitap bile yazılsa yine yetmez.
Eskiden insanlar, hatta veliler dahi, yokluktan çokça korkmuşlar. Fakat bu katı asırda dahi, sonsuz güzellikler, ve
sonsuz bir bilinç keşfedildiğinden ve “Bir şey varsa, o yok olmaz, artık ebedîdir ” gerçeği fizik olarak da anlaşıldığından, bizim nesil bu âyetin müjdesini daha iyi anlayacaktır, inşâallah!..

4- “Ve bu güzel ve değerli ve doğru vahiy ve kitabın bir görevi de; inançlı olup da, evrensel
bilinci, güzelliği bilmeyip, maddenin 4 köşeliliği gibi, dar noktalarda boğulan; Allah’ı maddî
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bir kaynak ve diğer varlıkları ondan doğmuş yumurtalar olarak gören müşrikler ile kendi dinlerini onlara uyarlamaya çalışan bir kısım Hıristiyanları, yani ‘Allah, evlat edinmiştir’ diyenleri uyarmaktır ki; Sonsuz Bilinç ve Birlik Güzellikleri bölünmesin; kâinat zâhiren de olsa
kaos olarak görünmesin.”
[Yani sistem sonsuzdur, ve yazılımdır, ve tecellîdir. (Kopyalanmadır.) Mekanik ve maddî değildir ki, doğurma
olsun; sistemin sonsuzluğu kaybolsun, evrensel bilincin güzellikleri örtünsün.]

5- “Bu bölücülük ve materyalize olayında ne onlar ne de babaları asla evrensel bir bilgiye
sahip değiller! Suçu büyük, fakat sadece lafla söyledikleri kuru bir sözdür. Bu sözün varlıkta,
sistemde bir karşılığı yoktur. O ancak yalancı bir çek gibidir.”
Bu 5. ayette, ilim, ilimsizlik, genetik bilimi, sözel propagandadaki yüzeysel biliş, insanın genel bilinci ile,
sathî konuşmaları gibi bilinçli diyalektik yapıya işaretler var. Açık olduğu için kelime kelime yazmaya gerek
yoktur.

6- “İşte, ey Muhammed, Senin de beşer olarak nefsin (bilincin) sınırlı olduğundan; ve böyle
lokal yanlışlardan; ve senin bu sonsuz bilinç gerçeklerini anlatan mesajlarına inanmadıklarından nerede ise kendini, (nefsini) üzüntüden dolayı öldüreceksin!”
Âyetin tam lafzî meâli şöyledir: “Onlar, bu yeni ve bilinçli mesaja inanmamakla, bir yığın yanlış işler ve eserler
ortaya koydular. Sen, ey Muhammed, nerede ise, kanınla o yanlışları örtmek için kendini helak edeceksin.”
[Evet, insan bir nefis olarak, bir beşer olarak sonsuzluğu tam algılayamayabilir. Ve eğer vahiy gibi bir açılımla o
sonsuzluk nimetinin tadına varılırsa, gerçekten o nimete eremeyen diğer hemcinslerine çokça üzülür. Fakat eğer
sistemin yapısını bilirse; inanmak kadar, inanmamanın da bir gerçek olduğu anlaşılırsa o zaman yine sonsuzluğun o güzelliği görünür, üzüntüler geçer. İşte dünya yaşamının gerçek mahiyeti!]

7- “Biz yeryüzü üstündeki şeyleri dünyaya bir süs, bir yaşam güzelliği yapmışız ki, görelim
kimin daha güzel işler yaptığını...”
“Zînet” kelimesinin sayısal değeri 72’dir. “Onun için” manasına gelen “Lehâ” kelimesinin değeri 36’dır. “Bilinçli bir kasıt ile secde ediyorlar, düzeni sağlıyorlar” manasına gelen “Yescüdû” kelimesinin değeri 84’tür.
Gelenekler özellikle Hind geleneği ile ilgilenen herkes bilir ki, yeryüzünün bu yaşam bilinci, değişik periyotlarla
84’ lü aktivitelerle kurulur. Ve her 36 veya 72 yıllık dönemlerde o bilinç ve süs bir kıyâmet geçirir.
Kur’anda dahi 36. sûre olan Yasin sûresinin genel manası ve sayısal değeri 72 eden “Yâsin” kelimesi de, bu
manevi ve çağlarüstü İlâhî Bilince ve bu bilincin kendini yenilemesine işaret eder, diyebiliriz.
Bu sûrenin numarasının yansıması ve metafizik boyutu dahi bir yarım kıyâmete işâret eder, diyebiliriz.
Evet, binlerce sosyal bilinç, Ye’cüc-Me’cüc kaoslarıyla bozulduğu halde, Zü’l-Karneynlerle yine yeniden onarılmıştır.
[Yani asıl güzellik, asıl varlık, gaybda, geçmiş ve gelecekte ve enfüstedir. Dünyanın dışındaki canlılık güzellikleri bir diyalektik süreçtir, bir gelişme mekanizmasıdır. Geçici bir imtihandır. Sen, ey Muhammed, bu süreçteki
olaylara üzülme!]
[Evet, bugüne kadar bilimin bütün gelişmeleri ile beraber, kozmosta, diyalektik sürecin, canlılık ve ölümün çatışmasına meydan olan dünyadan başka bir yer, maddî yaşam ve hayat için henüz bulunmuş değildir. İleriki
âyetlerde kozmik bilinç ile ilgili açıklamalar gelecek. Fakat şimdilik bu kadar diyebiliriz ki; 100 sene önceye
kadar mikro âlemi bilemiyorduk. DNA’yı; sonsuz sibernetik yazılımları, beynin sonsuz bilinç katmanlarını keş-
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fedememiştik. Artık bugün ilmî verilere dayanarak diyebiliriz ki mikro âlemde, anlamsız, absürt, fazla veya
yanlış bir şey yoktur.
Ve son 20 senede de ekolojik âlemde; ki, bu yeryüzü süsünün içindeki bilincin bir miktarı göründüğünden “Orada eksik, yanlış ve anlamsız bir şey yoktur” denebiliyor. Dünyanın biyolojik hayata beşik olabilmesi için yaklaşık
olarak bir milyar şartlar; bir araya gelmiştir, diyebiliriz.
İnşâallah, 20-30 sene sonra, kozmosun da, uzayın da bu şekilde incelikleri bilinir, insanoğlu katı materyalizm
bilinçsizliğinden ve absürt felsefenin bulantılarından kurtulur. Fakat bize en yakın yıldız 4.000 sene ışık yılı
ötede... Önümüzde epey yol var...
Bazı mutasavvıfların işâretlerine, ve bir kısım âyetlerin işâretlerine dayanılarak denilmiş ki:
“Arz ve yerden maksat kürelerdir. Hepsinin de süs ve imtihana yönelik görevleri vardır. Yerin zıt kavramı uzay
değil de, geçmiş ve gelecek ve diğer âlemlerdeki, mânevi bilinçtir.”

8- “Ve Biz kesinlikle yeryüzünün üstünü hiç bir hayâtî asıl (ve genetik yapı) içermeyen bir
toprak yapacağız.” (Tıpkı Mars yüzeyi gibi...)
Âyetin Kelimeleri:
“Ve Biz”: Yani Allah, Sonsuz Bir Bilinç ve Realite olmakla beraber, monadlar (ehadiyet tecellîleri) olarak bir
“Ben”dir, sonsuz bir güce sahip bir Kişilik’tir. Ve bilinçli olarak yeryüzünü bu hale getirecektir.
“Ca’l”: Kasıtlı, bilinçli ve mânevi ağırlıklı iş yapma demektir.
“Yeryüzü üstü”: Yani incecik biyosfer tabakasına aldanmayın. O incecik bir süs ve canlılık ve bilinçtir. Asıl
varlık, ve anlaşılmayan bilinç; diğer katmanlarda ve boyutlardadır.
“Saîden”: Onu kırmızı bir toprak yapacağız.
“Cüruzen”: Hiç bir nebâtî kökü ve genetik yapıyı taşımayan bir toprak... Sûrenin ortalarında kıyâmet ve haşir
anlatılırken, yine bu ifade kullanılır. Bu da sistemin değişikliğini ve başka bir varlık boyutunu anlatır ki; ya ölmekle veya sonsuzluğu ve zamansızlığı anlamakla bu gerçeğin nasıl bir bilinç taşıdığını anlayalım. İşte 1. Dersimiz, Ashâb-ı Kehf’i anlamak. Oradan âhiret hayatını öğrenmek:
Âyet 7 ve 8’ in Kelimelerine Başka Bir Açıdan Bakmak:
“İnnâ”: “Biz” yani benlik, yani bilinç, yani datalardan ziyade, datalar arasında oluşan yazılım ve bilinç...
“Ca’l”: Bilinçli ve soyut eylem.
“Ale’l-Arz”: Yerüstünde, yani aslında yerin canlılık vermemesi gerekirken âdeta dışarıdan bir bilinç ile yeryüzüne takılan bir süstür, hayat...
“Zînet”: Süs... Bu kelime itina ve bilinci çok güzel bir şekilde ifade ediyor.
“İbtilâ ve imtihan”: Maksatlı ve yarı kapalı bir bilinçli işlem. Zaten bu kapalılıktandır ki; bir kısım sırlar daima
kalıyor.
“Eyyühüm”: “Hangisi” soru, bilinç, dikkat, kalite ve görecelilik kavramlarını dile getiren bir soru ve işâret edatı...
“Ahsenu”: Daha güzeldir, diye! Demek nisbîlik ve kalite ve mertebeler oluşturmak, güzel bir üretim ve sonsuzluk basamağıdır.
“Amelen”: İş, ürün, eylem, verim ve bilinçli bir çalışma.
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“Ve innâ”: Yani nasıl bilincimiz yeryüzünü bir milyar senede bu hale getirmiş; yine aynı şekilde o bilinç ve istek
onu çırılçıplak edecek...
“Saîden cüruza”: Yani yeryüzü bu gidişle cansız, verimsiz, maddî bir şey, bir kalkınmışlık olacak. Mânevi bir
kıyamet kopacak. Sonra DNA’sız bir toprak haline gelecek.
“Cüruz”: İçinde asla canlı taşımayan toprak demektir. Mars gezegeni gibi...
Mars, manyetik yapısını yitirdiğinden üstündeki canlılık bittiği gibi, dünya da —ilim adamlarının tahminine
göre— 100 yıl veya en iyi ihtimalle 1000 yıl sonra bu özelliğini yitirecek, yeryüzünde radyasyondan dolayı
hayat bitecektir. Artık başka bir boyutta veya başka bir gezegende bu sır devam edecektir.

9- “Acaba dünyadaki bu dokuzlu canlılık dönemlerini bildiğin halde, mağaranın ve yazılı
kitâbenin ehlini mi acayip sandın!?”
[Evet, gerçekten insanoğlu, biyolojik, sosyolojik hayat katmanlarındaki sonsuz bilinç, yazılım ve irâdeyi gördükten sonra, metafizik bir istisna, acayip görmemeli. Çünkü yasal ve sonsuz bilinç, olağanüstü bilinçten daha
güçlüdür.
Bu âyet, fizik ve metafizik gerçeklere dikkati çekerek, Allah için, sonsuzluk içinde ikisinin de aynı şey olduğunu
söylüyor. Ve dikkati geniş ve yasal mûcizelere çeviriyor. Dolayısıyla bir kısım materyalist Müslümanların, bu
sûre metafizik bir şey anlatmıyor, demeleri anlamsızlık ve cehâlettir. Ve bu asırdaki materyalize olmuş, ve hiç
bir bilinci görmeyen pozitivizmin semli rüzgarıdır. Diyalektik yapıyı, varlığı, sonsuzluğu bilmemektir. Bilinçli
hayat mûcizesi yanında, cansız bir kum yığını gibidir.]
Âyetin Kelimeleri:
“Em”: Acaba... Soru, bilinç, düşünce edatıdır.
“Hasibte”: Hesap etmek, sanmak, matematik yazılımlara ve beynin bilinç katmanlarına işarettir.
“Enne”: Gerçekten... Yani Ashâb-ı Kehf bir realitedir, olağanüstü bir emir ve yasadır. Sadece bir kereye mahsus
olmuş-bitmiş, bireysel bir olay değildir. Onun için bu konuda rivâyetler hem çok, hem çeşitlidirler.
“Ashâb”: Arkadaşlar grubu... Bilinçli tercih ve kollektif bilince işarettir.
“Kehf ”: Mağara, bilinç dehlizi, insanlığın yazıyı bulmadan önceki bilinci, beynin bir milyar yıllık dehlizlerindeki biyolojik bilinç. Olağanüstü maddî yarıklardan âlem-i şehâdete sızan ruhanî bilinç ve bilgi.
“Rakîm ehli”: Kitâbe ve sayıların ehli, Bilinç ve tarih ehli... İnsanlığın sosyolojik ve kültürel bilinci, matematiksel ve değişik kombinezonlu bilinç çeşitleri...
Kehf ve Rakîm aynı gerçeğin, aynı olağanüstü durumun adı ve sembolü olabildikleri gibi, insanların ibtidaî ve
gelişmiş kültürel iki döneminin ayrı iki ifadesi de olabilirler.
“Kehf ”: Sembol olarak bütün psikolojik literatürlerde, bilinç ifadesidir. Genel olarak “yarık” olarak ifade edilir.
Rakîm ise, rakam ve yazı demektir.
“Kânu”: Oldular... Ashâb-ı Kehf’in realite olduklarını ve insanlığın bunu bir realite olarak anlattığını ifade eder.
“Min âyâtinâ”: Âyetlerimizden... Yani her şey sonsuz bir bilinç ifade ediyor. Dolayısıyla, olağanüstü bir olayın
bilinç ifade etmesine şaşmamak lazım… Yanlış mukayese etmemek gerektir.
“Aceben”: “Acayip, olağanüstü” demektir. Buradan dikkatleri olağan dünyaya çeviriyor. Âyet numarası ve bu
kelimenin sayısal değeri olan 76, Kur’anın bir kısım 19’lu mûcizeliklerine ve biyolojik bilinçli yapılara bakar.
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10- “Bir vakit, (zamanüstü de olabilir) bir grup genç (grup ve gençlik, gerçekleri, bilinci ve
sağlığı ifade eder) mağaraya, (sonsuz bilince, maneviyâta, soyut değerlere) sığındılar. Dediler
ki: ‘Ey bizi zıtlarla geliştiren Rabbimiz, Kendi katından (metafizik âlemden) bize bir
rahmet (başarı ve somut netice) ver! Ve kendimizi doğru ve sağlamca yönetmemizi özellikle bizim için hazırla...’ (Önceden tedbir, güzel ve bilinçli bir tercihtir.)”
11- “Biz de uykuyu kulaklarına vurduk. (Yani onları derin bir uykuya daldırdık.) Onlar o mağarada (o bilinç içinde) sayılı seneler kaldılar.”
İyi derecede kıraat âlimi olan Abdülbâsıt Abdüssamed âyeti şu şekilde okuyor: “O Ashâb-ı Kehf, senelerin mağarasında uzun bir dönem kaldılar.”
Evet, bilinç ifade eden yeryüzü, özellikle zaman katmanları içinde saklı olan bilinçli işler, varlığın ve realitenin
güzel ve koruyucu birer mağaralarıdır.

12- “Sonra onları dirilttik. (Somut dünyaya geri getirdik.) Ki hangi grubun onların mağaradaki kalış dönemlerini daha iyi hesap ettiğini bilelim. (Ortaya çıkaralım.)”
İşte burada, özellikle bu son âyette iki gruptan söz ediliyor:
Birisi, niceliksel ve sayısal ve bu olayın târihini olağanüstü bir şaz olay olarak görüyor.
Diğeri, bu gerçeğin metafizik bir yasa olduğunu, sayılar ve senelerle ölçülemeyeceğini ve böyle bir bilincin
sonsuz olduğunu; yani işi, gerçeği, niceliksel olarak değil de niteliksel olarak görüyor.
İşte Allah, bu gibi olağanüstü olaylarla bizi şöyle uyarıyor:
“Varlığa niceliksel olarak bakmayın; nitelik olarak bakın. O zaman dünyanın bütün kozmostan daha güzel olduğunu ve çok güzel anlaşılacağını anlarsınız.”
Zaten kıssanın ileriki bölümlerinde, Kur’an bizi bunların nicelik olarak, kaç kişi olduklarını, ne kadar mağarada
beklediklerini bilmekten men’ ediyor; işi sonsuza, sonsuz bilince bırakmamızı ve bunun bireysel bir olay olmadığını; bir kanun, bir yasa, bir târihî anlayış ve kavrayış olduğunu hatta bizzat Hz. Peygamber’in hayatında aynı
olayın bir benzerinin yaşandığını söylüyor; şöyle ki:

13- “İşte, ey Muhammed! Biz onların haberini (olayının manasını) senin hayatın üstüne gerçek bir şekilde uyarlıyoruz. Senin sahâbelerin de, 13 sene Mekke mağarasında (yüksek vahiy
bilinci ile, kendilerini iman-küfür diyalektiği ile yetiştiren Rablerinin sonsuz bilincine) inanan bir grup gençtirler. Ve onlar bu şekilde imanlarını koruduklarından biz onların hidâyetini,
(başarısını) hedefe varışlarını fazlasıyla gerçekleştirdik. ”
Âyette geçen “Nebe’” kelimesi, olayın, işin iç yüzü, gerçek manası demektir.
Bir rivâyette, bu Ashâb-ı Kehf Hıristiyanlık târihinde gerçekleşmiş. Başka bir rivâyette Yahudilik târihinde gerçekleşmiştir. İşte 1. ihtimale göre, Hz. Muhammed ve Ashâb’ı Mekke’nin sınırlı ve mahsur hayatında, 13 sene
boyunca aynen Hz. İsa gibi yaşadılar, demektir. Ve 2. ihtimale göre; ölmüş-bitmiş ve yanlış anlaşılan, Hz. Musa’nın 1300 senelik ümmeti, İslam’ın 1300 senesiyle dirildi.77 Sakın sayıların işâretine kanıp niceliksel olarak
bakmayın. Nitelikli olarak bakın, demektir. Evet, Mekke’deki 13 sene çok yönlerden 1300 yıllık İslamî saltanattan daha değerlidir, denilebilir.
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Bakınız, Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, 11. Şuâ...
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14- “Bunun üzerine, Biz onların kalplerine (bilincine) takviye kuvvet gönderdik. Bunun neticesinde kıyam ettiler. Bizi geliştiren, sahibimiz O’dur ki, bütün semavâtın (metafizik âlemlerin) ve yerin (fizik dünyanın) Rabbi’dir ve Sahibi’dir. Biz asla onun dışında (sınırlı, bilinçsiz)
başka bir şeye tapmayacağız! Gerçekten böyle bir durumda biz, çok yanlış yaparız, bilinçsiz
davranmış oluruz, hayat gemimizi karaya vurmuş oluruz.”
(Şatat kelimesi bu üç manaya gelir.)

15- “İşte bu kavmimiz (Mekkeliler) Allah dışında bir sürü ilahlar edinmişler. (Sonsuz Tevhid
ve Gerçeklik Bilinci’ni, bin parça etmişler. Bunlar çokça zekidirler.) Neden bu putları için
ontolojik ve metafizik bir sultan (otorite bir delil) getiremediler. İşte sonsuz sistemi ve bilinci
temsil eden Allah’a asılsız yalanları uydurandan daha zâlim (dengesiz ve bilinçsiz) kim olabilir?!”
16- “İşte, ey Ashâb-ı Kehf veya Ashâb-ı Muhammed! Siz, kavminizi ve onların Allah dışında
taptıkları mâbudlarını tamamıyla terk ettiğinizde, mağaraya sığının! Sizi bu şekilde zıtlarla
terbiye eden Rabbiniz size, rahmetinden (rızkından, başarıdan) size neşredecektir. (Yayacaktır.) Durum ve idareniz için de size bir yumuşaklık ve kolaylık sağlayacaktır. ”
Rahmet, o günkü dilde, başarı, beslenme ve sahâbelerin inandığı ilkelerin somutlaşması demektir. Neşir ve
yayma, ilmin yayınlanmasına ve onların asıl sermayesine bakar.
Azil ve terk kelimeleri gösteriyor ki, o gün için Mekkelilere bir şey anlatmak artık mümkün değildi. Sahâbeler
Habeşistan’a, Hz. İsa mağarasına sığındılar.

17- “Güneşi görüyorsun, doğduğunda sağdan mağaralarına değmeden geçiyor. Battığında da
sol taraftan onları makaslıyor. Onlar ise o mağaranın bir çukuru ve yarığı içindedirler. İşte bu
büyük gerçek, Allah’ın âyetlerindendir. Demek, Allah (Kime Sonsuz Bilinç ve İlmi) sonsuzluk ve ebedîlik hedefini nasip etse, ancak o kazanır. Ve Allah, kimi de saptırırsa bütün sebepler birleşse de onu bir karara ve hedefe vardıramaz. Onun asla bilgili ve bilinçli bir sahibi ve
dostu olmaz.”
Bu 17. âyet, sınırda duran ve 5-6 yasayı evrensel şekliyle dile getiren gerçekler manzumesidir.
1) Güneş, bilinç ve sembol dilinde, devlet ve saltanat demektir. İşte maneviyâtı, İsevîliği, Mekke yaşamını seçenlere, devlet ancak uzaktan uzağa değebilir. Onların devlet ve siyasetle işleri olmaz.
2) Onlar, şehâdet âleminin ve güneş sisteminin etkin olmadığı ve dolayısıyla çürüme ve bozulmanın olmadığı
kuzeye (soğuğa, değişmezliğe) yönelik sessiz bir mağara (bilgi ve bilinç) içindedirler.
3) Başta bu gençler, yoğun bir bilinçlenmeden sonra, yavaş yavaş devletleşirler. Mesela, İslam önce sağa ve sola
açıldı. Sonra kuzeye yöneldi. Büyük bir güneş (imparatorluk) oldu. Hıristiyanlık da önce sağa-sola, sonra Roma’ya, kuzeye yöneldi, Bizans İmparatorluğu oldu.
4) Demek gerek dinî, gerek dünyevî, gerek biyolojik, gerek sosyolojik hidâyet ve başarı ve ebedîlik isteyen,
sonsuz ve derin bilinç ve vahiylerle yola çıkmalı, bunun dışında asla bir çârenin olmayacağını bilmeli!
5) İlmen tesbit edilmiş ki, bir fizikî mekân dünyanın manyetik dengelerine uygun olarak, kuzeye doğru yapıldığında, biyolojik bedenleri dahi çürümekten korur.
6) Başta Zü’l-Karneyn olmak üzere, bütün siyasî ve dinî hareketler, önce sağa-sola yönelmişler. Sonra kuzeyde
karar kılmışlar. Bu gün itibarı ile, kapitalizm ve sosyalizm de böyle gelişti.
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18- “Sen o ashâbı uyanık sanırsın. Halbuki onlar, derin uykudadırlar. Biz onları sağa-sola
çevirmekle (çalıştırmakla) onları çürümekten koruyoruz. Ayrıca köpekleri (bedenleri, nefisleri) kapıda, açıkta, eşikte ellerini uzatmıştır. Maddeten de korunuyorlar. Sen bir beşer olarak
onların bilinçlerini görsen, kaçarsın ve için korku ile dolar. ”
Âyet çok açık olduğundan, fazla lafa gerek kalmaz. Fakat yine de bir kaç nükteye bakmakta fayda var:
a) Gerçek bilinç, gaybda, rüyada, uykuda ve metafiziktedir. Öyle ki, uyanıklık hali bu gerçek bilince göre derin
bir uyku hali gibi kalır.
b) Ashâb-ı Kehf’in de, Ashâb-ı Muhammed’in de yaptıkları iş; çok korkunç ve sıra dışı idi ki, insanlık onlardan
korktu, ders aldı.
c) Asıl varlık, metafizik ve mânevi güç olmakla beraber, zâhiren de olsa, fizikî uyanıklık, sağa-sola koşmak,
çevreye göre tavır almak, Rubûbiyetin ve diyalektik yapının bir gereğiydi. 78
d) Ayrıca eğer bir nefsin de varsa, onun hakkını da veriyorsan bu durum tam anlamı ile İslam demek olmuş
olur.79
e) Bu 18. âyet, 18 kelimesiyle bu 18. sûreyi öyle güzel ve mûcizeli bir şekilde ifade etmiş ki, sûrenin geri kalan
mûcizeliklerini artık yazmasak da olur, dedirtiyor. Fakat nefis, hepsinde —maddeten ve manen— mûcizeleri
görmek istiyor. Onun için beraber devam edelim.

19- “İşte bu denge ve diyalektik yapı ile Biz onları dirilttik. Ki, aralarında soruşsunlar. Onlardan bir sözcü dedi ki, ‘(Mağarada) ne kadar kaldınız?’ Dediler: ‘Bir veya yarım gün!..’
Halk, ‘Rabbiniz (sizi terbiye eden Sahibiniz) sizin ne kadar kaldığınızı daha iyi biliyor.
Birinizi bu gümüşten para varakıyla şehre gönderin. Baksın, hangisinin yemeği daha
temizdir, diye! Ondan size bir rızık getirsin, nâzik davransın ve sizi kimseye bildirmesin!”
Mûcizelerle dolu bu 19. âyetin bütün sırlarını bilmek gerçekten beni aşıyor. Yine de bir kaç nükteye işaret etsek
iyi olur:
a) Türkler, İslam ile ebedî hayatın tadına varınca, 19. asra kadar uyudular.
b) Bir açıdan bir gün, (1000 sene) bir açıdan yarım gün (500 sene) uyudular. 19. asra kadar Arap ve İslam bilincini yaşadılar. Paraları, akçe ( gümüş ) idi.
c) Dünya hayatının 1000 sene veya 500 senesi de, sonsuzluk bilinci içinde 1 veya yarım gün gibi gelir.
d) Sahâbe asrından, havârilerin çağlarından, Osmanlı’nın ekonomisinden başka dönemlerde gerçekten helal,
temiz rızık çok zor bulunmuş.
e) Demek, Müslümanlar, böyle kritik dönemlerde, helal rızık, nezâket ve dünyaya dalmama ve kimseyi rahatsız
etmemek ile yükümlüdürler.

20- “İşte bu halk, sizin varlığınızın ve halinizin farkına varırlarsa,80 ya sizi recm ederler. (Size
savaş açarlar.) Veya sizi kendi milletlerine (hayat biçimlerine) döndürürler. Ve böyle bir durumda siz asla iflah olmazsınız.”
Özellikle reanimasyon (yoğun bakım) hekimleri iyi bilir ki; uzun süre yatan hastalarda eğer hastaların pozisyonu değiştirilmezse dekibütis ülseri denilen ciddi, ölümcül, yaygın enfeksiyona açık cilt/cilt altı yaraları oluşur.
(Uzm. Dr. K. Önder YILDIRIM)
79
İnsanın 7 duyusu + nefsi... Ashab-ı Kehf’in küçük bir modeli.
78
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Bu Âyetin 5 Nüktesi:
• Ruhanî ve uhrevî olan Hıristiyanlık ve Ashâb-ı Kehf bilinci 19. ve 20. asırda materyalizm darbesiyle bölündü.
Ve asla artık iflah olmadılar.
• Osmanlı 19. ve 20. asırda uyandı. Dirilişe geçti. Fakat Roma’nın devamı olan Avrupa onlara savaş açtı ve
onları Avrupa milletine kattı. Artık Türkler asla iflah olmadılar. (Haydi felaha) diye ezan okusalar da anlamı
olmadı.
• Son cümlenin (Artık iflah olmayacaksınız) sayısal değeri 1321 eder. Evet bu tarihte artık Türkler masonların
milliyetine geçtiler. Ve 20 sene sonra Osmanlı silindi. 1341 (1922)
• Bir milletin mâbihi’l-bekàsı olan temiz yemek manasına gelen (taam) kelimesinin sayısal ve bilinç yönü 120’
dir. İbn-i Haldun’a göre, eğer o millet ve devlet bu kadar seneden sonra kan yenilemeye gitmezse mağlup olur ve
başka bir millet tarafından yutulur.
• Âyette geçen millet kelimesi, sürekli yapılan, yaşanılan gelenek demektir. Avrupa dillerinde tradisyon diye
ifade edilir. Arapça etimolojik manası, bıktırıcı ve sürekli tekrarlanan âdet demektir. Melûl (bıkkın) kelimesi de
bu kökten gelir. Demek, dinî ve millî bilinç yasaları bin sene de devam etse, eğer orada yenilenme ve beden
değiştirme olmazsa yıkılır. Veya şok geçirir.
Son Bir Hatırlatma
1) Eğer olağanüstü mûcize ve gelenek, propaganda için teşhir edilse, ya yok olmasına veya materyalize edilmesine sebeptir. Bu durum, 19. ve 20. asırlarda dindarların çıkılmaz bir kaderi olmuştur.
2) Sahâbeler, Mekke’yi fethedince veya Hicrî 20. yıldan sonra onların sırrı ifşa oldu. O gün, bu gün o Ashâb-ı
Muhammed bilinci, tamamıyla yaşanılmadı. Çünkü yepyeni bir bilinç ve gelenek başladı. Artık İslam tam olarak
iflah olmadı. (Bu konuda çok târihî bilgi var. Onları başka bir kitaba saklayalım!)

21- “İşte böylelikle bu geçmişteki olağan ve olağanüstü durumları onların farkına vardırdık ki,
insanlar, zaferler konusunda Allah’ın vaadinin hak olduğunu bilsinler. Kıyamet ve diriliş konusunda şüphe olmayacağını anlasınlar.”
“Bu insanlar, târihe ve târih bilincine saygı duyarak bu Ashâb’ın işini aralarında tartıştılar.
Bazıları, ‘Onlar üstünde, somut bir târihî bilinç eseri olarak bir bina yapın!’ dediler. ‘Biz
târihi yargılayamayız. Rableri onların iç yüzünü daha iyi bilir’ dediler.”
“Onların işine egemen olanlar, ‘Onlar üstünde bir mescit edineceğiz’ dediler.”
[Yani toplum ikiye ayrılmıştır. Bir kısmı târihi bilmiyor. İşi bir heykel veya âbide ile bitirmek istiyorlar.
Diğer kısmı ise ecdad-perestlik ile bir nevi tapınmaya devam ediyorlar. İşte 21. yüzyılın bilinç biçimleri! Ve
gelecek niceliksel tartışmalar!]

22- “İşte her şeyin maddîleştiği,81 nicelikleştiği bir çağda (senden çok sonra) diyeceklerdir ki,
‘Bunlar üçtür, dördüncüleri köpekleridir.’ Ve diyecekler ki: ‘Bunlar beştirler, altıncıları
köpekleridir.’ Gaybı, (metafiziği) sonsuzluğu nicelikleştirmekle taşlayarak... Ve genel gelenek, ‘Onlar yedidirler, sekizincileri köpekleridir’ diyecektir.”
Lafzen meâli: “Size üstün gelirlerse... ” Demek bu dönemden önce sırlar, düşmana verilmiyor imiş. Demek
eğer sırrını koruyamıyorsan yeniksin!
81
4 ve onun bir katmanı olan 22 sayısı, maddeyi ve materyalizmi ve bundan dolayı kıyamete yakınlığı ifade
eder, 22. Sûre’ye ve Matta İncili’nin 22. Bab’ına bakınız!
80
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[İslam geleneği 3. ve 5. asra kadar Sahâbenin kültürü devam etti, diyor. Hıristiyan geleneği miladî 7. asra kadar
sağlıklı olarak devam etti, diyor.]
“Sen de ki: ‘Rabbim, onların sayılarını ve sonsuzluğu çok daha iyi bilir. Çok az kişi onların gerçek sayısını
bilir. Onun için sen (bir beşer olarak) böyle gaybî konularda ancak zâhirî bir tartışmaya gir. Ve onlar konusunda kimseden bir şey sorma!”
[Çünkü mesele nicelikleşmiş, manasından ve özünden koparılmıştır. Bu meselede artık sonsuzluk, ebedîlik ve
sonsuz bilinç manaları kalmamıştır.]

23- “Ve vahiy bilgileri sonsuz ve mânevi olduklarından sana ne zaman geleceğini sen sınırlı
bilginle bilmeyeceğinden ‘Yarın bu işi kesinlikle yaparım’ deme!”
Bu âyet 23 yıllık vahyi ve sonsuz bilinci gayet açık ve samimi bir şekilde ifade ediyor. Dikkatle okuyun!

24- “Sürekli olarak Allah’ın sonsuz bilincini ve meşietini dile getir. Unuttuğun zaman seni
zıtlarla geliştiren Rabbini an! Ve ‘Rabbim beni bu niceliksel durumlardan çok daha doğru
bir bilgiye ve sonsuz bir anlayışa vardırır’ de.”
25- “Onlar yine niceliksel olarak: ‘Ashâb-ı Kehf 300 + 9 sene kaldılar’ diyecekler.”
26- “Sen vahiy ve sonsuz bilinç diliyle de ki: ‘Allah (Sonsuz Bilgi ve Bilinç Sistemi ve Ehadiyeti) onların ne kadar kaldıklarını çok daha iyi biliyor. [Yani onlar o bilinç mağarasında sonsuzdurlar.] Göklerin (metafizik âlemlerin) ve yerin (fizik dünyanın) gaybını
(bilinmezlerini) ancak o bilir.” (Çünkü bunlar, sonsuz gerçeklerdir.)
“O en iyi gören ve en iyi işitendir. (Yani sonsuzdur.) İnsanların O Sonsuz Hakk’tan başka asla
sahipleri yoktur. Ve O Sonsuz Bilinç ve Hakk, varlığını ve sonsuz bilincini şirk ve bölücülük
ve ortak edinmekle bozmaz, egemenliğine zarar getirmez.”
Son 7 Âyetteki Bir Kısım Kelimelerin Nükteleri
Âyet 20’ deki “Ew” (veya) kelimesi kendi öz manasına geldiği gibi, Kur’anın diğer yerlerinde görüldüğü üzere
“We” manasına da gelir. İşte bu ikinci manaya göre şu nükteler anlaşılabilir:
A) Mekkeliler ve Ebû Süfyan, Mekke Ashâbı’nı hem savaşa tuttu, hem eninde-sonunda onları eski âdet ve geleneklerine (milletlerine) döndürdüler. İslam târihçileri ve rivâyetçileri bu inceliği açıkça bildiklerinden Fetih
Öncesi İslam’ı ile Fetih Sonrası İslam’ı diye iki dönemin arasındaki önemli farka dikkat çekiyorlar.
B) Ebedî bir maneviyât ve ruhanî bir bilinç ile yetişen ilk 300 yıllık Hıristiyanlar, Roma tarafından belki 300.000
kere recm edildiler, parçalandılar. Sonra Roma Devleti, Hıristiyan olunca onları kendi milletlerine kattılar.
C) Bir çağdaş Roma olan Avrupa Sömürgeci Devletleri, önce Osmanlı’yı bombaladılar, (recm ettiler) sonra
mağlup olan Türkleri Avrupa milletine kattılar. Yaklaşık yüz senedir, Türkiye Avrupa’dan daha çok Avrupalı
olmuş. Fakat henüz temiz bir taam (ekonomi) bulamadı.
Âyet 21’ deki “We kezâlike” (Ve böylece) kelimesi hem Ashâb-ı Kehf’in dirilişine, hem Mekke’li Sahâbelerin
diri ve bilinçli hayatlarına, hem Osmanlı’nın, Arap İslâmı’nın dirilişi olduğuna bakar.
Âyette geçen “Waâdallah” (Allah’ın vaâdi) hem zaferlere, hem kıyâmetteki diriliş vaâdine bakar. Zaten kıyâmetteki dirilişin bir ismi de “yewmü’l-fetih” (açılış ve diriliş) günüdür.
Âyet 22’ deki, “Üçtürler, dördüncüleri köpekleridir” ifadesinin manası, “İnsan, enerji, yazılım, irâdeden ibarettir, 4. bir etken ise nefistir” manasına gelebilir. “Beştirler, altıncıları köpekleridir” ifadesi ise “5 duyu ve nefis”
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manasına gelebilir. Fakat böyle bir söyleyiş gaybî ve sonsuz bilinci ifade etmediği için âyet, hemen bu iki görüşe
“Gaybı taşlama” dedi. Ama “Yedidirler, sekizincileri köpekleridir” ifadesi ise gaybî boyutu içerdiğinden, asıl
mana olmasa da dışlanmamıştır. Fakat asıl mana bu da değildir. Yani metafizik ve gaybî işler tek bir şeydirler. O
da: SONSUZDURLAR. Onun için değişik söylentiler, bu sonsuzluk manasına aykırı olduklarından âyet o söylenceleri kabul etmiyor.
Ve âyet insanlar içinde sonsuzluğu anlayanlar ve yaşayanlar çok azdırlar, diye “İllâ kalîl” ile ifade edilmiştir.
Tartışma manasına gelen “mira” kelimesinin etimolojik kökü, şüphe manasına gelir. Çünkü her tartışma bir
miktar şüphe içerir. Ve böyle şüpheler sonsuzluk mefhumuna aykırı olduklarından, peygambere bile yasak edilmiştir.
Âyet 24: “Allah’ın dilemesi müstesna” cümlesi 23. âyetin devamı iken bu âyete geçmesi 3 ayrı önerme içindir:
1) Evvela, “Yarın mutlaka bunu yaparım” şeklinde bir şey söylememek gerek.
2) Çünkü bir şeyi yapmak, ancak sonsuz sistemi bilmek ve ona hâkim olmak ve o sonsuza entegre olmakla olur.
3) Demek, İlâhî meşiet bir partner değil. Asıldır. Asıl faktördür. Ve müstakildir. Onun için müstakil olarak söylenmiştir.
Âyet 25’teki “Mağaralarında 300 + 9 yıl kaldılar” sözü, Allah’ın değildir. “Onlar böyle söylüyorlar” şeklinde
başta bir “We kàlû” mukadderdir. Onun için hemen ardında “De ki: ‘Allah, onların ne kadar kaldıklarını çok
daha iyi biliyor’” sözü gelmiştir.
Ve bu söz mana olarak diyor ki, metafizik ve ruh ve bilinç ile ilgili işler, zamanüstüdürler, onları sayılarla sınırlandırmamak gerek.
Evet, İslam Târihi 30 sene güzel gitti, Abbâsîler, 300 sene nisbeten aynı şekilde gittiler. Ve Osmanlılar, iki 300
sene bu şekilde gittiler. Fakat bu sayılar, bizim içindir, ve dünyanın güneş ve aya göre olan seneleridir.
Artık onlar, gayba geçtiklerinden, ebedî ve sonsuz ve dünya zamanı ile ölçülemeyecek bir durumdadırlar.
Âyet 26’ nın ifade ettiği gibi “Onların şimdiki durumunu bilmek, ancak bütün geçmiş ve geleceği, fizik ve metafizik âlemleri bilmekle olur. O da Allah’a mahsustur.”
Allah’ın bu sonsuz yazılımları bilmesini, işitmesini, görmesini ifade için Arapça’da “Ebsır bihi ve esmi’” (O, o
kadar sonsuz derece görür ve işitir) şeklinde söylenmiştir. Bu deyimin Arapça’daki adı Taaccüb Fiili’dir. Evet,
gerçekten insanoğlu sonsuzluk yanında sadece şaşırır kalır. Ve Kur’anda bu kip sadece Allah için kullanılmıştır.
Âyet 26’da “Allah dışında insanlar için asla sahipler olamaz” ifadesi bize der ki: “İnsan gibi sonsuz ilişkileri
olan bir varlığın sahibi, ancak sonsuz sıfatlara sahip bir güç, bir bilinç olabilir.”
Ve bu âyette son cümle olarak denilir ki: “Allah hiç bir kişiyi kendi hükmüne ortak etmez.” Yani:
a) Ortaklık eşitler arasında olur. Ve hiç bir şey O’na denk değildir.
b) Ve Allah sonsuz sistemi ve bilinci temsil ettiği için bir kişilik olamaz. Fakat sonsuz Ehadiyet tecellîleriyle
kişilik alır. Devletin dairelerle, bakanlıklarla hükmî kişilik alması gibi... Demek “Ehad” (bir kişi) manasına gelen
kişilikler, Onun Ehadiyet tecellîlerine asla denk olamazlar, ona ortak olamazlar. Eğer O Sonsuz Ehad’e entegre
olurlarsa zaten O’na kul olurlar, ve O Sonsuz Bilince entegre olurlar. Dindarların kişiliği bu şekildedir ki, ebedî
bir hayatı hak ederler. Kâfirler ise bu sistemi reddettiklerinden geçici bir kişilik kazanırlar. Sonra silinip giderler.
Çünkü sonsuz bilinç ve birlik, bölücülüğe ve şirke yer vermez. Yoksa kendine zıt olur.

27- “İşte, ey Muhammed! Sen de beşerî kişiliğini tam entegre et. Kâinatı diyalektik ile geliştirip onda sonsuz manalar geliştiren Rabbinin kitâbından (yazılım ve vahiyden) sana sessizce
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açılan bilgilere harfiyyen uy!82 Rabbinin bu yazılım ve yasaları için (sonsuz oldukları için)
asla değiştirici bir güç olamaz. Ve sen O’nun dışında yaslanacağın bir dayanak da bulamayacaksın!”
[“İşte İsa, Matta, 27. Bab’da anlatıldığı gibi beşeriyetini haça gerdi, ona son verdi. Sonsuzluk semâsına çıktı.”
“İşte 27. Ramazan’da sana bu imkânı verdik. Ebedî sonsuz âlemin kapılarını sana açtık.”
“Bediüzzaman diğer risâlelerinde Kur’anın mûcizelikleri üstünde çokça durmuştur. Fakat 27. Söz’de, 27. Mektub olan Lahikalar’da, îdamla yargılandığı 27. Lem’ada dâima bu ebedîlik, entegrasyon kapılarını açmaya çalışmış ve bizim için ölüm, îdam, kısa (fânî) kişiliğin kaybı, bir bayram günüdür. ‘Ölüm bizim için nevrûzdur’
demiş ve Nevrûz günlerinde vefat etmiştir.”]
Âyette geçen “Wetlû”, tilâvet, harfiyyen, ses tonuna kadar kutsal bir şeye tâbi olmak, onu dile getirmek, demektir.

28- “Evet, bir beşer olarak insan nefsine (küçük dosyasına), böyle harfiyyen başka bir dosyaya ve kişiliğe ve gerçeğe uymak zor gelir. Fakat, ey Muhammed, sen, nefsini sabah-akşam
(karada-denizde, her yerde ve her halde) Rabbinin vechini (yüzünü, özünü, bilincini, ebediyetini, ehadiyetini) dileyerek O’na istekte ve sürekli çağrıda bulunanlarla beraber tut, ve iki gözünü (maddî-mânevi bütün imkânlarını) onlardan ayırma! Sakın, dünya ‘zînetini’ isteyerek
böyle bir yanlış yapma!”
[Daha önce geçtiği gibi “72” eden “zînet” kelimesi 72 yıllık insanın şahsî ömrüne bakar. İnsan bunu feda etse de
—çünkü kısa ve sınırlıdır— 720 yıllık dönemlere, 72000 yıllık çağlara baktığında, bunlar insanın nefsine sonsuz
bir dünya gibi gelebilir, insan ona kanabilir.
İşte madem bunlar sınırlıdır. Sen bunları ebedîlik ve sonsuz varlık demek olan Allah’ın vechi ile değiştirme!
Senin ümmetinin ilk günlerinde ve son günlerinde bu sonsuzluk bilincini anladıkları halde, dünyanın o 72 yıllık
dönemlerini tercih ettikleri kişiler gibi olma!]
“Evet, sakın bu (iki) kişiye itaat etme! Onun kalbini (sonsuzluğu algılayan derin bilincini) benim zikrimden
(ebedîlik içeren mesajımızdan) gâfil kıldığımız ve üst bilinci olan (rüzgar gibi esintilere göre amel eden) hevâsına uyan o kişiye uyma! Çünkü bu kişi, geçici bir maksat uğruna, sonsuzluk için verilen bütün enerjisini ve cihazâtını kullandığı için, onun emri, isteği daima aşırılıktır.” (Dolayısıyla bilinçsizlik, zulüm ve dengesizliktir.)
[Evet, o gün için bu âyet Ebû Cehil’e uyar. Ve bugün için 1928’den beri içimize giren Avrupa’nın bozuk Roma
hayat anlayışı, bizi böyle yanlışlara dâima zorluyor.
İşte bir sonraki âyet bize çıkış yolunu gösteriyor. Şöyle ki:]
Böyle dönemlerde, imtihan, kalite ve dinin kutsallığının korunması için, insanlara serbestiyet verilir. (Sekülerizm)

29- “Ve vahiy diliyle de ki: ‘Hak, gerçek ve ebedîlik, sizi sonsuz zıtlarla geliştiren, kalkındıran Rabbinizdendir. (Asıl haksızlık bu dengeyi ve bu bereketi görüp yaşamamaktır. Asıl ve gerçek olan, tek taraflı ve bereketsiz bir şekilde gitmek değildir.)

Âyette geçen “tilâvet” uymak manasına gelir. Çünkü bir şeyi tilâvet edip okuyan kişi de metne ve kitaba uyarak okuyor. Burada ise okuma manasıyla bu kelimenin bir manası olmuyor. Onun için “Vahye uy!” manasında
tercüme ettik.
82
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Artık her şey açıktır, isteyen, inansın (ebedî bilinci kazansın), isteyen inkâr etsin. Çünkü
Biz zâlimler (dengesizler ve bu sayede bilinçli davranışı yitirenler) için öyle bilinmez bir
ateş hazırlamışız ki onun bölümleri ve çeşitleri, o zâlimleri kuşatmıştır. Bu ateşten kurtulmak için yardım isteseler de, maden eriyiği gibi ve yüzleri çirkinleştiren bir su ile onların yardımına gidilir... İşte ne kötü bir içecektir bu! Ve ne kötü bir çevredir bu!”
Âyet 29’un Kelimeleri
Âyetin başında “We” gelmesi gösteriyor ki; bu 29. âyetteki serbestiyet ve kötü hal, âyet 28’de anlatılan o aşırı ve
dengesiz dönem içindir.
Âyet vahye atıf yapmakla, kalkınmanın, aydınlanmanın gerçeği, hakikisi ancak vahiy bilgileri ile olur, demiş oluyor.
Hakk (Gerçek) kelimesi gösterir ki, o dönemde tek taraflı giden iki hurâfe akım olacak:
a) Biri, inancı esas alacak, Rubûbiyet ve diyalektiğini dışlayacak, insanların küfre girmesine sebep olacak
hurâfeci akım...
b) Diğeri, inançsızlığı, tek taraflı materyalizmi esas alacak, diyalektik ve bilinç ve denge iddia ettikleri halde,
dengesiz ve zâlim olacak bir maddî akım!
“İsteyen inansın, isteyen kâfir olsun” buyruğu gösterir ki, böyle iki tarafı hasta olan bir ortamda ancak sekülerizm çâre olabilir.
“Biz hazırlamışız, belirsiz bir ateşi...”:
a) Biz, (Allah için olduktan sonra, ve sonsuzluğa entegre olmakla, negatif benlik dahi güzel düşer. Yani Allah
hazırladığı halde, çevreyi kullandığı için ve o ateş çeşitli ve belirsiz olduğundan bu cümle kipi kullanılmıştır.)
b) Zâlimler (yani dengesizler) dengesizlikle —sebep-sonuç ilişkisi gibi— ânî olarak ve hemen o dengesizlik ve
bilinçsizlik hapsine düşüverirler. Ve bu negatif durum yani dengesizlik potansiyel olarak her yerde hazır bulunduğundan “Biz, hazırlamışız” (Sistemimiz içinde hazırdır) denilmiş.
c) Ve dengesizliğin sonsuz biçimleri olduğundan o ateşe “nâren” (belirsiz bir ateş) denilmiştir.
“Onun perdeleri, odaları onları kuşatmıştır.” Yani onlar saraylarda dahi olsalar, bu dengesizlik cehennemine
girerler. Ve onlar, genellikle zevk ve sefâ için bu dengesizlik cehennemini tercih ediyorlar.
Gerçekten buna dayanılmaz. Ve bu insanlar medenî olduklarından etraftan yardım dilerler. Yani dengesizlik,
ateş, zulüm onların öz varlığı olan bilinçlerini parçalıyor, yakıyor, yokluk veriyor.
Bunlar yardım isteseler de onlara “Maden eriyiği ve yüzleri çirkinleştiren bir su ile yardım edilir.”83
Yani su ve maden bilinci, ateşten kurtaran iki temel faktördür. Fakat bu iki nimet dahi dengesizlik cehennemine
girince öyle kızışıyorlar ki, biri eriyik olur; diğeri içecek olacağına, yakıyor.
Ve bu cümle işâret eder ki, onlar, bolluk ve refah sembolü olan su ve madenler (bilgi ve sanâyi) için böyle bir
yola girdiler.
Evet! Biz Avrupa’dan yardım isteriz. Onlar bize alkol suyu ile silah mâdenlerini veriyorlar. Ve bizimle alay
ediyorlar.

Sıkıntı ateşini söndürmek için bu insanlar, seks suyuna başvururlar. Fakat namus gibi bilinçler işin içinde
olmadığından kıskançlık ve maddî güzelliğin yetersizliği ateşiyle yanıp çirkinleşiyorlar. (Eymen)
83
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Onun için en kötü içeceği biz içiyoruz. Ve en kötü çevre bizim maddî ve mânevi çevremiz oluyor.
Ashâb-ı Kehf için “Mirfakan” (kolaylaştırıcı ortam ve çevre) kelimesi kullanılmıştır. Burada ise “Mürtefeka”
(zorla elde edilen ve kötü olan çevre) denilmiştir.

30- “İşte böyle bir güce karşı, belirgin (ellezîne) ve gerçekçi (inne) ve inançlı (sonsuzluğu
bilen) ve yararlı işler yapan bir grup, bu tahribatı onarır.
Çünkü Biz (Sonsuz Bilinç Sistemi) güzel ve yapıcı işler yapanların ücretini (neticelerini) zâyi
etmeyiz. (Sistem sonsuz ve olumlu olduğundan ve olumlu işler, negatif çukurlara akmadığından o neticeler asla zâyi olmaz.)”
[Âyette “İşlerini güzelce yapanların ücreti” ifadesi gösterir ki, bunlar, bilinç ve kalite ve keyfiyet ile işi onarabilirler. Eğer onlar da diğerleri gibi işi niceliğe bindirirlerse artık kıyâmeti bekleyebiliriz.]
[İşte bakın Allah, sistemini ne kadar güzel ve kaliteli yapmıştır. Bu gelen âyet Cenneti tarif eder. Fakat nasıl, bir
evvelki âyette “ateş” her yerde vardır. Sadece âhirete has bir şey değildi; öyle de Cennet dahi umûmî ve evrenseldir. Yani hem dünyada hem âhirette vardır. O nazarla bu gelen âyete bakın; seyredin:]

31- “İşte özellikle bu belirgin (ülâike) inançlılar için sonsuz bilinç ve bayındırlık demek olan
‘ADN CENNETLERİ’ vardır.84 Altlarından nehirler gelir, akar. (Her şey bilinçtir ve bol ve
düzenlidir.) Onlara altın bilezikler takılır. (Yani maddî güçleri de istedikleri gibidir.) Ve en
güzel kumaştan ve parlak ipekten yeşil elbiseler (siyab) giyerler.
[Elbise, insanlık bilincini, varlıklar içindeki zirve oluşunu ifade ettiği gibi, ipek ve kumaş, mutluluğu ve rahatlığı
anlatır. Yeşil renk ise bilincin zirvesini ve sonsuzluğunu ve harikalığını dile getirir ki, bir iki sayfa sonra anlatılacak ‘Hızır’ kelimesi ve lakabı ‘yeşil’ demektir.]
“Onlar koltuklara yaslanırlar.”
[Yani, yönetim, rahatlık ve zirvede oluş zevkini bulurlar.]
“İşte en iyi ücret ve ödül bu anlatılan cennet ve müştemilâtıdır.”
“Ve en güzel ve rahat çevre bu cennetlerdir.”
[Âyette geçen ve ücret manasına gelen “sevap” ile, elbise manasına gelen “siyab” aynı köktendirler.
Yani insanoğlu, soyutu, dili, güzelliği, bayındırlığı, gelişmeyi ve bütün varlıkları yönetmeyi becerdiği, sonsuzluğu anladığı ve ona çalıştığı için, kumaşlı, ipekli üniformalarla ödüllendirilmiştir.
Evet, insanın giysileri onun madalyası ve üniformalarıdır. Onun için bazı askerî kurumlar, ayrıca üniforma giymezler. Onların benliği ve zevkleri kollektif olmuştur. Artık özel isimleri ve üniformaları yol, özel isim ve bayrak manasına gelen “alem” leri vardır. Onlar, küçük kişiliklerini denize çevirmişler. “Ben, yok; Biz, var” diyorlar. Milletimiz sağ olsun, yeter, diye söylüyorlar. ]
Âyette geçen altın bilezik, bu gün kadınların süs için kullandığı süs bilezikleri değiller. Egemenliğin, sonsuz
bilincin, somut krallığın simgesi bir üniformadır. Ve eğer bu sarı renk yeşil bilinç ile birleşirse sonsuz bir saadet
ve gücü doğurur ki, cennet bu şekilde madde ve mananın, soyut ve somutun birleşimidir, Rabb ve Rahman isimlerinin tecelligâhıdır.
Ve bu şekilde sonsuz zıtları bir araya getirmek, iman ve küfrün, sonluluk ile sonsuzluğun, nicelik ile niteliğin o
muazzam sistemin birer realitesi olduğunu bilmek ve ona göre yaşamak çok zor ve zahmetle elde edildiğinden,
84

Mâden kelimesi de aynı kökten gelir.
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“cennet” için, çok güzel, ama çok zor bir çevre manasında “We hasüne mürtefeka” denilmiştir. Evet, bu yeşili
altın sarısıyla birleştirenler, rahat ve saadet koltuklarına yaslanırlar.

32- “İşte, ey Muhammed, insanlar bu gibi sonsuz hakikatleri rahat anlamaları için, (yani) onlar için bu iki adamı misal olarak onlara arz et, sun, onların bilincine vur!”
“Onlardan birisi için her çeşit üzümden iki bağ yaptık. Ve o iki bağın etrafını hurma ağaçları
ile donattık. Ve o iki bağın aralarına ekinler kıldık.”
33- “İşte bu iki bağ, yemişlerini verdiler. Ve dengesizliğe sebep olacak hiç bir eksiklik bırakmadılar. Ve aralarında bol bir nehir fışkırttık.”
34- “Ve bu adamın çokça malı ve meyvesi oldu. Bunun üzerine arkadaşına muhâvere ederek
(interaktif konuşarak) dedi ki: ‘Ben senden malca daha zengin ve nüfusça daha çok ve daha güçlüyüm.’”
Eski müfessirler, bu üç âyeti, bu iki adam misalini bir temsil olarak değil de, târihî bir olay olarak aktarmışlar.
Ve sadece birisinin iki bağı olduğu, diğerinin hiç bir şeyinin olmadığı şeklinde meallendirmişler.
Fakat ben nazm-ı maânîden, temsil belâgatından ve yüksek edebiyat gramerinden anlıyorum ki, bu iki adamın
her birisine de iki bağ verilmiştir. Fakat bu dört bağ arasında göreceli bir fark kalmıştır.
Ayrıca her birisine verilen bu iki bağdan birisi, maddî bağdır. Diğeri mânevi bağdır. Biri maddîsine önem verir,
diğeri ise mânevisine!..
Bu mânevi bağın mânevi, misâlî ve gaybî bilinci temsil etmesi açısından açılımı şöyledir:
“Wadrib lehüm”: Onlar için bir sikke, bir darbe (baskı), bir bilinç barometresi olarak bu (mânevi) temsili söyle!
“Meselen”: Bir mana, bir arketip, bir model, bir bilgi değeri olarak...
“O iki adamı”: Adam, bilinci, gücü, egemenliği temsil eder. Ve iki olunca da tam bir diyalektik değer olurlar.
“Cealnâ” (Kıldık): Bizim Sonsuz Bilincimiz, o iki adamın imtihan dünyasında gerçekleri gösterebilmeleri için
bilinçli bir veriş ve yönlendiriliş ile verdi.
“Liehadihimâ”: Onların her birine, çünkü her biri ayrı bir ehadiyet ve bilinç dosyasını yaşıyor. Onlar, ayrı ayrı
olarak mükelleftirler.
“Cenneteyni”: İki cennet, iki farklı bilinç, iki farklı varlık boyutu.
“Üzümün her çeşidinden...”: Yani mutluluk ve saadetin, ve aşkın ve doyumun maddî ve mânevi bütün çeşitlerinden...
Üzüm, aşk sembolüdür, ve aşkın da en güzel şekli, çeşit çeşit olması ve sonsuz derece bulunmasıdır.
“Ve etraflarını hurma ile donattık”: Hurma, iman, beslenme, güven ve güç sembolüdür.
“Ve o ikisinin değişik duygularının tatmini ve doyurulması için her çeşit ekini, bilgiyi, kültürü ektik.”
Âyet 33’ün Kelimeleri
“(İşte bu iki adam, her yönüyle eşit imkanlara sahiptiler,) çünkü bu iki cennet (bağ) bütün ürünlerini verdiler, ve
o konuda hiç bir tarafa dengesizlikle zulmetmediler.”
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Ayrıca aralarında bir nehir (bol sonsuz bilgi ve imkân) var olduğundan, o iki adamdan her biri istediğini geliştirebilirdi. Biri mânevi bağını geliştirdi. Diğeri maddî bağını...
Âyet 34’ün Kelimeleri
“Ve bu tercihin sonucu birisinin çok mal ve meyvesi oldu. Arkadaşıyla karşılıklı bilinç teâtisinde Ona dedi ki:
‘Ben malca senden daha bol imkânlara sahibim. Ve nüfusça ve askerce daha güçlü ve daha çoğum.’”
[Yani bu ikinci adam, niceliği, maddeyi, çokluğu ve maddî sayıları ve maddî gücü sevdi ve onunla arkadaşının
izzetini kırdı.]
Âyette geçen “Eazzu” “Ben senden daha azizim (güçlüyüm)” manasına geldiği gibi, “Daha şerefli ve üstünüm”
manasına da gelir. Bir kıraatte “Eaddu” okunup “Ben neferce daha çok kişiye sahibim” manasına da gelir. Her
iki kıraatte de bu adamın, maddî gücü, maddî niceliği ve sayıları sevdiğini ve onlara taptığını, onun nazarında tek
geçerli değer somut veriler olduğunu söylemiş oluyor.
Âyette geçen “Nefer” asker, ordu, savaş ve nüfus manalarına gelir.

35- “İşte o adam, tamamıyla niceliği seçtiğinden maddî cennetine (bağına) girdi. Ve o böyle
yapmakla dengesizlik yaptığından, saf bilinç olan benliğine (nefsine) zulmederek böyle yaptı.
Dedi ki: ‘Ben bu bağın asla değişeceğini sanmam.’”
36- “Ve ben kıyâmetin de kopacağını sanmam. Farz-ı muhal eğer Rabbime döndürülsem de,
bu dünyevî cennetten daha yararlı bir değişim ve inkılabı bulurum.”
37- Sâhibi (arkadaşı) interaktif olarak onunla konuşarak ona dedi ki: ‘Sen, seni topraktan bir
ben yapan, sonra bir spermden (meniden) (o ben’i geliştirerek) yaratan, sonra, erkek
(bilinçli, güçlü, sağlıklı bir varlık) olarak seni düzenleyen O Sonsuz Ben’i (Ellezî’yi) nasıl
görmezsin!’”
Âyet 35’in Kelimeleri
“Ve o maddî cennetine girdi.” (Yani maddî imkânlar, onu yuttu.)
“Nefsine zulmederek...” (Yani tek taraflı gittiği için dengesizliğe sebep oldu, neticede zulmetti.)
“Dedi ki:” (Yani onların bilinci artık sadece bir söz olarak kalır.)
“Zannetmem...” (Yani onların bilinci kısır bir kuruntudan ibaret kalır.)
“Bunun ebedî olarak değişeceğini sanmam!” (Yani onların bilgileri maddîdir, sınırlıdır, ebediyete inansalar bile
kâinatın sonsuz mânevi bilincini ve bu bilince göre sürekli olan değişikliğini bilmiyorlar.)
Âyet 36’nın Kelimeleri
Ve onlar bu sonsuz bilinci bilmedikleri için, sonsuz ilim ve irade ve güç isteyen kıyâmetin kopacağını da sanmıyorlar. (Bunlar deist olduklarından) “Rabbime (zorla) döndürülsem de daha güzel bir devrim (inkılap) bulurum”
derler.
[Târihen ve sosyolojik olarak sâbittir ki, maddî devrimler ve inkılaplar, tek taraflı gittiklerinden, daima yıkıcı ve
tahripkâr olurlar, ve insanın sonsuz bilinç içeren iç dünyasına ve ailevî yapısına zehir oluyorlar.]
Âyet 37’nin Kelimeleri
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“Arkadaşı onun için dedi:” Yani o kâfir arkadaşın demesi bir illet, bir fayda içermediği halde bu mümin kişinin
demesi, bir fayda, bir gaye içerir.
“Arakadaşı”: Arkadaşlık bir bilinç, bir kollektif kişiliği gösterir. Ve eğer arkadaşlardan biri, bu gerçeğe aykırı
davranırsa o bilinç, o kişilik, yıkılır, zulmedilmiş olur.
“Muhâvere”: Karşılıklı, interaktif konuşma halidir. Bu tarz konuşma, bilinç halinin diyalektiğini, aktivitesini ve
sağlıklı yapısını gösterir. Ondan dolayı, iki taraf için de “ muhavere ” kelimesi kullanılmıştır.
“Küfür”: Negatiflik, bilgisizlik, görmemezlik ve inkâr demektir.
“Ellezî”: Belirgin kişilik ve özellikli bilinç ve benlik demektir.
“Halk” (Yaratma): Özel dosyalama, form verme ve bilinçli ekolojik şekil demektir.
“Toprak” ve toprak elementleri bilinci aktarmak ve bilinçli bir DNA oluşturmak için çok önemli ve bilinçli bir
hazırlıktır. İnsan, topraktan gelen yiyeceklerle oluşan sperm DNA’ sından ve döllenmiş halinden sonra, artık tam
bir bilinç ve kişilik sahibidir. Rubûbiyeti kabul eden, doğal bir mükelleftir. Onun için:
“Sonra seni adam olarak düzenledi”: İnsanın, döllenmeden sonraki bütün gelişmeleri ve bilinç oluşumu bir nevi
düzenleme, süsleme ve tamamlamadır, diye bizim çevre bilincimizin, sonsuz bilinç ile düzenlendiğini gösteriyor.
Ve çocuk aldırmanın câiz olmadığına işaret ediyor. (A’raf; 172)

38- “Lâkin ben ise, Allah’tır benim Rabbim, derim. Ve Rabbime hiç bir bilinç sahibini
(Ehad’i) ortak koşmam.”
Âyette “Lâkinne” okunan lafız “Lâkin ene” “Fakat Ben” şeklindedir. Müfessirler bunda müttefiktirler. Hat olarak
da öyle yazılmış. Fakat hiffet için “Lâkinne” okunmuştur. Diğer kıraatler yine “Lakin ene” olarak okumuşlar.
Burada bilince iki önemli işaret var: Biri, istisna etmek, bir şeyi ayırma bilinci; diğeri, “Ben” ve kişilik ve iman
bilinci...
Âyette geçen “Hüve”, Mutlak Bilinci ifade eder ki, Allah kelimesi ile ifade edilir. Allah bu Mutlakiyeti, diyalektik ve Rubûbiyet ile gerçekleştirir. Mümin insan, bu sonsuzluğu bildiğinden ve Rubûbiyet ile gördüğünden
“Ben, Rabbime asla kimseyi ortak koşmam!” demiştir.

39- “Sen, ey arkadaş! Neden (maddî) cennetine girerken, ‘Allah’ın dilemesiyle, bu bağ ne
güzel olmuş! Allah’ın dışında hiç bir kuvvet (enerji) olamaz!’ demedin? İşte eğer sen, beni
mal ve evlatça daha az görüyorsan,”
40- “İşte Rabbim pek yakında senin cennetinden daha yararlı bir şeyi bana verecektir. Ve senin cennetin üzerine gökten hesaplı bir bela indirecek. Senin o bağın (cennetin) ayak kaydırıcı
bir toprak (çamur) olacaktır.”
41- “Veya onun suyu batar, sen artık onu asla isteyemezsin.”
Bu Üç Âyetin Kelimeleri
* Âyet; 39
“Levlâ”: Geçmiş bir şeyin yani geri dönülmesi artık mümkün olmayan bir yanlışın sorgusu için kullanılır. “Neden?” manasına gelir.
“Sen cennetine girdiğinde”: Yani “Sen” ve bilinçli tercih (giriş) ve cennet kelimeleri kaybedilmiş bilinç durumlarını hatırlatır.
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“Maşâallah, kuvvet ancak Allah ile olur”: Bu kelimeler, İlâhî Sonsuz Bilinç ve Meşieti; ve Allah’ın Gücü ve
Enerjisi dahi, ilmi ve bilinci ve sonsuzluğu içerdiğini keskin bir şekilde gösterir.
“Eğer beni görüyorsan”: Şüphe ve şart edatı, kâfirlerin görüşünün şüpheli olduğunu, gerçeği ifade etmediğini
söylüyor. “Beni” manasına gelen “Ya”nın hazfedilmesi mümin kişide benliğin fazla görünmediğine işarettir.
“Benim malca ve veletce daha az olduğumu...”: Evet, imanlı olanlar ve maneviyâtı esas alanlar, tercih sonucu
nicelik olarak başta zayıf olurlar.
* Âyet; 40
“Fe asâ”: Umut ve gelecek imajı olan bir kelime...
“İşte Rabbim bana daha hayırlısını verecek...” : Rabb, somut bilinç ifadesi. Yani mümin kişi başta nicelik ve
somut verilerde zayıf olabilir. Fakat bu durum kısa sürer.
“En yu’tiyenî” : Bu kelimedeki, “Ben” manasına gelen “Ya”nın hazfedilmesi, yazı olarak bildirir ki, Allah sadece
bir kişiye değil de bütün ehl-i imana umut ve mal verir. (Çünkü “en yu’tiyenne” şeklindeki okunuşu hatırlatır.)
“Senin cennetinden daha hayırlı”: Evet, mana ve bilinç ile olan az bir mal dahi, tek taraflı ve materyalizm sonucu olan çok maldan daha faydalı ve daha hayırlıdır.
“Hüsbân”: Gelişi-gidişi hesaplı olan kozmik meteor veya musibet demektir.
“Tusbiha”: Bu kelime işaret eder ki, her sabah her şey değişiyor. Fakat kâfirler, bu maddî düzeni değişmez kabul
ediyorlar.
“Semâ”: Atmosferden geçen meteora bir işaret olduğu gibi, değişkenlik yasasına da bir göndermedir. Çünkü
gökyüzü, yeryüzüne göre daha çok değişkendir.
“Yapışkan veya kaydırıcı toprak”: Bu kelimeler der ki, sizin beşiğiniz olan toprağı, erozyondan ve çamur deryası
olmaktan kurtaran ancak ağaç ve bitkilerdir. Ve bunlar da her an çekilmeye hazır olan “su”ya muhtaçtır.
* Âyet; 41
“Evet, dünya suyu bir gün batacak, insanlık onu asla geri getiremeyecektir. Ve böyle bir şeyi talep ve arzu dahi
edemeyecek.”

42- “İşte bunun üzerine onun mal ve meyveleri bir bela ile kuşatıldı. O ise (‘asbaha’ değişmeye başladı.) o maddî cennet uğruna harcadıklarına üzülerek, ellerini ovuşturmaya başladı.
O cennet ise bütün tahribâtı ile çardakları (dayanakları) üzere yıkık olarak görünür. O ise,
‘Keşke, Rabbime hiç kimseyi ortak koşmamış olsaydım!’ der.”
Âyetin başında “We”nin gelmesi işaret eder ki, bu ceza daha önceki bölücülük ve dengesizliğin neticesidir.
“Kuşatıldı” kelimesi bildirir ki, bu bela ekolojik ve sonsuzdur, artık karşı konulamaz.
“Semer”: Meyve demektir. Yani bağ, ve dayanakları duruyor. Fakat neticeleri ve kârı tahrip edilir. Bu durum ise
daha acıklıdır.
“Asbaha”: Artık onların değişmesi, pişman olması fayda vermez. “Elleri ovuşturmak” zararın, çaresizliğin, pişmanlığın acı hal ifadesidir. Üzüntü kaynağı da “Daha önce yaptığı milyarlarca harcamalarıdır.”
Bağ artık “hàviye” yani bomboştur. Sadece temelleri ve dayanakları olan çardaklar kalmıştır. Çardak dört dayanak demektir. 4 ise maddiyâtın sembolü ve matematiğidir.
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“Leyte”: Boş temennidir, keşke ve kayıp duygusu manasına gelir. Bu duyguyu da ancak onun şahsı hissettiğinden, sistem sonsuz olmakla zarardan kurtulduğundan, kayıp duygusu kendi şahsına verilmiştir.
“Lem üşrik bi Rabbi Ehaden”: Yani şirk reel bir varlık değildir, negatif bir şeydir. Ve daha önce kâfirlerin şirk
koşmaları, sadece onların keşkeli arzusu ve istekleri idi. Onların göreceli davranışı ve inanışı Allah’ın sonsuz
sistemine ve birliğine zarar ve halel getirmez.
“Bi Rabbi” (Yani Kendi Rabbime): Yani şirk, İlâhî sonsuz Rubûbiyete ancak bir ilinti ve iddiadır. Allah’a zarar
vermez. Çünkü Rubûbiyeti sonsuzdur. Demek şirk ancak Allah’ın o kişiye bakan rahmetini eksiltir.
Âyette, “uhite” (kuşatıldı) fiilinin, geçişli olması için “ba” harfine ihtiyaç olmadığı halde, “ba” ile gelmesi işaret
eder ki, o musibet, bağın bütün her şeyine ilişmiştir, her şeyini yıkıp yakmıştır.
“Ellerini ovuşturma” kelimesi işaret eder ki, insanın asıl sermayesi ve ona hâkim olabileceği tek şey iki elidir.
“Enfaka fîha”: Onun içine yaptığı harcama ve infak kelimeleri remzen der ki, kâfirler sadece mal ve gelir ve
reklam “içi” ne harcama yaparlar, onların harcamaları “içine”dir, “için” değildir; yani kamu için, Allah için,
başka yüce gayeler için değildir.
“Hàviye”: Yıkılmış anlamına geldiği gibi, boş anlamına da gelir. Çünkü yıkılan şey artık boş ve metrûk kalır.
Bu âyetin 17 kelimesi, 42 yaşında bu hale düşen ve 17 sene böyle sıkıntı çeken bir adamın haline bakar.

43- “İşte böyle bağının (cennetinin) başına bu şekilde bela gelen o adama hiç bir millet ve
cemaat (fiet) yardımcı olamadı. Ve kendisi de kendine yardım edemedi.”
Çünkü gelen bela sonsuz bir güçten geldi. Onun gücü ve cemaatin gücü sınırlı idi.
“Fietün” kelimesi, grup, yığınla halk ve büyük cemaat manasına gelir. Doğulu muhterem ve iyi Arapça bilen bir
iki zât ile bu kelimenin kökünü 5-10 kaynaktan araştırdık. Netice, bu kelimenin “fey’” (güç, ganimet, ekstra
destek) kökünden geldiği tercih edildi.
Evet, kâfir kişi ve kral kendi şahsî gücünü evvela yeterli görür. Halkın, cemaatin desteğini de ekstra bir destek
olarak görür. Dolayısıyla inançsız kişi, bencil ve gururlu olduğundan, demokrat olamaz, halka güvenemez, halkın gücünü ancak zor zamanlarda kullanmaya bakar. Fakat böyle büyük felâketlerde o da, onun şahsî gururu da
artık işe yaramazlar.

44- “İşte böyle bir durumda, sahip olmak, (velâyet) egemenlik ve yetki, ancak reel, doğal ve
gerçek olan ve sonsuz olup bütün zamanları aşan ve bu sonsuzluğu için Allah ile ifade edilen
soyut ve güçlü yasaların ve bilinçli sistemindir. O, ödül vermek ile de, neticelendirme ile de
daha hayırlıdır. ”85
[Başka yerel, dünyevî ve zâhirî sistemler ödül verse de, netice verse de] “Hakk olan Allah’ın
o bilinçli ve evrensel yasaları daha faydalıdır, daha verimlidir, ve sonuçları daha hayırlıdır.”
45- “Onların (insanların) bu şekilde gerçeği sonsuz olarak bilmeleri için sen dünya hayatının
mâhiyetini onlara şöyle anlat:86 ‘Dünya hayatı şu hakikate benzer (sınırlı haliyle) gökten

Neticelendirme manasına gelen “ukba” kelimesinin “ya” ile değil de direkt olarak “elif” ile yazılması, O’nun
neticelendirmesinin muhakkak olduğuna işarettir. Ve kafiye uyumu içindir.
86
Bir kısım arkadaşlarım, son bu âyeti “Dünya hayatının misali bir su gibidir ki...” şeklinde meallendirmemi
yanlış buldular. “Burada teşbih suya değil de, çer çöp olan bitkilere göredir. Bu birleşik bir teşbihtir” dediler.
Ben onların hatırı için yukarıdaki meâli değiştirdim. Fakat sûrenin ana konusu bilinç olduğundan ve dünya hayatının bilinçli ve sağlıklı sebebi su olduğundan âyet, “Bu su bir gün gideceği gibi dünya hayatı da bir gün gidecek
85
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indirdiğimiz bir su ki, yerin bitkileri onunla gelişir, iç içe girer. Ve kısa bir zaman ardında çer çöp olup rüzgârlar, onu etrafa savurur. Çünkü Allah her şey üstüne iktidar
sahibidir.’”
Âyetin Kelimeleri
Âyetin “We” edatı ile bir öncekine bağlanması, işâret eder ki inançsızlık ve nankörlük konusunda insanların
yanılması, dünya hayatının mâhiyetini bilmeyip onu her şey ve sonsuz sanmalarıdır.
“Idrib lehüm”: “Onlar için temsili vur!” lafzı gösterir ki, bu gibi metafizik açılımlar ve bilgiler basılan sikkeler
gibi çok değerlidirler. Ve insanların bu değerlere uymaları gerekir. Çünkü bunlar darb-ı meseldirler.
“Lehüm”: “Onlar için” ifadesi îma eder ki, din düzeni bir miktar kural koysa da, yine onların lehinedir, onları
dağılmaktan kurtarır.
“Dünya hayatının meseli...” : Daha önce 22’nci âyette “İki adamı örnek olarak söyle” şeklinde geçmişti. İki
adamın kendileri misal idiler. Burada ise dünya hayatının misali (özü, ruhu, esprisi) şeklinde söylenmiştir.
Evet, dünya hayatının (yakın ve ölümlü bu 1. hayatın) aslı, özü, gerçek sebebi gökten inen sudur. Ve o su ile
gelişen maddî ve mânevi bilinçtir.
Dünya hayatının kendisi ise toprakta yerleşip su ile gelişen ve çok güzel görünmekle beraber kısa bir zaman
içinde kuruyan bir bahar mevsimi gibidir.
Kısa zamana işâreten “takip fâ’sı” gelmiştir. Bahar mevsimine işâreten “fe asbaha” denmiştir. Yani dünya bütün
dönemleriyle yeni bir bahar ve yeni bir sabahtır.
Kendi değerinin kısa bir zaman sonra yitirilmesiyle beraber manası, tohum ve gelecek yani bir hayata kaynaklık
etmesi yönü çok değerli olduğuna işâreten, önce “çer çöp olur” denmiştir. Ve ardından “rüzgârlar, onun tohumunu etrafa saçar” (tezrûhu’r-riyâh) denmiştir.
Evet, tohumlar, çekirdekler birer mûcizedirler, ve sonsuz bilinç taşıyan birer koddurlar. Onların ilk sebebi su ise
de, sonraki sonsuz bilinci taşımaları, ve yenilenmeleri ve gittikçe gelişmeleri emir âleminin bir ma’kesi olan
rüzgârlar ile olur.
Yani varlıkta —dünya da, âhirette de— üç önemli kanun var:
a) Şehâdet ve görünen kanunlar âlemi,
b) Emir ve nasıl eseceği belli olmayan hava âlemi,
c) Bu ikisinin ortası ve sebepleri olan su âlemi...
“Allah, her şey üzerine iktidar sahibidir” cümlesi insanlara der ki, siz siyasetinizi, bu doğal yapıya göre tanzim
edin, yasalarınızı ona göre düzenleyin, bilginizi bu üç kategorik kanunlara göre öğrenin. Yoksa iktidarlar elinizden uçar gider.
Bütün Kur’anda Allah için “Alâ külli şey’in kadîr” dendiği halde, bu âyette “Alâ külli şey’in muktedir” denmesi
bu nükte içindir.
Evet bu 45. âyetin işaret ettiği gibi insanın dokuz aylık doğum sürecini değiştiremeyen ve 45’inden sonraki ihtiyarlığını durduramayan bir iktidar, onun fıtratına aykırı yasalar yapmamalı! Onun sonsuz emel ve arzularını
söndürmemeli! İnsanın ebedîlik arzusunu, mal ve cinsellik ile masturbe etmemeli!

ve dünya susuz bir çöl olacak” diyor. Ayrıca âyet, birleşik teşbih olsaydı, teşbih edatı direkt olarak su kelimesinin başına gelmezdi, “we kezâlike” gibi bir ifade seçilirdi.
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46- “Evet, mal ve çocuklar bu geçici dünya hayatının zîneti (süsü) dirler. (70 sene sonra onun
elinden çıkıyorlar.) Yararlı ve ebedî olan şeyler ise Rabbinin katı ile ifade edilen âhirette, ödül
ve karşılık olarak daha hayırlı ve faydalıdırlar. Ve umut olarak da daha faydalıdırlar. Çünkü
insanın umutları ve emelleri sonsuzdurlar.”
İşte bu ebedîlik ve âhiret konusunda şüpheniz olmasın. Sûrenin başından bu 46. âyete kadar binler ebedî bilinç
ve hayat örneklerini gördünüz. İnsanın 46 kromozomunda da yine sonsuz bilgi ve bilinç ve hazırlık katmanları
var. Sizin bu sonsuz bilinci görmemeniz onun olmadığını göstermez.
Bu 46. âyetin 45. âyet ile irtibatı çok açık ve kuvvetli olduğundan arada “We” bağlacı gelmiştir.

47- “Bir gün Biz (Bizim Sistemimiz) dağları (ve yeryüzünde bir form, bir bilinç, bir kişilik
ifade eden her şeyi) yürüttüğümüzde (düzleyip onlara son verdiğimizde, yani yeryüzünün
içinde saklı olan sonsuz bilinci örten ve gizleyen bütün sebepleri kaldırdığımızda)87 yeri, açık,
berrak, sebeplerin perdeleri kaldırılmış olarak görürsün. İşte biz o gün onları diriltir, toplarız.
Ve hiç kimseyi (hiç bir bilinci) mağdur edip yerin içinde bırakmayız.”
“Haşir” kelimesi, biyolojik bir delile, “gadr” de sosyolojik ve psikolojik bir delile işâret ediyorlar.

48- “İşte onlar, çok düzenli olarak,88 senin kalbine bu düzenli Kur’anı indiren ve seni onunla
manen dirilten Rabbinin huzuruna arz edilirler (Biz onlara deriz ki,) ‘Sizi ilk olarak yarattığımız gibi bize geldiniz, farkında mısınız? Fakat siz daha önce size randevu vermediğimizi iddia etmiştiniz ve bu konuda hiç bir deliliniz yoktu.’”
Bu âyetin çok derin nükteleri var. Fakat sadece üç tanesine bakacağız:
1) İkinci diriliş, birinci dirilişin benzeri olacak. Fakat 1. dirilişte gelişme ve bilinç deneyimleri oluşturmak için
evrim sürecine ihtiyaç vardı. Fakat nasıl 9 milyon yıllık o süreç bugün ana karnında 9 ayda hızlı çekim ile gerçekleşiyor. Aynen öyle de haşir ve kıyâmet belki de 9 günde olacak... Kur’anın birçok âyeti ile haşri ve dirilişi
150 sayfa ile delilli bir şekilde dile getiren Bediüzzaman’ın Risaleleri, açıkça ikinci dirilişin birincisinin aynısı
olacağını fakat sürenin farklı olabileceğini söylüyorlar.
2) “Za’m” ve “da’m” dayatma demektir. Fakat za’m, dayatmalı kuru iddia demektir. Ki, cumhuriyetin ilk yıllarında bir parti bu inançsızlığı milletimize zorla dayattığına işarettir. Müşriklerin Sahâbelere böyle bir inkârı zorla
dayattığı gibi...
3) “Mew’id” randevu, vakit, saat gibi kelimeler, kâinattaki sibernetik ve ikili sistemin egemenliğine işarettir.
Fazlalığın, israfın olmadığını gösterir. Fakat bakışımız üç boyutlu ve kısa mesafeli olduğundan o sistemin içinde
saklı olan sonsuz bilinci göremiyoruz.

49- “Ve kitap (yazı, kayıt, bilgi, yasa) ortaya konulur. İşte bunlara karşı suç işleyenlerin gözlerinde, o kitabın içindekilerinden dolayı, şafak attığını, şaşkın olduklarını görürsün. Ve çok
yazık bize! Ne oluyor, bu kitaba! Küçük-büyük hiç bir şeyi içinde saymadan bırakmıyor.89
İşte onlar, bütün yaptıklarını önlerinde hazır olarak görürler. Senin Rabbin, hiç kimseye, hiç
bir bilince —dengesizlik ve adâletsizlik yaparak— zulmetmez.”

Bakınız, Nesefî Tefsiri...
Bu kelime biyolojik ve sosyal düzenleri hatırlatıp haşri gösterir.
89
Âyette “ya weylenâ” yerine “ya weyletenâ” denmesi, onların acısının keskinliğine ve net olarak göründüğüne
işarettir. “Bu kitaba ne oluyor!” sözünün yazılış şekli “Bu kitabın malı olan içindekileri, ne müdhiştir” şeklinde
de okunabilir. Onun için Kur’anın imlasında yanlış vardır, diyenler, yanlış diyorlar.
87
88
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[1400 sene sonra, ikili sistemi, elektronik devleti, sonsuz kayıt verilerini keşfeden Avrupalıların, bu âyeti okuduktan sonra gururlanma hakları kalmaz.]
Haşir ve dirilişin sayısız delillerinden biri de insanlıktır. İnsanlık 8 milyon sene evrimleşmiştir. Son milyon senede soyut girişimlerde bulunmuştur. Ve son 100.000 senede “homosapiens” (kültür insanı) olmuştur. Bu son
100.000 senenin de son 10.000 senesinde medeniyet kurup yerleşik düzene geçmiştir. Artık dil, edebiyat, inanç
sahibi olmuştur. Başka bir tabir ile “âdem” (gerçek insan) olup hayvanlıktan kurtulmuştur. Bu âdemiyet dönemi
kimyada soyut bir tesir ve ışık manasına gelen 5. element gibi, üstün ve yaratıcı olup eskiye göre âdeta bir nevi
cennet hayatı demektir. Âdemiyet, soyut değerleriyle, bilinçli hayatıyla, fen ve düşüncesiyle adeta haşir ve cennet için binler delil olmuştur. İşte Kur’anın bu gibi dizilişinin mucizeliğini bilmeyen bir takım şüpheciler, eskiden bu Âdem bahsi, Kur’anda başka 6 yerde zikredilmiş, burada neden bir daha anlatılıyor diye itiraz ediyorlardı.

50- “İşte Biz (Bizim bilinçli sistemimiz) bir vakit bütün meleklere (maddi ve manevi bilinçli
güçlere) dedik ki: ‘Âdem için (varlığın, soyut ve mânevi değerlerin, yeni bir dünya olan
insanlığın sâhibi olan tür için) secde edin, hizmetkar olun! İblis (negatif ve yapay yaratık) hariç hepsi bilinçli olarak secde ettiler. İblis görünmez yaratıklardandır. Sistemin
içinde rolü küçüktür; onun için diyalektik süreci işleten Rabbinin emrinin dışına çıkmıştır. Arık siz, onu ve onun ürünlerini (zürriyetini) bana rağmen nasıl kendinize velâyet
sâhibi edinirsiniz? Hâlbuki o size daima zarar veren bir düşmandır.’”
[Eğer siz dengesizlik ve bilinçsizlik manasına gelen zulme girmezseniz, ona yenilmezsiniz. Fakat eğer girerseniz, otomatik olarak o sizin veliniz olur.]
“İşte zalimler için ne kötü bir değişiklik!”
Âyetin Kelimeleri
Âyet, bu âdem gerçeğini dirilişe delil yaptığından, başında “We” bağlacı gelmiştir.
Maddî ve mânevi bütün sistemin ve varlıkların insana hizmetkâr ve secdeber olması gerçeği sonsuz bir bilinç ile
olduğundan ve zamanüstü olarak görünen bir arketip olarak somutlaştığından âyet zamansızlık manasını veren
“İz” edatı ile kullanılmıştır.
“Dedik”: Bu secde ve emir, ehadiyet tecellisi ile sadece Zât-ı Akdes’ten değil de, Onun sonsuz sisteminin bir
emri olduğundan, âyette çoğul kipi ile “Biz” denmiştir.90
“Melekler”: Melek, güç, mülk, varlık, mana, öz yapı, kollektif kişilik manalarına gelir. Ve eğer bu gerçeklerin
yaptığı iş maddî bir eylem ise dişil kipler ile yüklemleri gelir. Yok eğer yaptıkları mânevi ve bilinçli bir eylem
ise yüklem eril kip ile gelir. Bu âyette olduğu gibi, “fesecedû” denilmiştir.
Secde ve itaatin o sonsuz sistemin bir tek tetiklemesiyle olduğundan, süresizlik ve hemencecik manasına gelen
“takip fâ’sı” ile kullanılmıştır.
“Âdem”, insanlığın maddî-mânevi kollektif kişiliği olduğu halde, metafizik ve arketipler dünyasında ruhanî bir
şahsiyet olarak gözüktüğünden, özel (alem) isim ile gelmiş, ve ruhanî âlemde melekler ile içli-dışlı olarak anlatılmıştır.

Bu ifade başka bir açıdan da, yeryüzündeki varlıklar içinde en aciz ve en çok ihtiyaçlısı olan insanın bu hilafete liyâkati olmadığını gösterir. Ve Sistemin, insana konuşmayı ve bunun sonucu olarak varlıklar üzerine tefekkür
etmeyi ve onlara isim koyarak onları sahiplenmeyi ve kontrol etmeyi öğrettiğini belirtir. (Rahman Sûresi) Ve
bunun olağanüstü bir şey olduğunu “Emr” kelimesiyle ifade eder. Kur’anda “Emr” kelimesi olağanüstülükler
için kullanılır. Bu açıdan bu âyette “Emr ve Biz” kelimeleri arasında diyalektik var. (Eymen)
90
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Jung gibi bilim adamları, bu arketip ve kollektif ve ruhanî yapıları evrensel bilince ve dirilişe delil yapıyorlar. (4
Arketip Kitabına bakınız!..)
“İblis” kelimesinin sayısal değeri 103’ tür. Ca’l (yapaylık ve onarım) kelimesinin de sayısal değeri 103’tür. Allah’ın buna, göreceli ve geçici ve yapay bir yetki verdiğini, sonradan da onun tahribâtını tâmir ettiğini gösterir.
Eskiden Sâmî milletlerde rakam olmadığından, konuştukları bütün kelimelere de sayısal bir mana verip, aralarında ilişki kuruyorlardı. Âdem’in 46 etmesi, 46 kromozoma işâret olduğu gibi...
Peki onlar DNA’yı ve kromozomu nereden biliyorlardı, diye sorulursa, “Dillerin tevkifi (İlâhî Sonsuz Bilinç ile)
olduğunu” söyleriz ki, hak mezheplerin çoğu bu görüştedirler.
Âyetin son kelimesi olan zulüm (dengesizlik) gerçeği, materyalist olup, varlığın tek boyutlu olduğuna inanıp
dengesizliğe sebep olanlara baktığı gibi; aynen öyle de; maddeyi, bilimi, doğal yapıyı, bilinçli evrimi inkâr eden,
inanç sisteminin içine kendi yanlış tasavvurlarını ve hurâfeleri katmakla daha büyük ve daha tahripkâr bir dengesizliğe sebep olan yani âdemiyetin ve Kur’anın, anlattığımız ve gördüğümüz o mûcizeli, sosyal ve bilinç ifade
eden eşsiz yasalarını bilmeyip “Din = Hurâfe” dedirten bu günkü Müslüman ve Hıristiyanların dengesizliğine ve
mânevi zulmüne açıkça bakar.
Çünkü bu âyet, açıkça bu gibi dindarların dengesizliğine ve mânevi zulmüne ve dinsizleri mâzur yapan hurâfelerine ve düşüncelerine bakar.
Çünkü bu 51. âyetin, kâfirlere ve müşriklere bakan açık bir veçhesi gözükmüyor. O gün itibârı ile Mekke müşriklerinin Âdem, Secde ve Melekler konusunda bir takıntıları yoktu. Demek bundan ve dindarların tamamıyla
hurâfelere binmelerinden ve gelen mûcizeli kelime seçiminden diyebiliriz ki, bu 51. âyet sadece dindarlara bakar, onları bilime, doğal bilince ve doğal yasalara davet ediyor. Âyetlerin birbiriyle ilişkisi o kadar çok açık ki
aralarında “We” bağlacı bile kullanılmamıştır.

51- “Ben Allah, (Saf ve Sonsuz İlim ve Bilinç Sahibi) göklerin ve yerin yaradılışını onlara
göstermedim. Ve kendi (tür olarak) yaradılışlarını da onlara göstermedim.”
[Fakat bu dindarlar işi görmüş gibi anlatıyorlar. Biz imanı, inancı desteklemekle Allah’a yardım ediyoruz, diyorlar. Fakat işi yapacaklarına, fayda vereceklerine, başta ehl-i ilim olmak üzere insanların saptırılmasına sebep
oluyorlar!]
“Halbuki Ben (Allah olarak) o saptırıcıları (mudıllîn) kendime bazu ve destek yapmadım.”
[Demek Hz. İsa’nın tabiriyle, doğru bilgi verenler Allah’ın sisteminin yardımcılardırlar.]
Bu âyetin, dindarlara, yani âdemiyeti yanlış anlatıp dinsizleri netice verenlere baktığına, müşriklere bakmadığına
bir delil de “Onları şâhit tutmadım” cümlesindeki zamirin, müşriklere yönelik olması için bir merciin, bir karinenin olmayışıdır.
İşte bu 51. âyet dindarlara bir tokat vurduğu gibi 52. âyet de materyalistlere ve müşriklere tokat atıyor. Bu karşılıklı ilişki için “We” bağlacı ile kullanılmıştır.

52- “Bir gün, tanrı gibi kabul ettikleri sebeplerin Allah’ın ortakları olduklarını iddia edenlere
denilecek ki; işte onlara çağrıda bulunun. Onları, o sebepleri çağıracaklar. Fakat hiç bir cevap
ve tepki alamayacaklar. Ve dünyada aralarında olan ilişkiler kopacak; aralarında asla kavuşturulmayacak (kapanmayacak) bir mesafe, bir uçurum konulacak.”
53- “İşte şirk koşmakla, kâinattaki sonsuz bilincin güzelliğini bozarak cürüm işleyenler, o
suçlarının cezası için ateşin geldiğini görecekler. Önce karşı koyabileceklerini sanacaklar.
Fakat onun içine girmekten başka asla bir yön, bir sapma imkânı bulamayacaklar.”
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Âyette “ateş” kelimesi, Cehennem yerine seçilmesinin sebebi, onların şirk ve küfür ile edindikleri yanlış bilinçlerini temizlemek, yine o şirk ve küfür ile kâinattaki sonsuz bilince zarar verdiklerinden o zararın misliyle yani
ateşle cezalandırmak içindir.
Bilindiği gibi, kâinatta, her şey, her oluşum bir dosya ve bilinçli bir varlıktır. Ateş ise bilincin silinmesi, dağılması için en önemli sembol ve sebeptir. Zaten bilincin silinmesi ve tahribi başlı başına bir cezadır.
Demek bu ateşin illa da, dünya ateşi gibi olması gerekmez. Ve demek, Allah ile kâfirler arasındaki bu tarz diyaloglar, bizim dünya diyalogları gibi değildir.
Belki, Allah’ın ve sisteminin sonsuz haklılığını, bilinçli iş yaptığını, kâfirlerin çaresizliğini, suçlarını, bilinçsiz
davranışlarını formüle eden bir üslup tarzıdır. Allah’a yakışan bir hitap üslûbudur.
Onun için, bu manaların özünü bize anlatan 54. âyet “We” edatı ile bu âyetle bağlanmıştır.

54- “Ve and olsun!91 Biz bu Kur’anda insanlar için bütün misalleri (ve üslup tarzlarını) değişik değişik şekillerde kullandık. Fakat insanoğlu, [bencil olduğundan, her şeyi kendine kıyas
ettiğinden ve varlığın diyalektiğin) zirvesinde olduğundan] en çok mücadeleci, olmuştur.”
55- “İşte bunun için hidâyet (doğru bilgi ve doğru yönlendirme) insanlara geldiğinde, onların
inanıp, kendi Rabb’lerinden (terbiye edicilerinden) bağışlanma dilemelerini engelleyen tek
şey, geçmiş misallerde cezayı hak ettiren İlâhî yasanın kendi dünyalarında geçerli olmasıdır.
[Yani, onlar yanlış tercih yaptılar. Ve İlâhî yasa gereği cezayı hak ettiklerinden, artık hidâyet bilgisi faydalı olmadı.]
Veya açıkça (kubulen) göz göre göre (gaybî, metafizik) azap onlara gelmesidir.”
[Yani artık Rubûbiyet gereği olan imtihanın gizli olması ve insanoğlunun bu sayede sonsuz bir saadeti hak etmesinin esprisi ortadan kalkmış oluyor. Âvâmın diliyle, artık kopya çekmekle kazanç olmaz!]
[Evet, biz, sınırlı bir varlık alanında, sınırlı bir zamanda, bazı gerçekleri gizlemekle diyalektik sistemi ve imtihan
ve gelişme gerçeğini kurmuşuz. Bu sâyede sonsuz kaybetme ve kazanma kapılarını açık bırakmışız. Artık kaybeden sadece kendi nefsini kınasın!]

56- “İşte sırf bu sistemin sağlıklı işlemesi için Biz peygamberleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermişiz. Ve yine bu sistemin işlemesi için kâfirler, Hakk’ı ve Doğru’yu ezmek
için, boş ve bâtıl şeylerle mücadele ediyorlar. (Ve eğer bu silahları tahrip yapmazsa) bu sefer
İlâhî ve mûcizeli belgeleri, ve onunla uyarıldıkları azâbı alay konusu edinirler. ”
[Yani bu şekilde sistem çalışır. Sonsuz neticeler verir. Nisbî zararın neticeleri varlık âleminden silinmiş olur.]

57- [Evet, bu öyle sonsuz ve güzel neticeler veren bir düzendir ki, bir kısım insanlar, dengesizliğin, zararın, tahribatın, zulmün zirvesine çıkarlar. Artık, geri dönme şansları kalmaz.
Çünkü geri dönseler, sistemin dengesini bozarlar. Ve çünkü güzelliği hak etmemişlerdir.]
“Evet, kendi öz Rabbinin mûcizeli belgeleriyle kendisine, ikna edici bir şekilde (zikr) bilgi ve
mesaj verilen, sonra onlardan bile bile yüz çeviren ve elleriyle (imkânları ile) yaptığı tahribâtı unutan kişiden daha zâlim, daha dengesiz kim olabilir?!”

Bu yemin kipi dahi Arapça’da bir şeyin önemine dikkat çekmek içindir. Demek dil yapısına bakıp bizim Allah’ı bir insan gibi düşünmemiz (teist olmamız) doğru değildir.
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“İşte böyleleri, bir daha anlamasın, diye onların kalpleri (algı mekanizmaları) üstüne kılıflar
geçirmişiz. Ve kulaklarına da ağırlık koymuşuz. Sen, ey Muhammed, onları hidâyete çağırsan
onlar ebediyen doğru yola gelmezler.”
[Yani senin davet ve mesajın ancak onların dalâletini artırır. Yani belge ve mûcize büyük oldukça kayıpları da o derece büyük ve kesin olur. Evet, Mısır’da iki âlim adam 57. yaşlarında
bu âyete mâsadak oldular. Biri anlayışını yitirdi, İslâmiyet’i inkâr etti. Diğeri sosyalist oldu,
sağırlaştı. İlimden ve İlâhî mesajdan mahrum oldular.]
Eğer biri sorsa, “Madem Allah var. Neden hemen müdahale etmiyor?” Ayet cevaben der ki:
58- “Evet, senin Rabbin çokça bağışlayıcı ve çokça rahmet edicidir. Eğer yaptıklarından dolayı onları yakalasa, onlar için azâbı öne alır. Fakat kâinatın yazılım sisteminde onlar için bir
randevu var. Onlar, o randevuya gitmeyelim, diye başka tarafa gidemezler. Başa da dönemezler.”
Âyette geçen “Me’wil” kelimesi, başka taraf manasına gelmekle beraber, etimolojik olarak baş taraf ve işin evveli manasına gelir, o kâfirlerin başa dönme şanslarının olmadığını bildirir.

59- “Evet, işte görüyorsunuz! Bir tarafta, Mısır (Batı) firavunlarının ve Bâbil (Doğu) nemrutlarının şehir ve medeniyetlerini helak etmişiz. Çünkü zulmettiler. Dengesiz gittiler. Kâinatın
bilincine zarar verdiler.”
[Fakat İlâhî sistem ve bilinç sonsuz olduğundan onların bu zararları, bir sonsuz dosya ile istihaleye uğrar, sistem
yine mükemmelliğini gösterir. Yani sistemin mükemmelliği, onların kendi dosyalarında yanlış yapıp, azap görmelerine zıt ve aykırı değildir.]
“Evet, her şeyin, her helak oluşun bir vakti, bir ömrü, bir randevusu (mew’idi) vardır.”
İbn-i Haldun, belki bu âyeti bilmiyordu. Çünkü sayısal değerleri kabul etmiyordu. Fakat ısrarla her devletin, her
medeniyetin (eğer kan yenilemeye gitmezse) —ömrü 120 senedir, diyordu. Ve o gün için istatistikî delillerle
bunu gösteriyordu. Evet, o, sayısal işâretleri kabul etmese de —çünkü bir miktar, o günkü şartlar gereği, pozitivist idi— onun bu tabiî ömür dediği hakikat manasına gelen ve âyetçe sadece o manada kullanılan “Mew’id”
kelimesinin sayısal değeri 120’dir. Belki eski insanlar, dil ve derin bilinç konusunda bizden daha zengin idiler.
Evet, bu garip kardeşiniz Kur’anın 60.000 cümlesini, Tevrat’ın ve İncil’in önemli kısımlarını tefsir ederken şu
kanaata varmıştır. “İnsanlık, teknolojide o günden beri 10.000 kat yükseldiği halde, edebiyatta, dilde, mânevi
değerlerde 10.000 kat gerilemiştir. Onun için büyük büyük İlahiyâtçıların bu gibi gerçekleri bilmemelerine şaşmayın!”
Evet o günlerde Firavun’lara karşı Mûsa’lar vardı. Fakat bugün için yine Firavunlar var. Ama ne yazık ki o
Mûsa’lar yok.
İşte, Kur’an çağlarüstü bilinci göstere göstere bu âyete kadar geldi. Firavunların, Nemrutların kayıp ve zararlarını gösterdi. Ve bu büyük kayıp sebebinin onların Mûsa ve Hızır gibi kavramlara ve şahıslara kulak vermeyişleri
olduğunu, yıkılışlarını (büyük işâret edatı olan) “Tilke’l-Kurâ” (işte o şehirler, o medeniyetler) kelimesiyle gösterdikten sonra; “We” edatı, çârenin Mûsa ve Hızır’da olduğunu bildiriyor.
Fakat bu derin ve bir açıdan sonsuz olan iki gerçeği ve onların, biri fizik dünyada, diğeri metafizik alemde temsil
ettikleri sonsuz (sarı ve yeşil) bilinci anlatmadan önce, biri düşünce tarihimizde, diğeri bu iki kavram ile ilgili bir
iki müzekkireyi dile getirmekte fayda var:
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a) Sakın demeyin, târihimizde hiç kimse bu âyetleri bu şekilde anlamamıştır... Evet, onların aktardıkları rivâyetler ve etimolojik yorumlar gösteriyor ki, onlar bizden daha iyi şekilde bu evrensel ve bilinçli manaları anlamışlar. Fakat o görüşlerin birbiriyle ilişkileri koparıldığından ve âyetlerin nazm-ı maânîsi nazara alınmadığından, ve
yukarıda dediğim gibi evrensel bilinci ifade eden dil yapısı gerilediğinden o güzelim gerçekler kitapların köşelerinde ve sûfilerin kalbinde saklı kalmıştır.
b) İlk üç asırda o günün muhaddislerinin, sûfilerinin, târihçilerinin aktardığı malzeme ve bilgi formları bize gösteriyor ki, Mehdi de, Deccal de, Âdem de, Hızır da, Mûsa da bireysel târihî şahsiyetler değiller. Bütüncül çağlarüstü sonsuz bir bilinci ve yapılanmayı ifade eden, kollektif, sosyal ve arketip kişiliklerdir. Evet, dinin mûcizevi
gerçeklerini ve kavramlarını bireyselleştirmek bir kereye ve bir kişiye indirmek, o gerçekleri hurâfeleştirmektir,
inkârlarına sebep olmaktır.
İşte metafizik bilgileri zayıf olan fakat dinî hamiyetleri kuvvetli olan Mevdûdî, İbn-i Kayyım, İbn-i Teymiyye ve
Muhammed Esed gibi değerli zâtlar, dini bu gibi hurâfelerden kurtarmak için, bu tür kıssaları inkâr eder şekilde
yorumlamışlardır.
Bediüzzaman, Mevlanâ ve Seyyid Kutûb gibi derin bakış açıları olan zâtlar ise bunlar şahs-ı mânevidirler. (Kollektif kişi ve arketiptirler.) Her zaman ve bölgede ihtiyaca binâen birer monad ve model olarak gözükürler, diye
ehl-i ilmi dalâletten kurtarmışlar.
Hatta ilk iki nesil rivâyetçileri bu boyutu sezdiklerinden, zâhiren birbiriyle çelişen rivâyetleri hoş karşılamışlar.
Çünkü rivâyetlerin çokluğundan ve icraatların farklılıklarından anlamışlar ki, bu şahsiyetler mânevi ve arketiptirler; Eflatun’un “İde”leri, İbn-i Arabî’nin “A’yân-ı Sâbite”leri gibi...
Mesela, bir âlim92 Hızır (Onun ismi Belyan ibn-i Melkan) Âdem’in oğludur, demiştir. Diğeri O, Kàbil ibn-i
Âdem’in oğludur, demiştir. Diğeri, Firavun oğludur. Başkası, O, Benî İsrâil’in bir kralının oğludur veya O, İran
kralının oğludur, ve saire demişler. Bütün bu görüşler tek bir gerçeği gösterir.
“Hızır (yeşil-bilinç, metafizik bilgi, olağanüstü yetki ve yapılanma) Âdem’in (medenî insanın) veya Kàbil ibn-i
Âdem’in (yani yerleşik şehirli insanın) oğludur, veya Benî İsrâil’in (dindar, medenî idarenin) oğludur, veya
Firavunun (Batı medeniyetinin) veya İran (Doğu medeniyetinin) oğludur.”
Evet, insaniyet dil ve medeniyet kurduktan sonra, dinî ve siyâsî yasalarla (Mûsa’larla) katı bir şekilde yönetildi.
Fakat bu mülkiyet ve şehir yasalarının ve hayat şartlarının altında ezilen insanların imdadına yasalarüstü, metafizik (melekûtî) açılıma sahip bir maneviyât şahsı ve şahısları gerekli oldu. Ki, din ile dahi yönetildikleri halde
Abbâsî ve Osmanlı yönetimleri altında mânevi tarikatların gelişmeleri ve hâkimiyet kurmaları bu sırdandır.
Yani bu sırrın esprisi, sonsuz ve metafizik bilince erişip, siyâsetin, mülkiyetin, sorumluluğun, yasanın getirdiği
bela ve sıkıntıları aşmak, onların ötesine geçmektir. Onun için bir rivâyette ismi Belyan ibn-i Melkan diye geçiyor.
Mûsa dahi burada târihî şahsiyeti değildir. Din, yasa, şeriat demek olan evrensel arketip kişiliğidir. O dahi, olağanüstü mânevi ve sonsuz bilinç ve bilgiyi istemiş ki, devlet ve yasa işlerinde başarılı olsun. İşte bu farklılığı
bilen Medine Yahudileri “Bu, bizim Musa değildir” diye sahâbeleri cahillikle suçlamışlar.
Fakat onlar, Hz. Peygamberden, “Hızır, bir Benî İsrail kralının oğludur” diye işittiklerinden görüşlerini değiştirmediler. [Yani insanoğlu Benî İsrail (Allah’ın koyduğu bütün tabiî engelleri aşıp, toplumlarını inanca göre
yöneten kişilik sahibi) olduktan sonra, maneviyâta, mistik gelişmelere, olağanüstü ve mânevi bilgilere ihtiyaç
duyar. Ve bu ihtiyacı sonsuz İlâhî emir ve bilinç (Hızır) ile giderilir.]
Evet, Tevrat üzere yazdığım tefsirde delilleriyle gösterilmiş ki, Benî İsrail başta Yahudiler idi, sonra Abbâsîler
oldular, sonra Osmanlı oldular, şimdi de Batı medeniyeti ve düzeni olarak gözüküyor. Çünkü Asya Devletleri
hukuku, bilgiyi, inancı, hürriyeti, tekniği onlar kadar başarılı bir şekilde yürütemiyor.
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Sonra bu görüşleri sıralayıp teker teker yorumlarını vereceğiz.
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İşte, ey Doğu insanları! Gelin ağlanılacak hayatımızın acı ve kara bir noktasını görün.

60- “Bir vakit (târihî olarak) veya zamanüstü (arketip olarak) Musa (yasa, şeriat), uygulayıcı
yiğidine (kuvvet ve uygulamayı başaran bilgiye) dedi ki: ‘Ben iki denizin (fizik ve metafiziğin, inanç ve ilmin, hayat ve ölümün) birleştiği noktaya ulaşmadan asla istirahat etmeyeceğim. Veya bu uğurda çok uzun yıllar geçireceğim.’”
61- “O ve yiğidi93 o iki denizin birleştiği noktaya ulaşınca, (onların maddî bilinçlerini temsil
ve takviye eden) büyük balıklarını unuttular. Bunun üzerine balık, deniz içinde bir tünel olarak kendine bir yol edindi.”
Rivâyette —sahih olarak— var ki, balık, o iki denizin (yani ölüm ve ebedî hayatın) birleştiği yerde, ebedîlik
sağlayan hayat çeşmesinden bir suya bulaştı. Bu onu diriltti. O da denizin (ebedî sonsuz hayatın) içine bir dehliz
açarak ebediyete karıştı.
Evet, sembol ilminde; deniz ve balık, yüksek, şahsî ve sosyal (ve ebedî) bilinci temsil ediyorlar. Ki, denizdeki ve
balıktaki biyolojik bilinç, karadaki bilinçten ve insan bedeni gibi çok gelişmiş organizmalardan daha yüksektir.
Bu manaya bir karine de “denizin içine serap (dehliz ve tünel) açmasıdır.” Evet, bir sonsuz deniz olan insan
beyni çocuk iken kavunun içi gibi doludur. Sonra, bir kişilik ve bilinç ifade eden her bir beceri ve bilgi ve ustalık
için o beynin içinde bir yol, bir dehliz, bir serap (su ve bilinç yolu) açılır. Öyle ki insan harikalar dahi gösterir.
Saatlerce cambazlık dahi yapar. İşte Hızır, bu ve benzeri bütün bilinçleri temsil ettiğinden, şehâdet ile gayb denizleri ortasında durduğundan, ölümsüzlük suyunu içmiştir. İsterse yer-içer, isterse yemez-içmez. İsterse ölür
(gizlenir), isterse yaşar, görünür. (B. Said Nursî, Mektubât, 1. Mektub)

62- “İşte böyle bir konumda Musa ve yiğidi, o noktayı geçince, yiğidine dedi ki: ‘Gıdamızı
(öğlen yemeğimizi, bilincimizi takviye eden o balığı) getir. Biz bu çok uzun yolculuğumuzda çokça yorulduk.’”
[Yemek, balık ve beden ve nefis, ebedîlik yolculuğunda bazen gerekli oluyorlar. Diyalektik süreç bunu ister.
Yoksa tek ayakla insan yürüyemez. (Ve tek elle işi sağlıklı ve bilinçli yapamaz.)]

63- Yiğidi dedi ki: ‘Gördün mü! Biz kayaya (ebedîlik kayasına) sığındığımızda, işte ben
(şahsî bilinç) o balığı (bedenî bilinci) unuttum. Ve o değerli şeyi anmaktan beni alıkoyan
ancak şeytan sebep oldu. Ve o balık acayip bir şekilde denizde kendine bir yol yapmıştır.’ ”
63. Âyetin Kelimeleri
“Dedi: Gördün mü?”: Yani yiğidin sözü de, Mûsa’nın görüşü de bireysel ve şahsî kalınca, geneli göremediler.
“İz”: Zamanüstülük ve sonsuz bilinci hatırlatan bir edat.
“Sahra” (Kaya): Ebedîlik, değişmezlik94 ve sonsuzluk sembolüdür. Toprağın, dağınıklık, fânîlik ve değişikliğin
sembolü olduğu gibi...
“Ona yaslandığımızda balığı (bedeni) unuttum”: Evet, o sonsuzluk bilinci o kadar çok faydalı ve zevklidir ki,
insanoğlu en temel değerlerinden biri olan bedenî ihtiyaçlarını unutur. Onun için Hızır, bazen yer, bazen yemez.
Bazen evlenir, bazen kadını bırakır.

Kıssadan hisse onun yiğidi, burada Ali’dir. Mûsa da kendisidir. Ki sahih hadiste “Ali’den daha büyük yiğit
yoktur” denilmiş...
94
Tevrat’ta, Allah’tan, “İsrail Oğullarının Kayası” şeklinde bahsedilmesi bu kaya sembolizminin evrenselliğini
gösterir.
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Hatta denilebilir ki, Hacerü’l-Esved ve Mirac’a basamak olan Kudüs’teki “Sahra” dahi bu manalardan, yani
ebedîlik ve sonsuz bilincin basamağı olduklarından dolayı kutsaldırlar. Bunların değerini fizik olarak değerlendirmek, dinî bilgileri hurâfeleştirmektir, bilinçsizliktir.
“O balığı” manasına gelen “ensenihû” daki zamir, gramere göre “hi” olarak gelmesi gerekirken, merfû olarak
gelmesi, onun da değerinin yüksek olduğuna ve fizik bilinç olarak çok faydaları bulunduğuna işarettir. Fetih
sûresindeki “Aleyhûllahe” ifadesinde olduğu gibi...
“Şeytan unutturdu”: Yani denge gidince, bilinç zayıflayınca bu durum bir negatiflik oluşturduğundan şeytan ile
ifade edilmiştir.
İnsanın, madde ve manayı, gayb ve şehâdeti beraber anması ve yaşaması gerçek bilinç olduğundan ona “mesaj”
manasına gelen “zikr” denilmiştir.
Fakat, eğer bu denge uzun bir dönem ihmal edilse, artık balık, denize doğru kendine bir yol bulur. Artık sen başa
dönüp o birlik ve bütünlük bilincini bulamazsın!
“Acaba” kelimesi, soru ve bilinç edatı olmasını, ve bu tek taraflılığın tuhaf bir şey olduğunu, ve ebediyet denizinin fânî beden gibi düşük düzeyde bir bilinci dahi ebedîleştirdiğini gösteriyor.
Evet, Hz. Muhammed’in de, Hz. Ali’nin de beden balıkları, 63. yıllarında kendilerini bırakıp ebediyetin bilinç
denizine karıştılar. Ve acaba neden bunlar öldü, diye soru işaretini bıraktılar.

64- “Mûsa dedi ki: ‘İşte kestirmeden aradığımız, bu idi.’ Bunun üzerine, eski izlerini takip
ederek, gerekenleri uygulayarak geri döndüler.”
Mûsa’nın da, yiğidinin de, maddî-mânevi yaptıklarının —kestirme— amacı, ebediyeti ve sonsuzluğu bulmaktı.
“Kàle” (dedi fiilinin) öznesi hem Mûsa, hem yiğidi olabilir. Gramer buna açıktır.
“Zâlike” işâreti, der ki, ebedîlik, sonsuzluk insan için en büyük ve her zaman görmesi gereken parlak bir gerçektir.
“Nebğî” fiilinde, olması gereken “Ya” nın hazf edilmesi, onların kestirmeden böyle bir noktaya varmak için,
ömürleri boyunca çalıştıklarını bildirir.
Âyette geçen “Kasas” uygulama ve uyarlama manasına gelir.
Bu kelime ve önceki iki kelime, açıkça işaret ediyorlar ki, eğer Mûsa ve yiğidi, başa dönüp yaptıklarını yeniden
uygulamasalar, tâbileri irtidat edecek. Bedenleri zaman denizinde kaybolduğu gibi, manaları ve ruhları da ebediyet kayasına varamayacak.

65- “İşte (o kaya yanında ebedîlik ile fânîlik denizlerinin birleştiği yerde) kullarımızdan bir
kulumuzu95 buldular. O kul ki, metafizik âlemimizden ona somut bir rahmet vermişiz. Ve
kendi bilincimizden ona bir bilgi öğretmişiz.”
Âyetin Kelimeleri
Vahiy ve Medeniyet kitabımızda şifreli kelimelerde gösterdiğimiz gibi, 13 sayısı ve bunun 5 katı olan 65 sayısı,
velâyete (yani özerk kişiliğe), Ehad’a (Allah’ın bağımsız tecellîsine) ve şerre (çünkü şeytan da özerk çalışması
için Allah’tan izin aldı) bakar. Bu âyetin metafizik ve özerk bir gerçeğe baktığına bakar.

Bu kelime açıkça işâret eder ki, ruhanîlerin de, mutasavvıfların da en son varabilecekleri güzel nokta, Allah’ın
sistemine tam bağlı olmak, ona entegre olmaktır. Abd kelimesinin manası budur. “Kullarımızdan bir kul” ifadesi
bildirir ki, Hızır gerçeğini gösteren çok veliler ve şahıslar ve örnekler var. O, sadece bir târihî şahıs değildir.
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“Veceda”: Buldular, keşfettiler. Evet, metafizik ve o âlemin gerçekleri her zaman vardırlar. Bizim onları bilmemiz,96 gözümüzün açılması ile onları gördüğümüze işarettir. Yoksa onlar bizim bilgimizle var olmuyorlar.
“Kullarımızdan bir kul”: Yani bu tip Hızır şahıslar hem çokturlar, hem özerk oldukları halde tamamıyla Bizim
düzenimize göre hareket eden kullardır.
“Rahmeten min ındinâ”: Rahmet, somut bir imkân ve veri demektir. Fizik âleme bakar. Allah’ın katı ile ifade
edilen “indallah” ise metafiziğe bakar. Demek bu gibi âlemlerde dahi kendine göre bir diyalektik yapı var.
Rahmeti metafizik âleme isnad etmesi, ve ilmi kendi şahsına vermesi, bilincin ve ilmin Allah gibi sonsuz olduğuna ve bütün âlemlerde eşit bulunduğuna bakar.
İster soyut, ister somut, ister Allah, ister Rahman fark etmez. (İsra suresinin sonuna bakınız!)

66- Mûsa (peygamber, yasa, düzen) ona (veli ve bilinçli metafizik şahsiyetine) dedi ki: ‘Sana
doğru bir şekilde öğretilen ve doğru karar vermeye sebep olan ilmi bana da öğretesin,
diye sana tabi olmak istiyorum. Ne dersin?’ ”
67- “O kul dedi ki: ‘Sen (bir beşer olarak) benimle beraber bulunmaya dayanamazsın.’”
[Sen beşer olarak veya peygamber olarak yemek, ticaret, mahkeme, devlet ve aile ile yükümlüsün. Benim ise
böyle bir sorunluluğum yok. Dolayısıyla sen benimle beraber kalmaya dayanamazsın!]

68- “Nasıl olur da, yüzde yüz sana ters gelen ve gerçek mâhiyetlerini bilmediğin şeylere karşı
sabredip dayanabilirsin?!”
69- “Mûsa dedi ki: ‘İnşâallah sen, beni sabreden ve hiçbir şekilde sana karşı isyan etmeyen biri olarak bulursun.’”
[Yani ben Mûsa’yım, kanun ve yasayım. Kanun ve yasanın en temel özelliği, sabretmek, ve isyan etmemektir.
Bu iki özellik benim temel karakterimdir. Sen mevcut olan bu iki karakterimi bende bulacaksın. Bunlar bende
sonra oluşacak şeyler değil.
Onun için âyette “setecidunî” denilmiştir.]

70- “Hızır dedi ki: ‘Eğer bana uyarsan (yani senin bana uyman zaten şüphelidir.) Hiç bir
şey için beni sorguya tabi tutmayacaksın! Ta o konuda ben sana işin özünü (manasını,
aslını) anlatıncaya kadar.’”
71- “Bunun üzerine ikisi yola çıktılar. Nihâyet gemiye bindiklerinde, onu deldi. Mûsa ise dedi
ki: ‘İçindeki ahâliyi batırmak için mi onu deldin! Gerçekten sen asla görülmemiş, tuhaf
bir şey yaptın!’”
Âyet 71’in Kelimeleri
Mûsa da, Hızır da başta insanlarla iç içe değiller. Önce yola çıkarlar. Sonra sosyal hayat gemisine binerler. İşte
din ve yasa ister ki, o sosyal yapıda insanlar çokça zengin olsunlar, fakat sonsuz bilinç görür ki, bunlar çok zengin olsa, zâlim sömürgeciler tarafından yağmalanacaklar. Rahmetli Özal “Petrolümüz yok diye Allah’a şükrediyorum” demişti.

Bakınız, Bediüzzaman Said Nursî, 29. Mektub, 9. Kısmın Zeyli, 4. Hatve... O, burada, bilincin kökeninin
tesbitinde “vecede” kökünden türemiş iki kelime kullanmıştır.
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Bütün sembolik literatürde görüldüğü gibi; gemi, sosyal hayat ve sosyal örgütlenmedir. Veya sosyal hayat, deniz; sosyal örgütlenme, gemi olarak gözükür. (21. Lem’aya bakınız!)
Sosyal hayatın delinmesi, para, zenginlik ve gelirin kaybolması demektir. (Münâzarât) Demek böyle bir durum o
insanların fakirliğini netice verir. Fakat onların ölümüne, gark olmasına varmaz. Tam tersi, nisbî de olsa kârda
olmalarını sağlar. Evet bu durum, çokça insanî ve hukûkî olmadığından Mûsa, ona “iğrenç, tuhaf şey” demiştir.

72- “Hızır dedi ki: ‘Ben demedim mi, sen benimle bulunmaya dayanamazsın!’”
73- “Mûsa dedi ki: ‘Beni unuttuklarımla sorumlu tutma! Ve yapımdan dolayı, bana zorluk çıkarma!’”
[Burada Mûsa, yasaların iki kolay tarafını gösteriyor:
a) Kanuna karşı unutkanlığın mazeret olabileceğini,
b) Kanunların zor bir yapı oluşturmamasını...
Fakat düzenin sonsuz ve istisnasız olması, ve sonsuz bilince entegre olması için, Mûsa’nın bu iki tavsiyesi de
geçerli değildir. Unutkanlık mazeret oluşturmaz. Ve kanun demek, sorumluluk ve yük demektir. Yoksa anarşi
olur. ]
Bu âyetin, hark ve gark, rekibe ve sefine ve benzeri kelimeleri arasında o kadar ahenkli bir mûsiki yapı oluşuyor
ki, onun tadına varmak için Arapça’yı ve yüksek dil bilgisini bilmek gerekir.
Rekibe (bindi) fiilinin sayısal değeri 222’dir. Matematiksel binişi ve katlarını hatırlatır. “Ehàraktehâ” (Onu neden deldin?) 1307 eder. İslam Âlemi’nin deliniş tarihidir. “Gark” batma manasına gelen kelime de 1300 eder.

74- “Ve yine çıktılar. Nihâyet sağlam bir erkek çocuğa rast geldiler. Hızır, hemen onu öldürüverdi. Mûsa: ‘Kısas olmadan, sağlıklı, günahsız bir kişiyi nasıl öldürürsün? Sen gerçekten çok iğrenç bir şeyi ortaya koydun!’”
75- “Hızır: ‘Ben demedim mi, sen benimle beraber gelmeye sabredemezsin!’”
76- “Mûsa: ‘İşte eğer bundan sonra bir şeyi daha sorgularsam, sen artık kesinlikle bana
arkadaşlık etme! Artık benden yana mâzereti elde etmiş olursun!’”
[Bir Ara Not:
İşârî manada baba, din demektir. Dinî ilkeler baba gibi insan inancını ve kişiliğini oluştururlar. Anne ise çevre ve
maddî ortam demektir. İşte eğer gerçekten bir insanın inanç değerini ve çevre imkânlarını, ve başka insanların
yaşam haklarını tahrip etmeye sebep olacaksa, kanun suçu yaptıktan sonra onu idam ile cezalandırır. Fakat evrensel sonsuz bilinç ve kader —hiç bir nefsi garaz ve kin işin içine karışmadığından— önceden müdahale edebilir ki, çağlarüstü olarak insan, düşündüğünde kaderin buna benzer icraatını görür.
Fakat devlet (Mûsa ve mahkeme) suç olmadan, ceza kesemezler. Kesseler, onlar suçlu olurlar, fizik ve metafizik
bilince zarar gelmiş olur.]

77- “Yine yola çıktılar. Nihâyet bir yerleşim yerine vardılar. Ahâli, onları misafir edinmeyi
kabul etmediler. O ikisi, yıkılmak üzere olan bir duvarı gördüler. Ve hemen Hızır onu düzeltti. Mûsa dedi ki: ‘Eğer isteseydin, bu iyiliğine karşı bir ücret alabilirdin!’”
[Bir Not:
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Bazı yerleşkeler var ki, onlarda ne yasa, ne ilim, ne de mânevi bir yaşam olur. Bunlar bu gibi değerlerden mahrumdurlar. Sadece güvenliklerini sur gibi maddî araçlara havâle ederler. O da, her an yıkılabilir bir durumdadır.
İnsanlar, özellikle çocuklar, bir nevi yetimdirler.97 İşte Hızır, gelecek nesillerin faydasına bu gibi hayırsız nesillerin yaşamına destek çıkar. Ve bir ücrete de ihtiyacı yok. Fakat Mûsa’nın, yemeye, vergilere, harcamalara ihtiyacı
var. Ve böyle olduğu için zaten arkadaşlık burada bitmiştir. Evli evine, köylü köyüne gitmiştir.]

78- “Hızır, işte bu durum, benimle senin aramızdaki ayrılıştır. Sonra ben sana, dayanamadığın
şeylerin yorumunu anlatacağım.”
[Hemen anlatmıyor, çünkü böyle bir bilgi hukuka zarar verebilir. Hâlbuki hukuk bilgiden ziyade belgeye dayanır. ]

79- “İşte gemi denizde (sosyal hayat denizinde) çalışan bir kısım miskinlerin idi. (Kendilerini
koruyamazlardı.) Hem önlerinde (hem arkalarında) bir kral vardı; bütün gemileri gasbediyordu.”
Demek geminin delinmesinden maksat, Hızır’ın onları fakir bırakmasıdır. Yoksa burada fizikî delmekten söz
ederdi.
Âyette geçen “Wera” kelimesi, hem önlerinde, hem arkalarında... manasına geldiğinden tefsirlerde ikisi de zikredilmiştir. Evet yağmacılar, her taraftan gelebiliyorlar.
Sahih rivâyette var ki, o kralın ismi “Hûded ibn-i Bûded” imiş. Bu iki kelime etimolojik olarak, çokça zorba
oğlu çokça yıkıcı manalarına gelir.
“Hedde”, yıktı; “Bedde” zorunlu tuttu demektir.

80- “O genç oğlan ise, onun ebeveyni mümin idiler. Çocuğun (kader çizgilerinde) onlara karşı
azgınlık ve nankörlük görünüyordu. Biz o ana-babaya —mümin oldukları için— böyle bir
şeyin yapılmasından korktuk.” (Çünkü bu İlâhî kader terazisinde zulüm olarak kalırdı.)
81- “İşte Biz (ve bizim sonsuz bilincimiz) istedik ki, onların Rabbi daha sağlıklı ve akraba
ilişkilerine daha yakın bir çocuk ile onu, onlar için değiştirsin.”
(Ve belki de bu yeni kardeş ve yeni nesil onun da kurtulmasına ve mâsûmiyetine sebep olur.)

82- “Duvar ise, şehirdeki iki yetimin idi. Altında onların bir hazinesi vardı. Babaları da çok
faydalı idi. İşte senin Rabbin istedi ki, onlar ergenliklerine kavuşsun, hazinelerini çıkarsın,
Rabbinden somut bir rahmet olarak... Ben bunu kendimden yapmadım... Senin dayanamadığın şeyin yorumu işte budur.”98
[Olaylar üç iken, bu yorum âyetinde zamirin müzekker tekil olması gösteriyor ki, üçünün de mâhiyeti birdir. Ve
böyle sonsuz bilinç ile olan işler çokça önemlidirler.
Belki de sadece son olayın önemine bakar. Evet, din ve çevrenin kurtulması ve fayda görmesi, gelecek nesillerin
sağlıklı, inançlı ve bilgili olmaları hürmetine bazı mâsûm ama inançsız insanların yaşamına yol verilir.

Bu ifade, Allah’a ve âhirete imanın, baba ve anne sembolizmine uyarlanmasına dayanır. Bu noktadan, Allah’a
ve âhirete inanmayan bir nesil, yetimdir, hayırsızdır.
98
Dayanamadığın manasına gelen “mâlem testatı’” kelimesinin “mâlem tastı’” şeklinde yazılması Mûsa’nın
gücünün kısalığına ve eğer sabretseydi, bunun üstesinden geleceğine işarettir. Çünkü “Sataa” dama çıkmak,
üstesinden gelmek manasına gelir.
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Evet, târih böyle durumlarla doludur. Bakara sûresinde 40-80. âyetlerin arasında bu gibi işâretler vardır.]
Âyette “Ben bunu emrimden yapmadım” sözü der ki, kâinatta nasıl yasal, düzenli, ve Mûsevî çokça durumlar
var; aynen öyle de, olağanüstü, nâdir ve sonsuz bilinç isteyen işler de vardır. Ferdî, sosyal ve dönemsel dirilişler
bu ikinci gruba girerler.
Âdeta, dünya ve Mûsa ve toprak, olağan idare gibidir. Kıyâmet, Hızır ve hava hareketleri olağanüstü yönetim
gibidir. Askeriye de böyle olduğundan, onlarda alttan soru sormak, onları yargılamak yok. Yani bazı devletler
sivildir, diğerleri askerîdir.
Hızır Hakkındaki Rivâyetlere Bir Göz Atış
Hemen hatırlatalım ki, siyer kitaplarından anlaşıldığı gibi; burada kıssadan hisse, Hızır Hz. Muhammed’dir.
Evet, O (A.S.M.) dengeye ve İbrahimî geleneğe, İlâhî Evrensel Bilince dayanarak bir kısım yenilikler yapıyordu.
Fakat Medine ve medeniyetin Yahudi âlimleri (Mûsa) “Bunlar, Tevrat’a (yasaya) uymuyor” diye itiraz ediyorlardı. O ise “Ben bunları kendimden yapmıyorum, ancak Allah’ın emriyle yapıyorum” diyordu.
Evet, Hızır kavramının sayısal (ve evrensel) değeri 1600’ dür. Bu da âyet ve hadislerin işâret ettiği gibi, Hz.
Muhammed’in ve İslam’ın (Mûsa yönüyle değil de) mânevi ve sonsuz bilinç yönleriyle ömrüdür. Ki, bu ömürden sonra, maddî veya mânevi bir kıyâmetin kopacağı anlaşılır. (B. Said Nursî, K. Lahikası’nda bu işâretleri
âyetlerden ve sahih hadislerden istihraç etmiştir.)
İşte Rivâyetler ve Kaynakları:
[Bu notları Hızır ile ilgili yazılmış Arapça bir kitaptan sırasıyla buraya alacağımdan, notların başta birbiriyle
ilişkileri görünmeyebilir.]
a) Hızır’ın ismi konusunda değişik görüşler söylenmiştir. Şöyle ki: Belyan ibn-i Melkan (yerleşik düzenin bilinçli belası), İlya (Allah’ın adamı), Muammer (uzun zaman yaşayan), Ermiya (İlâhî bilinçli musibet), Ahmed (peygamberin Muhammed yönü değil de, veli yönü), El-Yesa’ (bilinç gücü) denilmiştir.99
b) Babasının ismi de şöyle sıralanmıştır: Melkan (yerleşik medeniyet), Ayil (kafile), Kabil (şehirli), Firavun
(Batı Medeniyeti), Tayfa (dolaşan)...100
İbn-i Abbas’tan rivayet edilmiş ki, O Âdem’in oğludur. (Yani insanlığın bir hali ve durumudur.)
c) Vehb ibn-i Münebbih demiş ki: “Onun (Hızır’ın) nesebi, Sam ibn-i Nuh’a varır.” (Ki genelde bu kültür, Sâmî
milletlerde gözükmüştür.)101
d) Bir rivâyette, Mûsa’nın kardeşi Harun’un torunudur. (Yani herkesin bildiği gibi; Mûsa, şeriatı, dini ve yasayı
temsil eder. Harun ise velâyeti, mânevi bilinci temsil eder, ki bütün Yahudi tarikatları Harun’a dayanır. İslam
tarikatlarının Ali’ye dayandığı gibi…)
e) Taberî, Abdullah ibn-i Şu’zeb’den rivayet etmiş ki: “Hızır, Fars oğullarındandır. İlyas (veli peygamber) ise
Benî İsrâil’dendir.”102
Hızır, o Zâtın lakabıdır. Buhârî ve diğer büyük muhaddisler peygamberden rivâyet etmişler ki, onun lakabı Hızır’dır. “Çünkü O, ak, kuru bir toprak üzerine oturduğunda, o yer anında titreşip yeşillenirdi.”103

İmam Nevevî, Tehzibü’l-Esmâ; İbn-i Kesîr, El-Bidâye ve’n-Nihâye (1/236); İbn-i Hacer, El-İsâbe Fî
Temyîzi’s-Sahâbe (2/115)
100
İmam Nevevî, Tehzibü’l-Esmâ; İbn-i Kesîr, El-Bidâye ve’n-Nihâye (1/236); İbn-i Hacer, El-İsâbe Fî
Temyîzi’s-Sahâbe (2/115) ve Fethü’l-Bâri (6/309)
101
Rûhu’l-Beyan, (15/ 309), İrşâdü’s-Sârî (5/384)
27
Askalânî, El-İsâbe (2/115)
28
Askalânî, Fethü’l-Bâri (6/309)
99
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İkrime ve Süddî’den de benzeri manalar, rivâyet edilmiştir.
İsâbe’de, müttefekun aleyh olarak kaydedildiği gibi, Onun künyesi “Ebu’l-Abbas” (ekşilikler babası)’dır.
İşte bu Zât, kollektif velâyet bilinci olduğundan yani onun somut görüntüleri hem çok, hem değişik gerçekleri
temsil ettiğinden Kur’an onun ismini zikretmemiştir. (Fî Zılâli’l-Kur’ana bakınız!)
f) Rivâyette (aynı kaynaklarda) var ki, O (A.S.), İbrahim zamanında yaşamıştır. (Yani böyle bilinçler, çokça
denge, İslam ve mâneviyâtın egemen olduğu dönemlerde olur.)
g) Başka bir rivâyette, “O ve Makedonyalı İskender104, teyze oğulları imişler.” [Yani biri mânevi anarşizmi yenmiş; diğeri maddî anarşizmi bitirmiştir. 300 yıl insanlık bir nevi Asr-ı Saadet yaşamıştır. (Çünkü, İskender, hem
düzeni getirdi, hem de Doğu ile Batı’nın sentezini yaptı.)]
h) Taberî’nin rivâyetine göre: “O, İran kralları zamanında yaşadı.” (Onun için İran’da mistik hareketler çok
görünür.) [Taberî (1/188)]
ı) Rivâyette var ki: “O, yemeden, içmeden, evlenmeden yaşardı.” [El-Bidâye ve’n-Nihâye (1/331)]
i) Çoğunluğun görüşüne göre, O, veli bir kişilik idi. Peygamber değil idi. [İbn-i Kesîr (3/99); Kuşeyrî ve Yâfiî,
(48-80)]
[Yani medeniyet ve kültürün bir sembolü olan âdemiyet, ve velâyet ve mâneviyâtın bir simgesi olan Hızırlık ve
siyâset ile devletin bir kişiliği olan Zü’l-Karneyn, peygamber olmasalar da, peygamberâne icraatı ve neticeleri
gösterdiklerinden, genelin bilinci onlara peygamber nazarı ile bakmışlar. Fakat dinî metinlerde onların peygamber olduğuna dair bir nass yoktur.
Ayrıca bütün peygamberler, hem kültür ve din adamı, hem veli kişiler olduklarından, hem bir devlet ve düzen
getirdiklerinden bu iki farklı kategori birbirinin içine girmiştir.]
j) İbn-i Arabî, tamamıyla velâyet üzere gittiğinden “O, bir peygamberdir” demiştir. [Rûhu’l-Maânî (15/329 )]
k) Kurtûbî, Sa’lebî ve bir kısım muhaddisler, Onun peygamberliğini iddia etmişlerse de, delilleri açık ve güçlü
değildir. Velâyetin peygamberâne icraatını vahiy ile ve şeriat ile karıştırmışlar.
İmam-ı Rabbânî ise, velâyetin, nübüvvet ile iltibas edilmesine karşıdır.
l) Rivâyette var ki: “Hızır, aynu’l-hayat (ebedîlik çeşmesi) ve (bilinç) denizi sahilinde duruyordu.” [Fahreddin-i
Râzi (21/ 144), İbn-i Cerîr-i Taberî, Târih (1/191), Askalânî, Fethu’l-Bâri (8/ 312)]
m) Buhârî’nin rivâyetine göre, “Mûsa’nın fetâsı (yiğidi) Yûşa ibn-i Nûn idi... Tevrat’ta var ki, Mûsa Arz-ı
Mev’ûd’u kuramadı. Ondan sonra gelen iki yiğit: ‘Yûşa ibn-i Nûn (ilimden kaynaklanan güç) ve Kàleb ibn-i
Yefünne (fenden kaynaklanan teknoloji) Arz-ı Mev’ûd’u kurdular.” (Yûşa Kitabı)
n) Buhârî’nin rivâyetine göre, “Balık denize girinceye kadar çırpındı. Nihâyet, taşın içine delik açar gibi, suyun
içinde bir dehliz ve yol açmıştı.” [İrşâdü’s-Sârî (7/223)]
o) Buhârî ve Müslim’in rivâyetine göre: Allah, Mûsa’ya dedi: “Ölü bir nun (balık, bilinç) edin. Onun dirildiği
yerde sen, maksadına ulaşmış olursun. O ise uyudu ve bu işin takibini Yûşa ibn-i Nûn’a bıraktı.” [Fethü’l-Bâri
(8/ 313)]
ö) Aynü’l-Hayat (ebedîlik çeşmesi) ve ebedilik sembolü olan “Kaya” hakkında [ Taberî (1/192), Rûhu’l-Maânî
(15/ 314), Fahreddin-i Râzi, (21/ 146)]’ya bakınız!

29

Bu manada Büyük İskender, bulunduğu dönemin Zü’l-Karneyn’idir.
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p) Mûsa ve Hızır gemiye binince bir serçe gagasını denize daldırdı. Hızır, Mûsa’ya dedi ki: “Bütün mahlukatın
ilminin Allah’ın ilmine göre oranı, bu gaganın denize göre oranı kadardır.” [Buhârîî (5/235)]
r) Rivâyette var ki, “Deccal’in defalarca öldürdüğü halde ardından tekrar dirilen kişi Hızır’dır.” (Müslim, Nevevî Şerhi ile (18/ 71-72)]

***
83- “Onlar, (insanlar) senden Zü’l-Karneyn’i soruyorlar. Sen vahiy dili ile de ki: ‘Ben (onun
târihî yönünden değil de) onun hakikatinden ve misyonundan size bir zikir (mesaj ve
bilgi) söyleyeceğim.’”
[Sûrenin başından buraya kadar, bilincin, ebediyetin, canlılığın, fizikî ve olağanüstü yaşam biçimlerinin binler
çeşidini gördük. Şimdi sıra, bunlardan sonra gelen siyâsî bilince ve devlet bilincine geldi. Bu bilinç insanın son
ölümünden önce, insanlığı kurtaran bir olağanüstü gücün gelişini ifade ediyor. Bu bilinç, insanlığın ilk dönemlerinde, insanlığı, Ye’cüc-Me’cüc’lükten (vahşîlikten) kurtardığı gibi, son dönemlerinde de yine, insanlığı dinsizlik
ve anarşizm ateşinden kurtarmıştır.
Ayrıca Hz. Muhammed’in 63 + 20 sene istikametli hilâfet yaşına bakar. Ve ayrıca bu son asırda 83 sene hizmetiyle, dinsizlik ve anarşizm ateşini söndüren —O’nun tabiri ile— Sedd-i Zü’l-Karneyn105 inşa eden bir Kur’an
hàdimine bakar.
Zü’l-Karneyn’in gücü —Hz. Muhammed’de göründüğü gibi— dünya-âhiret, madde-mana, din-siyaset, DoğuBatı bütünlüğünü yakalaması ve dengelemesindedir. Zaten Zü’l-Karneyn, iki boynuz (iki güç, iki çağ, iki yön)
sâhibi manasına gelir.
Bu arketip ve mânevi şahsiyet, diğer şahsiyetler gibi küllîdir; târihî bir bireye mahsus efsanevî bir şahıs değildir.
Onun için, mana ve mâsadaklar olarak —tefsirlerde— yüzlerce örnek verilmiştir.
Evet, âdil ve gerçek şekilde dindar olan bütün devlet başkanları, bütün peygamberler, bütün mürşid zâtlar, birer
Zü’l-Karneyn’dirler. İşte gelin bakın, bu gerçeği Kur’an ne güzel bir şekilde bize sunuyor.]

84- “Biz, o Zülkarneyn’e yeryüzünde bütün olabilir imkânları sağladık. Ve her şeyden kullanılabilecek yol ve yöntemleri ona verdik.”106 [Hayatı onarma gerçeği]
85- “O da bir sebebe (yol ve yönteme) tâbi oldu.”
Âyetlerin Kelimeleri:
“Biz”: Yani yeryüzündeki bütün sistem, bir imkân ve araç oldu.
“Mekkennâ/Temkin”: İmkân sağlama, yerleştirme manasına gelir. İmkân manasıyla olabilirlik çerçevesini hatırlatır.
“Fi’l-Arzı”: Yeryüzünde... Demek Zü’l-Karneyn gerçeği yeryüzünde olmuş. Uzayda olmamıştır.
Âyetin son cümlesinin asıl manası şudur: “O, her şeyi bir araç ve sebep yapabildi.”
Sebep, neden, yol, yordam manasına gelir. Yani yol, insanı belli bir hedefe götürdüğü için ona da sebep (neden)
denilmiştir.
Bakınız, Kastamonu Lahikası...
Bu Kehf sûresinin bütünlüğünden açıkça anlaşılıyor ki, insanın şahsî hayatını devam ettiren, kuvve-i akliye,
kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şeheviyeye mukabil, insan nevinin kollektif hayatını devam ettiren Hızır (kuvve-i
akliye), Zü’l-Karneyn (kuvve-i gadabiye) ve Lokman Hekim (kuvve-i şeheviye) var ve varlıkları insanın duyguları kadar katî ve evrenseldirler. (Lokman sûresi tefsirine bakınız )
105
106
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“O da bir sebebe tâbi oldu.” (Yani bütün sebepleri kullandı)
Çünkü iki gücü birleştirdiğinden her şeyi kullanabilir, duruma gelmişti.

86- “Nihâyet güneşin battığı yere ulaşınca, güneşi sıcak (buharlı) bir çeşmede batıyor,107 gördü.”
[Yani Atlas Okyanusu’nun kenarına geldi.]
“Onun yanında bir kavim (millet) buldu. Biz ‘Ey Zü’l-Karneyn, ya bunları azaplandıracaksın veya onlar içinde güzel bir yönetim tutturacaksın.’ dedik.”
(Zü’l-Karneyn de diyalektik siyâsetini, ve adâletini şu şekilde buyurdu:)

87- “İşte kim zulmederse, arada zaman geçse de biz onu azaplandıracağız. Sonra o Rabbine
döndürülecek. O ona görülmemiş bir azap verecektir.”
88- “Kim de iman edip yararlı işler yaparsa, işte onun mükafâtı çok güzel olan cennettir. Biz
ona şeriatımızdan kolay bir buyruk söyleyeceğiz.”
[Bu üç ayet, Batı Medeniyeti’nin üç aşamasını ve Batı İnsanı’nın düzenli yaşayışını bize açıkça bildiriyor.]

89- “Sonra başka bir yola tâbi oldu.”
90- “Nihâyet güneşin doğduğu yere ulaşınca; baktı, güneş, bir kavim üzerine doğuyor ki, onları güneşten koruyacak bir örtüyü onlar için yapmamıştık.”
[Zü’l-Karneyn’in diyalektiğine göre, Batı’dakiler medenî iken, Doğu’dakiler çırılçıplak, evsiz-barksız ve hayvan
derecesinde yaşayan bir vahşî kavim idiler. İşte Zü’l-Karneyn bunlar için bir şey yapamıyor. Onları bırakıp kuzeye doğru yeni bir yol tutuyor.]

91- “Evet, Zü’l-Karneyn böyle yaptı. Çünkü Biz onun yanındaki bilgi imkânlarını kuşatmıştık.” (Biliyorduk.)
[Evet, din ve medeniyet ve yasa ve savunma, medenî olan; az veya çok gelişmiş insanlar içindir. Hayvanlara din
gelse de, kırk bin sene uğraşılsa da bir şey çıkmaz.]
[Bunların yani tamamıyla vahşî olan bu kabilenin Doğu Afrika’da olmaları kuvvetle muhtemeldir.]

92- “Sonra yine yeni bir yola tâbi oldu.”
93- “Nihâyet iki dağın (silsilelerinin; Kafkas ve Toros dağlarının) birleştiği yere ulaştı. Baktı,
önlerinde bir kavim var. Nerede ise hiç bir sözü anlamıyorlar.”
[Demek az da olsa, insan anlayış sâhibi ise; ona din ve düzen ve Zü’l-Karneyn fayda verebilir.]

94- “O kavim dedi ki: ‘Ey Zü’l-Karneyn, Ye’cüc-Me’cüc (kendi kendilerini yiyen kabileler) yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapasın diye,
sana vergi verelim mi?’”

Evet, dünya suyunu ve iklimini en iyi şekilde besleyen çeşme Atlas Okyanusu’dur. Diğer okyanusların akarı
ise genellikle tayfun ve seller ile neticelenir. Tam çeşme vazifesini görmez.
107
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95- “Zü’l-Karneyn dedi ki: ‘Rabbimin bana verdiği imkân, sizin duvar seddinden daha
iyidir.108 Bana kuvvet ile yardım edin. Sizinle onlar arasında bir döküm yığalım.’”
96- “Bana demir kütüklerini getirin. Nihâyet iki sadef gibi birbirine karşı gelen iki dağın ortasını doldurunca ‘Onu körükleyin!’ dedi. Nihâyet o demir yığınları ateş olunca ‘Getirin
bana, üzerine petrol dökeyim’ dedi.”
(Âyette geçen kıtr kelimesi, petrol manasına geldiği gibi, bakır manasına da gelir. Evet, insanlık, demirden
sonra, önce bakır teknolojisi ile, sonra petrol ile kendini korumuştur.)
[Bu diyalogdan anlaşılan, târih boyunca mazlum milletlerin, taştan sedlerle, sonra demir sedlerle, sonra demirden
olan silahlarla ve en sonunda petrol ile kendilerini savunmalarıdır. Bütün bu 10 bin yıllık savunma sanâyii târihi,
Zü’l-Karneyn ile ifade edilmiştir ki, Çin Seddi, Kuzey İran’daki Derbent Seddi ve Kuzey Irak’taki demir sed
bunlardan sadece bir kaçıdır.]

97- “Artık o Ye’cüc ve Me’cüc o seddin üstünden atlayamadılar. Ve artık onu delemediler.”
Âyet 82’deki “Sataa” kelimesiyle ilgili not burada da geçerlidir.

98- “Zü’l-Karneyn dedi ki: ‘İşte kıyâmete kadar Ye’cüc ve Me’cüc’ün bu suru ve bu seddi
aşamamaları, Rabbimin (dinin ve devletin) özel bir başarısıdır. Fakat Rabbimin
kıyâmet vaadi gelince onu yerle bir eder. Hiç şüphesiz Rabbimin vaadi gerçektir.’”
[Evet, din ve devlet o günden beri insanlığı Ye’cüc ve Me’cüc’den (anarşizm ve düzensizlikten) kurtarmıştır.
Fakat kıyâmete yakın Allah’ın somut rahmeti olan o düzen yıkılır. İnsanlar yine birbirine girer.]

99- “Evet, o gün (kıyâmet günü veya ona yakın dönemde) insanları bırakırız. Dalgalar şeklinde birbirine girerler. Sonra Sûr’a üfürülür. Biz de onları cezalandırmak için onları toplamış
oluruz.”
100- “Ve kâfirler için cehennemi ortaya çıkartırız.”
101- “O kâfirler ki, bizim mesajımızı görmeye karşı gözleri bir kılıf içinde idi. Ve hiç bir şey
işitemiyorlardı.”
102- “Yoksa o kâfirler, benim kullarımı109 bana karşı sahipler olarak edineceklerini mi sandılar?! Biz gerçekten cehennemi kâfirler için bir menzil yapmışız.”
103- “De ki: ‘ Amelce en zararlı olanları size haber vereyim mi?’”
104- “Onlar ki,110 dünya hayatında yaptıkları her şey kaybolmuştur. Halbuki onlar güzel sanatlar yaptıklarını sanıyorlardı.”
[İşte bilinçsizliğin en kötü şekilleri ve en çukur yönleri!]

105- “İşte bunlar, Rabblerinin belgelerini ve onunla buluşmayı inkâr edenlerdir. Bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Artık kıyâmet günü onlara bir değer, bir tartı vermeyiz.”

Biri demirden, diğeri ise taştandır.
Maddî-mânevi makam sahiplerini...
110
Bunlar, geçici dünya hayatını bile bile âhirete tercih etmekle tanınan kişilerdir.
108
109
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106- “İşte bunlar, inkâr ettikleri ve âyetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu edindikleri
için onların tek mükafâtları cehennemdir.”
107- “Bunlara mukàbil iman edip sâlih (yararlı) işler yapanlara ise, en yüksek cennetler (firdevsler) konakları olacaktır.”
108- “Onlar orada ebedîdirler. Ondan asla ayrılmak istemezler.”
[Evet, kâinat, sonsuz bir bilinçten oluşur. Ve bu sonsuz bilincin en verimli yönü dünyanın imtihan için kurulmasıdır. Ve Kıyâmet ve Haşir ile neticelenmesidir. İşte bu iki hakikatin en güçlü ve açık delili vahyin sonsuz bilgileri ve sonsuz bilincidir.]

109- “De ki: ‘Eğer deniz, Rabbimin kelimeleri (bilgileri) için mürekkep olsa, Rabbimin
kelimeleri bitmeden deniz biterdi. O denizi onun gibi başka bir deniz ile desteklesek
de...’ ”
[Evet, Okyanus silikon maddesi olsa ve bütün Asya toprakları kasa olsa, insan beyninin içindeki bilgileri yazıp
bitiremezler. İşte böyle bir gerçeğe karşı insanoğlu için en önemli görev bu sonsuz bilince tâbi olması ve ona
ayak uydurmasıdır. Şirk, bölücülük ve ikilik ile o sonsuz bilince nisbî de olsa zarar vermemesidir. O sonsuz
bilincin zirvesi olan firdevslere çıkmasıdır. Ebedî ve sonsuz ve bilinçli bir hayatı hak etmesidir.]

110- “Sen bu vahiy diliyle de ki: ‘Ben ancak sizin gibi bir beşerim. (Bir ten’im.) Tapmanız
ve uymanız gereken Mâbudunuzun tek bir ilah olduğu bana vahiy ile bildiriliyor. Artık
kim, diyalektik ve imtihan süreci ile onu terbiye eden Rabbine kavuşmak istiyorsa, yararlı işler yapsın; ve Rabbine yaptığı ibadette hiç bir kimseyi ortak etmesin!’” (Bilinci,
tevhidi, bütünlüğü, canlılığı bozmasın. Bu sayede sonsuza ve ebediyete kavuşsun!)
Son Bir Hatırlatma
Ye’cüc ve Me’cüc’ün seddi geçemeyişini bildiren 97. âyetin sayısal değeri 2227’ dir. Demek bu târihte anarşizm
kapıları açılacak, insanlar birbirlerini yiyecek, sosyal ve ailevî ve dinî bilinç tamamıyla ortadan kalkacaktır.
Âyetin birinci cümlesinin değeri ise 1444’ tür. Önemli bir önleme ve çâreye işârettir. O târihte gelecek bir Zü’lKarneyn’i gösterir. Kur’anın Evrenselliği adındaki tefsirimize bakınız!
Ye’cüc-Me’cüc ifadeleri kelime olarak, ateşin ateşi yemesidir. Evet, sosyal, ailevî ve dinî bilinç gidince, insanlar
birbirini yiyen ateş parçaları olacaklar. Bu şekilde maddî kıyâmetten önce mânevi bir kıyâmet kopmuş olacaktır.
İşte bu gibi hikmetler için, 5.000 sene önce olan Ye’cüc ve Me’cüc bahsine bitişik olarak kıyâmet âyetleri gelmiştir. ]
Son 5 Not
A) Jung, bu surenin evrensel bilinç ile ilgili olduğunu tespit etmiştir. Fakat sûre içinde gördüğümüz bin küsûr
bağlantıyı bilmediğinden “Sûre, Arap aklına hitap etmekle beraber —haşa!— çokça karışıktır” diyebilmiştir.
B) Ve işte bu bin küsûr bağlantıyla beraber, bu Kehf’te (mağarada) sonsuz bir ahengi ve müziği işitmeniz için,
yüksek derecede gramer, dil felsefesi ve fonetiği bilmeniz gerekir.
C) Bu gibi Kur’anî mûcizelikler gösteriyor ki, inananların elinde 10 bin atom bombası değerinde 10 bin mânevi
değer var. Fakat onları hurâfeleştirmekle, onları 10 bin çürük yumurta haline getirmişiz. Bilincimizi kaybetmişiz.
D) Âyette bilinçsizlik manasında, şirk ve bölücülük geçtiği halde ölüm kelimesi geçmiyor. Çünkü sonsuz bilinç
mekanizması içinde ölümün yeri yoktur.
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E) Âyetçe sâbittir ki, “Onlar orada (cennette) 1. ölümden (bireysel ve bencil bilinçlerinin ölümünden) başka
ölüm tatmazlar. ” İşte bunun için hadis: “Ölmeden önce (nefsen) ölünüz” diye buyuruyor! Yani eğer bencilliği
aşarsanız dünya dahi bir bilinç ve güzellik cenneti olur.
EK-1
Âyet 52’de “Allah’ın, benim ortaklarım diye iddia ettiğiniz şeyler...” cümlesi, “Benim” manasına gelen “Yâ” ()ى
ile yazılmış. Hat ve yazı diliyle âyet diyor ki:
“Benim ortağım, olamaz. Çünkü ben Sonsuz’um. Fakat benim Ehadiyet Tecellîlerime, insanlar ortaklar koşabileceklerini sanıyorlar. Ama bu da bir iddiadır.”
Âyet 42’de, müslümanın, müminin ben’i, belirgin olmadığından, “Eğer ‘Beni’ görüyorsan!” ifadesinde ise “Beni” manasına gelen “Yâ” (  ) ىkullanılmamıştır.
Âyet 62’ de, Mûsa’nın Hızır’a “Bana öğretesin” ifadesinde de, ilmin sırf Mûsa için olmadığına ve Mûsa’nın
benliği ve kimliği yasa olduğuna, yasanın da olağanüstülüğe yatkın olmadığına işâreten yine “Yâ” (
nılmamıştır.

 ) ىkulla-

Fakat “Beni sabreden ve isyan etmeyen biri olarak bulacaksın” âyetinde ise “Yâ” harfleri kullanılmıştır. Çünkü
sabır ve isyan etmemek, yasanın temel karakteri ve benliğidir.
Hızır’ın konuşmalarında ise, “Beni” manasına gelen “Yâ” harfleri dâima yazılmıştır. Çünkü Hızır (evrensel bilinç) güçlü bir Ben’dir. Zaten sûrenin ana konusu da bu bilinç ve benliktir. İşte harflerine kadar sûrenin örgüsünün ne kadar mûcize olduğunu görün!
* * *
EK-2
İşte gördüğünüz gibi, bu sûrenin ana konusu bilinçtir. İlâhî, evrensel ve ölümsüz olan sonsuz bilinçtir. Bunun da
insandaki bilinç gibi, üç temel duyusu var. Lokmân (bitkisel şehevî güç), Zü’l-Karneyn (hayvânî savunma
gücü) ve Hızır (melekî akıl gücü)... Ve gerek bu evrensel bilinç, gerekse kişisel bilinç dengede oldukları zaman
tavan yapmış olurlar. Ayrıca birbiriyle entegre oldukları zaman, kâinat ve bütün varlık kemâle ererler. Hamd,
Varlık, Sonsuzluk anlaşılır ve tadılır.
* * *
EK-3
Hızır’ın Yaptığı Üç İşin Gerekçelerinin Değişikliği
1) Bir toplumda maddî bir musibet ve sıkıntının olması için Allah’ın emriyle bir velinin irâdesi ve duası yeterlidir.
2) Fakat zâhiren mâsûm bir insanın ölmesi içinse, evliyadan veya meleklerden bir kurulun irâdesi ve teşebbüsü
gerekir.
3) Amma eğer bir iş bütün evreni, bütün sistemi ilgilendiriyorsa —mesela: bir çağın tamamen dinsiz yaşaması
gibi— o zaman, sonsuzluk ifade eden İlâhî irâde ve yaratma gerekir.
İşte bu üç nükte için, Hızır, “Sosyal hayat gemisinin delinmesini ‘Ben istedim’; o mâsûm çocuğun öldürülmesini
‘Biz istedik’; ve o toplumun değerlerden yoksun yaşamasını ‘Senin Rabbin istedi’” demiştir.
Ve bu üç meselede de asıl yetki ve iznin Allah’ın olduğunu bildirmek için “Ben bunu kendimden yapmadım”
diye söylemiştir.
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Rahmaniyet Açısından Meryem Suresi
(19. Sure, 98 Ayet)
Yaklaşık dört sene önce geniş bir şekilde bu surenin tefsirini yazdım; 2008’de Peygamber Kıssaları Hakkında
Bilmediklerimiz isimli kitabımda da yayınladım. O çalışmada surenin evrensel boyutunu, sure içinde geçen
şahsiyetlerin birer evrensel yasa olduklarını, bu şahsiyetlerin temsil ettiği bütün manaların Hz. Muhammed’in
şahsında daha geniş bir çapta gerçekleştiğini gösterdim. Bu kitapta dil, belagat, tarih, sosyoloji ve antropoloji
bilimlerinden yüzlerce delil kullandım. Öyle ki, şahsımı seven sevmeyen hiç kimse o kanunî manaları reddedemedi.
Biz konusu vahiyin hakikatı ve mahiyeti, vahyin süreci ile egemenliği ve vahyin sonuçları olan bu surenin geniş
tefsirini o kitaba havale edip burada sadece Rahman ismiyle olan münasebetini ve bu münasebetteki bilimsel ve
mucizevî manaları göstermeye çalışacağız. Çünkü bütün Kur’anda 57 adet zikredilen Rahman isminin 16’sı bu
surede geçiyor. Ve Rahman ismi, saf ve uygulanabilen vahiy olan Kur’anla çokça ilişkili bir isimdir.
Eğer bu 57 Rahman isminin geçtiği ayetleri ve Kur’anda yine 57 sefer geçen El-Kur’an kelimelerinin içlerinde
geçtiği ayetleri tam tefsir edersek, kâinat çapında bütün tarih kadar önemli, bütün insanî sorunları çözecek, bilimsel bir mucize buluruz; şöyle ki:
Birçok yazımda detaylarıyla gösterdiğim üzere Allah kelimesi Cenab-ı Hakkın sonsuz soyut varlığını temsil
ediyor. Bu boyutun bir nevi gaybî olduğuna işareten bu surede Allah kelimesi, 8 sefer geçiyor. Çünkü bu sayı,
gaybın, sonsuz soyut bilincin ve bu bilincin bir katmanı olan cennetin sembolüdür. Bu katman, soyut ve sonsuz
olduğundan bunun anlaşılmasında, alanları sınırlı ve somut veriler olan fen ilimlerinin katkısı az olur.
Rahman ise, bu sonsuz bilincin diyalektik süreç içindeki tecellisi sonucu yaratılan kâinatı ve onun içindeki yasal
ve bilimsel yapıyı temsil eder. Buna işareten surede 16 sefer Rahman ismi zikredilmiştir. Bu boyutun anlaşılmasında ise, söz sahibi fen ilimleridir.
Kur’an, ulûhiyet ve rahmaniyeti bir görmekle beraber ve her iki âleme eşit ve dengeli olarak baktığı halde; insanlığın imanının gerçekleşmesi ve imtihan edilip gelişmesi için indiğinden gayb ve metafizik âlemden daha çok bu
rahmaniyete bakıyor. Bu vahyin gelişini Rahman ismine bağlıyor. Kur’anla gelen yasa ve bilgilerin fen bilimleri
kadar gerçek olduğunu hatırlatıyor. Çok ilginçtir ki; Kur’an bir yandan dini, kanunu, hayatı rahmaniyete bağlarken, insanın gelişim sürecinin sonucu olarak ve üst korteksin katkılarıyla öğrendiği bazı becerileri, dil ve medeniyet gibi birikimleri ise, Allah ismine veriyor:
Allah size öğretti; Allah size öğretiyor, mealinde birçok ayetin yanında111 Rahman Kur’anı öğretti. İnsanı yaratıp ona beyanı (anlama ve anlatmayı) öğretti, (55/1) diyor.
Asrımızda önemli bir âlim, bu ve benzeri ayetleri şöyle tefsir etmiştir:
Sani-i Zül-Celalin âlem-i ekberdeki sanatı o derece manidardır ki, o sanat bir kitab suretinde tezahür edip
kâinatı bir kitab-ı ekber hükmüne getirdiğinden, akl-ı beşer hakiki fenn-i hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona
göre yazdı.

Allah Âdeme (insana) esmayı (dilleri) öğretti. (2/31)
Allah’ın size öğrettiklerinden siz de hayvanlara öğretiyorsunuz. (5/4) gibi..
111

Bu iki ayette anlatılan öğrenme ve öğretmenin mahiyeti, üst korteks seviyesinde gerçekleşen soyutlama gerçeğidir. Evet, Psikoloji ve Psikiyatri ilminde bilindiği gibi, soyutlama melekesinin en güzel örneği diller ve harflerdir. Hayvanlarda üst korteks gelişmediği için onlar soyutlama yapamıyor. Onlarda bu iş, sadece şartlanma tarzında
oluyor.
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Ve o kitab-ı hikmet, o derece hakikatle bağlı ve hakikatten medet alıyor ki; büyük Kitab-ı Mübinin bir nüshası
olan Kur’an-ı Hakîm şeklinde ilan edildi.
Hem nasıl ki, kâinattaki sanatı, kemal-i intizamından kitab şekline girdi. İnsandaki sıbğası ve nakş-ı hikmeti dahi
hitap çiçeğini açtı. Yani, o sanat, o derece manidar ve hassas ve güzeldir ki, o makine-i zihayattaki cihazat,
fonoğraf gibi nutka geldi, söylettirdi. Ve öyle bir ahsen-i takvim içinde bir sıbğa-i rabbaniye vermiş ki, o maddi,
cismanî, camid kafada manevi, gaybî, hayattar olan beyan ve hitap çiçeği açıldı. Ve o insan kafasındaki kabiliyet-i nutuk ve beyana o derece ulvi cihazat ve istidat verdi ki, Sultan-ı Ezeliye muhatap olacak bir makamda
inkişaf ettirdi, terakki verdi. Yani, fıtrat-ı insaniyedeki sıbğa-i rabbaniye, hitab-ı İlahî çiçeğini açtı.” (Mektubat,
20. Mektup, 2. Makam)
Bu derin parçayı seviyemiz oranında şöylece şerh ve izah edebiliriz:
Sonsuz aşkınlık ve yücelik sahibi olduğu halde bütün varlıkları çok harika ve çok anlamlı birer sanat eseri olarak
yaratan Allah’ın sanatı, bütün evrende o kadar çok anlamlıdır ki: O sanat, kitap tarzında yansıdığından bütün
kâinat, çok büyük bir kitap hükmüne girmiştir. İnsan aklı, on binlerce yıldır gerçek bilim ve felsefe kütüphanesindeki bütün kitapları o kâinattan almıştır. Bütün bilimsel kitaplar adeta o kâinatın kopyasıdırlar. Kâinat denilen
bu bilim ve felsefe kitabı, o kadar çok gerçekliğe bağlı ve gerçeklikten besleniyor ki; geçmiş ve geleceğiyle, fizik
ve metafiziğiyle, bunun başka bir ismi olan kitab-ı mübinin bir kopyası olan Kur’an-ı Hakîm şeklinde bütün
bilinçli varlıklara ilan edilmiştir.
İşte Allah’ın kâinattaki sanatı, sonsuz bir düzen ve bilinç içerdiğinden kitap şekline girdiği gibi; küçük bir kâinat
olan insandaki sıbğası (boyası) ve bilimsel nakşı da hitap (anlama ve anlatma) çiçeğini açmıştır.
[Kâinat bir ağaç; canlılar onun dalları; insanın gelişmiş şekli ise, onun çiçeği. Demek bütün katmanları ile varlık,
konuşan bir kitaptır.]
Evet, insandaki sanat, o kadar çok manalı, hassas ve güzeldir ki; insan denilen bu canlı makinedeki cihazlar,
fonograf gibi nutka geldi (dile geldi,) söylettirdi (konuştu.) Bu İlahî sanat, o kadar güzel bir biçimde insana İlahî
bir renk vermiş ki; insanın maddi, cismanî, camit (donuk) kafasında manevi, metafizik ve canlı hitap (anlama ve
anlatma) çiçeği açılmıştır. Ve insan kafasındaki bu düşünme ve anlatma kabiliyetine o kadar aşkın donanım ve
yetenekler vermiş ki; madde ve mekândan münezzeh, ezeli (zaman üstü) olan Allah’a muhatap olacak seviyede o
sanat açılıp gelişmiştir. Demek insanın doğasındaki İlahî sanat ve dekor, Allah’ın sözünü anlama ve aktarma
sonucunu doğurmuştur.
Yani bütün varlıklarda özellikle insanoğlunda soyut ve somutun diyalektik yapısı içinde gelişen rahmaniyet
hakikati, bilimsel ve yasal veriler olarak insanoğlunda dillere, edebiyata, medeniyete dönüşmüş. Ve bu rahmaniyet, sonsuz ölçekte vahiy olarak yani İlahî konuşma olarak ortaya çıkmıştır. Demek Rahman suresinin birinci
ayetinin tam tefsiri, şerh ve izah ettiğimiz bu pasajdır. Ayet şöyle diyor: Rahman olan Allah, Kur’anı öğretti:
İnsanı yarattı; ona beyanı (anlama ve anlatmayı) öğretti.
İnsanı yarattı, ona beyanı öğretti, cümlesi, Kur’anı öğretti cümlesinin açıklamasıdır. Demek bütün yaratılış süreci, bir vahiydir, bir tenezzüldür, bir rahmettir. Demek vahyin kâinat içindeki yeri ve fonksiyonu çiçeğin ağaç
içindeki yeri ve fonksiyonu gibidir. Bu güzel, manalı oranlar ve bilgileri anladıktan sonra hemen hatırlatalım ki;
bu surede 23 sefer Rabb ismi geçiyor. Rabb, diyalektik süreç ile insanları zıtlarla imtihan eden, onları geliştiren
ve terbiye eden demektir.
Besmelede Allah ve Rahman isminden sonra gelen Rahim ismi ise, bu surede hiç geçmiyor. Çünkü Rahim, Allah’ın ekstra özel ilgisi ile gerçekleşen özel müdahaleler, keramet ve mucizeler kaynağıdır. Bu dizayn, bize der
ki; Hz. Muhammed’in asıl mucizesi olan ve bütün varlık ve kâinatı bir kitap gibi okuyan ve bu kitabın bilinci
olan vahyi varlığın en son halkası olan insanlık aleminde uygulayan Kur’andır.
Bu Kur’an, sonsuz bilinç içeren yapısıyla, sosyal ve doğal birçok yasa ve kanun içermesiyle ve bunları gerçekleştiren sonsuz İlahî bilinci göstermesiyle öyle sonsuz bir mucizedir ki; başka özel, kişisel keramet ve mucizelere
ihtiyaç bırakmıyor. Şöyle ki:
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Meryem suresi Kur’anda 19. sıradadır. Bu sayı ise iyi-kötü, cennet-cehennem bütün kâinatın somut boyutunun
sembolüdür. Kur’an ve Kur’an vahyi de bu boyutun başka bir ifadesi olduğundan 19 sayısı Kur’anın da sembolü
olmuştur. İnkâr edilmeyecek bir şekilde, sonsuz İlahî bilinci gösterir tarzda Kur’anda 19 tevafukları vardır. Bu
meseleyi anlatan Müddessir Suresinin Tefsirine bakabilirsiniz. (Müslümanın Varlık ve Hayat Algısı, 4. Bölüm)

1- “Kâf Hâ Yâ Ayn Sad”
Bu harfler Zekeriya, Harun, Yahya, İsa ve Muhammed’e bir işaret olduğu gibi sayısal değer olarak da 195 eder.
Beş çarpı 190, 950 eder. Bu da 19’un 50 katıdır. İnsanlık tarihinde etkin birer kavram ve kanun olan vahyin,
edebiyatın, dinî yaşamın, maneviyatın, bilimin her birisinin etkinlik dönemi olan 950 yıllık süreçlere bir göndermedir. Nuh’un 950 yıllık ömrüyle ilgili makalemize bakabilirsiniz. 112 Bu surenin 21. ayetinde geçen ve vahyin uygulanmış hali demek olan makdiyy kelimesi de 950 ediyor. Sayısal değeri 5 olan Ha harfi, Haruna bakar.
Harun ise velayet demektir. Bu da der ki: Velayet, 19’lu olan hayat kitabı içinde müstakil bir misyon değildir.
Fakat diğer dört misyonu beş kat bereketli yapar.

2- “Bu, senin Rabbinin, kulu Zekeriyaya olan rahmetinin zikridir.”
Beş kelimeden oluşan bu 2. ayetin asıl maksut manasını anlamak için bu beş kelimeyi kavram olarak bilmemiz
gerekir, şöyle ki:
Zikir, etimolojik manasıyla bağ, uzantı ve değer demektir. Anmaya da zikir denilir. Çünkü anmak, anan ile anılan arasında bir bağ ve uzantıdır; anılan şeye değer vermektir. Erillik değerli kabul edildiğinden müzekker ismini
almıştır. Vahiy, çok değerli ve İlahî bir bağ olduğundan vahyin bir ismi de zikirdir. İnsanı konsantre edip denge
ve bütünlüğü sağladığından belli ritimlerle kutsal sözcükleri tekrar etmeye de zikir denilir. Çünkü yoğunlaşmak,
denge ve bütünlüğü sağlamak, insanı sonsuza entegre edip bağlar, ona değer katar. Vahiy, Kur’an ve namaz da
bu özelliklere sahip olduğundan bunların en önemli isimlerinden biri zikirdir. Zikri biz indirdik, onu yine biz koruyacağız. (Hicr, 9)
Rahmet kök olarak acımak, tenezzül edip inmek ve yumuşak davranmak demektir. Deyim olarak, yaratmak ve
vahiy indirmek manasına gelir. Çünkü Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur; fakat varlıklara ve insanlara acıdığı
için onların seviyesine iniyor; rahmet olarak sayısız şeyleri yaratıyor; yetmedi mi, onlara vahiy gönderiyor, yol
gösterip onları geliştiriyor. Bu surede bu rahmet hakikati, Rahman ismi ile zikredilmiştir. Bu ise, somut yaradılış
ve içindeki sonsuz İlahî bilincin adıdır. Çünkü Rahman mübalağa kalıbıdır. Evet, bütün varlık, özellikle kâinat,
özellikle dünyamız, özellikle hayat, özellikle bilimin, dinin ve medeniyetin yaşanıldığı dönemler, gerçekten
sonsuz bir rahmetin gerçekleşmesidirler.
Rabbike (senin rabbin..) Rabb, diyalektik süreç içinde başta insanoğlu olmak üzere varlıkları zıtlarla imtihan edip
geliştiren demektir. Ki bu mana, en geniş çapta Hz. Muhammed’de gerçekleştiğinden ayette senin rabbin diye
ayrıca vurgu yapılmıştır.
Kendi kulum.. Yani Allah, somut ve sınırlı varlıklar yaratıyor.. Fakat bu yaratılan nesneler ve kişiler ona bağlı
kullardır; ona rakip ve ortak değiller. Zaten böyle bir şey olsa, o nesne ve kişiler ne somut ne soyut hiçbir varlık
yüzü bulamazlar.
Zekeriya; zikre, mesaja, somut tecelliyata en çok mazhar olan zat demektir. Ki burada kıssadan hisse, Hz. Muhammed’dir. Evet, onunla 1400 senedir, 200’den fazla imparatorluk, devlet ve medeni oluşumlar gerçekleşmiştir. Bu ayette anlatılan Zekeriyya’dan maksat tarihi Zekeriya olamaz. Çünkü kitaplarda geçtiği gibi, o (a.s) gariban ve imkânları kıt bir zat idi. İbn Arabî, keşfen bu farkı gördüğünden Zekeriya bahsinde O, ism-i malike mazhar idi, diyor. İsm-i malike mazhar olmak ise, başta mülk ve devlet olmak üzere somut tecellilere çokça ayna
olmak demektir. İşte bu beş temel bilgiden sonra, biz bu ayeti şöylece yorumlayabiliriz:
“Bu surede anlatılan misyonlar, bu vahiy, bu din, bu Kur’an, rabbin olan Allah’ın, kulu Zekeriya (Muhammed)
üzerinde gerçekleşen rahmetidir; Allah’ın onunla olan bağlantısıdır.”
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3-“Bir zaman Zekeriyya Rabbine gizlice yakarışta bulundu.”
[Gizlice, hal ve davranış diliyle demektir. Çünkü burada Zekeriya şahsî bir kişi değil de, 1400 yıllık bir süreç ve
oluşum demektir. Bu ise ancak hal ve vaziyet lisanıyla yakarışta bulunur. Demek bu nükteyi bildirmek için ayet
gizlice kelimesini seçmiştir.]

4- “Ey Rabbim, kemiklerim (varlığımın özünü teşkil eden maneviyatım) zayıfladı ve saçım
(zahiri, fenni bilgilerim) tutuştu (yok oluyorlar; faydadan fazla zarar veriyorlar.) Şimdiye kadar sana dua etmekle hiç bedbaht olmadım.” (Duam daima kabul oldu.)
[Kemikler, sembol olarak maneviyat demektir. Çünkü maneviyat insanın varlığının temelidir. Latincede kemikler manasına gelen pedi ayak ve temel demektir. Çocuğa da pedi denilir. Çünkü çocuk, hayatın aslı ve temelidir.
Farsça kemik manasına gelen hesti ise, öz varlık demektir. Bu sembollerin ilmî delillerini anlatmak bu yazının
hacmini aşacağından bunu diğer makale ve tefsir çalışmalarıma havale ediyorum. Saç ise sembol olarak maddi
bilimler demektir. Demek eğer bir toplumda maneviyat ve maddi ilimler yoksa o toplum, diyalektik süreç içinde
somutlaşan İlahî rahmet ve başarıya ayna olamaz. Bugünkü İslam dünyası bunun bariz bir örneğidir. Fakat tarihte İslam âlemi bütün kıtlıklara rağmen bu iki temel varlığı temin etmek için çok dua etmiş, çalışmış ve daima
duaları kabul olmuştur. Özellikle ilk üç asırda..]

5- “Zekeriya: Evet, benim varlığımın başına gelen bu iki kıtlığı (maddi ve manevi zaafı) önceden gördüm. Ardımdan gelecek yöneticilerden, yolumda gitmeyecekler, diye korktum.
Bulunduğum coğrafyanın da kısır olduğunu biliyorum. Sen kendi katından (olağanüstü olarak) bana bir varis ver.”
[Kadın, başta coğrafi iklim olmak üzere altyapı manasına gelir. Peygamber şahsi olarak 1400 sene önceden bu
duayı söylediğini değil de; kollektif kişilik olarak bugün bu sözü söylediğini anlıyoruz. Çünkü metinde Benden
sonra geleceklerden korkuyorum, demiyor da; Ben ta baştan beri benim ardımdan geleceklerin, yolumda gitmeyeceklerini bildim, onun için korktum, diyor. Hiç olmazsa insanlığın dine ve bilime en çok muhtaç olduğu ahir
zaman döneminde sen benim gibi, madde ve manayı bir gören, onları birleştiren bir yakın ve bir varis ver, diye
yalvarıyor.]

6- “Bu yakınım, hem bana, hem Yakub Yakınlarına varis olsun. Ve onu kendi rızana mazhar
kıl.”
[Zekeriya’nın mirası, vahiy ve dindir. Yakub Yakınlarının mirası ise, başta Yahudilerinki olmak üzere insanlığın
bilimsel birikimi demektir. Demek gerçek kurtarıcılık, ancak bu iki kanatla yani din ve bilimle gerçekleşebilir.]

7- “İşte ey Zekeriya, Biz (bütün oluşumlar, bütün şartlar) senin bu çifte mesajını yaşatacak bir
hizmetçiyi sana müjdeliyoruz. Onun ismi (alameti) Yahya’dır. (Çift kanatlı olduğundan sürekli canlı kalır..) Daha önce onun bir benzerini yapmadık.”
[Demek o şahıs, bireysel bir kişi değil de kollektif bir kişilik ve bir akımdır.]

8- “Zekeriya: Bu nerden gelecektir? Çünkü hiçbir altyapı yok; ben de yaşlılıktan dolayı yıkılmak üzereyim, dedi.”
[Evet, İslamiyet de dâhil hiçbir oluşum kendini zaman aşımından kurtaramaz. Meğer o sistem Yahya ise; yani
kendini yenileyebiliyorsa ve eğer kan tazeleyebiliyorsa..]

9-“Allah, bu böyle olacaktır, dedi. Rabbin diyor ki, bu bana çok kolaydır. Daha önce seni de
hiçbir varlığın yokken yaratmadım mı?”
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[Ayette, konuşan olarak rabb isminin ayrıca zikredilmesi, hiçten ve kolay bir şekilde yaratmanın formülünü
vermek içindir. Çünkü rabb diyalektik süreç ile yaratan demektir. Evet, bir yerde zıtların çatışması ve gelişmesi
varsa orada bir şeylerin olması, gerçekleşmesi çok kolaydır. Nitekim İslamiyet ilk üç asırda bu diyalektik süreci
yaşadığından kısa bir zaman içinde dünyayı kuşattı.]

10- “Zekeriya, ey Rabbim bunun için bana bir işaret ver. Allah, Ey Zekeriya sana işaret, senin
üç gece hiç konuşmamandır.”
[Evet, İslam dünyasında yeni bir oluşumun olması yani Yahya’nın doğması için eski birikimin bir kısmının bırakılması gerekir. Üç gece manasına gelen selase leyalin kelimesi 1101 eder. Evet, bu tarihlerde İmam Gazali
sayesinde113 İslam âlemi, rahmaniyetin yolunu ve vahyin icra edilmesinin vazgeçilmez şartı olan ilmî çalışmaların kapısını kendine kapamış oldu.]

11- “İşte eğer Zekeriya (İslam âlemi) bu karanlık birikimden kurtulabilirse, savaş yerine ilim
ve inanç ile cihat edebilse; materyalizmden dolayı, bütün dünyanın varlığı ve hayatı absürt
görmesini ortadan kaldırıp aşkınlık, mana ve yücelik demek olan tesbihat yapabilse, bu canlı
ve sürekli sistem gerçekleşecektir.”
Bu 11. ayet bu manaları vermek için 6 kelimesiyle şöyle diyor:
Kavminin üzerine çıktı. Yani milliyetçiliği ve kavmiyetçiliği kaldırsa.. Ve bütün savaşların sebebi bu kavmiyetçiliktir, diye bildirse; savaş ortamından çıksa..
Mihrap, siper ve harb aracı veya harbin kendisi demektir. Namaz kılınan yere de mihrap denilir. Çünkü cami
mihrabı, gerçekten sipere benziyor. Yani bu dönemde İslam âlemi savaşmazsa ve savaş için hiçbir yatırım da
yapmazsa...
Kavmine Allah’tan vahiy gelmiş gibi onlara gerçekleri anlatabilse.. (evha ileyhim..) Tesbih ile ifade edilen gerçeklik, yücelik, aşkınlık inancını yaşatabilse. (en sebbihu..)
Bunu gerçekleştirmek için de başta gece-gündüz olmak üzere bütün zıtların yapısını, hikmetini ve faydasını gösterebilse.. İşte o zaman Yahya dünyaya gelir. Demek ayet, altı kelimesiyle Zekeriyanın istediği sebep ve işareti
anlatıyor.

12- “Ey bu altı temel üzere dünyaya gelen Yahya, güç ile kitaba (yasaya) tutun.”
Anlaşılan o dönemde çokça anarşi olacak ki öncelikli olarak yasaya ve yasayı uygulamak için güce vurgu yapılıyor. Bu gibi dönemlerde insanlar karışıklıktan ve kokuşmuş eski kültürden o kadar çok bıkmış oluyorlar ki; yeni
doğmuş olduğu halde böyle bir güce binlerce yıllık bir devlet gibi sarılırlar. İşte bu manayı bildirmek için ayetin
son cümlesi “O, daha çocuk iken biz ona hüküm ve yönetimi verdik.” diyor.

13- “O metafizik (ledünni) bir şefkate sahiptir. Arınmıştır; kendini korur.”
Bu üç kelime şöyle diyor: O millete zulüm etmez; onlardan rüşvet almaz. İlke ve bilgilerini siyaset uğruna heder
etmez.

14- “Ana babasına çok faydalıdır. Cebbar olmadığı gibi, isyankâr da değildir.”
Burada İmam Gazali’nin velayetine ve iman noktasındaki istikametine söz söylemiyorum. Fakat o büyük zat,
ilimle uğraşan Şii grupların, felsefeciler ve diğer azınlıkların dinî konulardaki yanlışlarını cevaplayayım, derken
onların ilmî çalışmalarına da sed çekti. Böylelikle İslam dünyasında ilmî çalışmalar son buldu. Bugün bir kısım
Müslümanın dinimizi koruyalım, diye müsbet ilimlerden uzak durması gibi.. Gazali’yi himaye eden Nizamülmülk ve Sünni cemaatler ise, devlet ve siyasetle fazlaca meşgul olduklarından ilimle uğraşmıyorlardı. Bugün
büyük çoğunluğu oluşturan dindar cemaatler ve Sünniler gibi.
113
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Baba, din ve inanç demektir. Ana da başta ekonomi olmak üzere altyapı demektir. Yani o, topluma manen ve
maddeten çok faydalı biridir. Despot olmadığı gibi halkın ona isyan etmesine gerekçe olacak hiçbir yanlış yapmaz.

15- “Onun gelişi, selam ve barış iledir. Onun ölümü (ayrılışı) de selam ve barış iledir. Bir daha dirilip geldiğinde de yine selam (esenlik) ve barış ile gelir.”
İşte gerçek demokrasi ve hürriyet!
[Kâinata ve hayata eğer bir kitap gibi bakabilsek bunun içinde İslam tarihini çok manalı bir fasikül olarak okuyabiliriz. Özellikle ahir zamanda İslamın doğuracağı bu Yahya dönemi, çok önemli olacaktır.]

16- “Bu kâinat kitabının önemli bir bölümü de Meryemden doğan Hıristiyanlık ve İsadır. Ey
Muhammed sen bunu aynen yaşa.”
[Meryem etimolojik manası ile denizi yani zor şartları aşan demektir. Ontolojik olarak insanı
temsil eder. Burada Meryemden maksad, Kur’an vahyini Cebrail’den alıp onu kalbinde ve
sosyal hayatta yaşayan ve yaşatan Hz. Muhammed’dir.]
“Her ikisi de sosyal hayatın gürültüsünden uzaklaşmak için, yeni bir doğum için doğuya doğru uzaklaştılar.”
17- “Toplumla kendi arasında bir perde edindi.” (Günlük hayattan, günlük konuşmaktan kendini izole etti. Ruhunda ve kalbinde bir açılım oldu.) Biz de bütün varlığın logosu, aklı ve
mantığı olan ruhumuzu ona gönderdik. O logos, gayet düzgün bir insan olarak ona göründü.”
[Bu ana kadar, çarşı pazar bilincinden başka hiçbir şeyle karşılaşmayan bu iki Meryem burada fizik ve metafiziğiyle bütün varlığın logosu ve bilinciyle yüz yüze gelmişler: Meryemin karnına üflenmiş. Bu nefes İlahî sonsuz
yazılım tarzında İsa olmuştur. Melek Muhammedin de hafızasına üflemiş; bu ruh Kur’an olarak doğmuştur. Bu
farkı bildirmek için Kur’anda bir yerde, melek onun fercine üfledi, (66/12); bir yerde de melek onun şahsına
üfledi, (21/91) diye geçiyor. Bu ikinci ayetin tefsiri olan bir rivayette onun cebine üfledi şeklinde bir bilgi geçiyor. Cep kelimesi ise, sembol ilminde hafıza ve birikim demektir.]

18- “Meryem, ben sana karşı Rahmana sığınırım; eğer kendini korumak istiyorsan.”
[Yani ben bu olağanüstü ruhî logosu almak istemiyorum. Rahman ile ifade edilen doğal ve yasal yapı bana yeter.
Ey ruh, sen de eğer kendini korumak istiyorsan bu diyalektik yapıya girme; yoksa ruhaniliğin zedelenir.]

19- “O logos, o ruhanî, şöyle dedi: Ben, kendimden bir iş yapmıyorum. Ben insanlığı zıtlarla
imtihan ve terbiye eden Rabbinin elçisiyim; geldim ki sana sağlıklı, temiz bir evlat (ürün)
vereyim.” [Ki insanlığın hastalıklı, kirli tarafını temizlesin; rahmaniyet demek olan canlı adalet ve dengeyi sağlasın.]
[Bu 19. ayet gayet mucizevî bir ifade ile vahyin mahiyetini anlatıyor.]

20- “Meryem dedi: Nereden bana çocuk gelecek? Ben hiçbir beşerî birikime sahip değilim.
Ve böyle olağanüstü (sıra dışı) bir şey olsun, diye de hiç arzum olmadı.”
[Beşeri birikim, başta tahsil olmak üzere bilgi ve medeniyet demektir. Arzu da özel istek ve çalışma ile olan
ruhanî açılım manasındadır. Ayetin gerçek manası budur. Yoksa ikinci cümle, manasız kalır. Zahiri meal olarak
ben ne evlendim, ne de fahişelik yaptım. Bu da yasal ve olağanüstü iki farklı duruma işarettir. Mesela, ilim elde
etmek ve evlilik, yasaldır. Ruhanî açılım ve olağanüstü şeylere sahip olmak ise, yasa üstüdür.]
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21- “Allah dedi, bu böyle olacaktır. Rabbin diyor ki, bu bana çok kolaydır.. Biz bu logosu
sana veriyoruz ki; insanlar, varlıkta ve hayatta bir gerçeklik ve güzellik var, diye inansınlar.
Ve bizden bir rahmet olsun: (İnsanlık daha çok başarsın.) Bu gerçekleşmiş bir emirdir.”
Yani vahiy her ne kadar olağanüstü bir emir ise de toplumda ve hayatta yaşanılan bir yasa olacaktır. Mesela;
somut bir vahiy olan yaratılış sürecinin de başı olağanüstüdür. Fakat belli mana ve hikmetler için yaratılan bu
kâinat yasalar ve düzen tarzında devam ediyor. (Bu ayetin geniş izahı için 9. ayette yazılan notlara bakınız.)

22- “Bunun üzerine Meryem logosa hamile kaldı. Çok uzak bir yere doğru atıldı.”
23- “Doğum sancısı, onu hurma ağacının dibine getirdi.”
[Evet, Hz. Muhammed, 23 sene bu sancıyı çektiği gibi İslam âlemi, halen bu sancıyı çekiyor. Doğum sancısı
manasına gelen mahad 1441 eder. Hurma ağacı Arap kavmini temsil ediyor. Ki Hz. Muhammed bu sancıyı çekince mecburen onlara sığındı.]
“Keşke daha önce ölseydim ve öyle unutulsaydım ki; insanlar, beni unuttuklarını dahi unutsaydı.”
İnsan normal olarak binbir açıdan tabiatın canlı âlemiyle entegredir.. Demek olağanüstü bir durum ile karşılaşınca özellikle sorumluluk isteyen ve dünya kadar ağır olan vahye mazhar olunca, bütün bu doğal bağlar çözülür;
her bir çözülme de acı verir. Özellikle iffet, doğruluk ve güvenilirlikle kişiliğini kazanmış bir insan, yalancılıkla,
uydurmacılıkla, hırsızlık gibi bir şey olan fikir ve evlat intihaliyle suçlanırsa bu ona Keşke daha önce ölseydim
ve öyle unutulsaydım ki; insanlar, beni unuttuklarını dahi unutsaydı, dedirtir.

24- “Onun altından ona bir ses geldi: Üzülme; Rabbin senin altını bir nehir yaptı.”
Evet, bütün varlık âlemini içeren insanın bilinçaltısı ona seslenir. Bu bilimsel noktaya işareten ayet Onun altındaki çocuk ona seslendi, demiyor; Onun altı, ona seslendi, diyor. Evet, zarf edatı, naib-i fail olduğu gibi nadiren
de olsa fail olabiliyor.
İnsanın derin bilinç katmanları, varlıkta ne varsa hepsini içerdiğinden son dönem bilim adamları buna bilinçdışı
dediler. Yani üst korteksin bilinçli olarak farkına vardığı küçük bir kesitin dışında bütün kâinatı içeren bir bilinç
ve hafıza var, insanoğlunda.. Bu bilinç sadece beynin derinliklerinin değil, belki bütün kâinatın bir ifadesidir. Ve
bütün varlığın ve tarihin bir kaydı olan bu bilinçaltı denizi, diyalektik süreç ile bir nehir olarak coşup akar. Buna
işareten ayet “Senin Rabbin, senin altını bir nehir yaptı.” diyor.

25- “Bu nehrin sosyal hayata bir sulama, bir bereket olması için de, bu bilinç ‘Sosyal hayat
ağacını kendine doğru salla. Sana çok canlı taze meyveler düşürecektir’ diyor.”
[Gerçekten sahabeler, çok taze, çok canlı meyveler gibi idiler.]

26- “Ye, iç, hayattan kopma, gözün dinsin.”
[Gözün dinmesi deyimi, üzülmemek manasına geldiği gibi, cinsel ihtiyacını gidermek manasına da gelir. Ahzap,
51. ayette bu manada kullanılmıştır.]
“Eğer bir insanı görürsen “Ben Rahman olan Allah’a konuşmama orucunu adamışım; artık hiç kimseyle boş
konuşmalar yapmayacağım, de..”
[Vahiy almak, logos ile ifade edilen varlıktaki sonsuz soyut bilinci sosyal hayatta bilimsel ve diyalektik (Rahmanî) çerçevede yaşamaktır. Bunun için boş, günlük konuşma ve gürültülerden uzaklaşmak gerekir. Vahyi yaşamanın ismi ise, İslamdır. Nitekim hadiste Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmaması onun İslamının güzelliğini gösterir, denilmiştir.]
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27- “Bu tarz hazırlıktan sonra Meryem o vahyi taşıdı, kavmine götürdü. Onlar, Ey Meryem,
sen çok fire (sıra dışı, uyduruk) bir şey getirdin, dediler.”
28- “Ey Harunun kız kardeşi (maneviyatlı kişi,) baban (geçmişin olan insanlık,) kötü değildi.
Anan da (çevren de) fahişe değildi, dediler.”
[Yani Araplardan oluşan çevren, hiçbir zaman bu gibi olağanüstülükleri görmüş değildir.]

29- “Meryem, beşerî bir tartışmaya girmemek için hiç cevap vermedi. Resen o vahye işaret
etti. Onlar: Daha beşikte (hazırlık safhasında) iken bir çocuk ile (her şekle girebilecek bir şeyle) nasıl konuşabiliriz, dediler.”
30- “Fakat çocuk (ürün) konuştu; ben fire ve uyduruk bir şey değilim. Ben Allah’ın sonsuz
sistemine bağlı bir dosyayım (kulum.) Benim iki özelliğim var: Allah bana kitap ve yasa
özelliğini verdiği gibi, bana peygamberlik de vermiştir..”
Peygamberlik, başta metafizik bilgiler olmak üzere bütün insanî misyonlar demektir.
[Evet, İsa beşikte iken böyle söylediği gibi, otuz yaşında yine Yahudilere bunu aynen tekrar etti. Bazı Hıristiyanlar, bu bilgi İncillerde yok, dese de; Daha çocuk iken yani ta işin başında konuşmak, bütün evrensel vahiy ve
misyonlar için geçerli olan bir niteliktir, diye cevap veririz. Evet, vahiy mesajları ilk günde bile nettirler ve konuşuyorlar.]

31- “Nerede olursam olayım, beni bereketli kılmıştır. Yaşadığım müddetçe (toplumun içinde
olduğum müddetçe) bana namaz ve zekâtı (bireysel ve toplumsal vazifeleri) tavsiye etmiştir.”
[Vahiy, kişiyi sonsuza bağlayan ve bir ismi zikir olan namaz manasını garantilediği gibi; toplumun arınması ve
sağlıklı olması manasına gelen zekât manasını da kapsar. Demek eğer bir toplum vahiy ile canlanmazsa, bireyler
yokluğa mahkûm oldukları gibi; toplum olarak da anarşiye, sınıflar çatışmasına ve başka nice sosyal hastalıklara
maruz kalır.]

32- [Vahiy bir bilgi, inanç ve ilke olduğundan onun ayrıca inanması gerekmiyor. Vahye muhatap toplum ancak inanır. Onun için gerek ilmî vahiy, gerek canlı vahiy babasız doğmuştur,
denilir. Yani vahiy mucizevî bir olaydır.]
“Fakat indiği ve içinde doğduğu çevreye çokça faydalı olur. İnsanları ezmediği, onlara irade
çerçevesi içinde bir imtihan kapısı açtığı gibi; kendisi haksızlığa dolayısıyla eşkıyalığa asla
yol vermez.”
[Bu derin manayı vurgulamak için ayet, O, ana-babasına çok faydalı oldu, demiyor. “O anasına çok faydalı
oldu” diyor. Evet, vahyin faydası Allah’a değil de insanlaradır. Fakat Yahya hem dine, hem çevreye çok faydalı
olduğundan onu anlatan ayette “O, ana-babasına çok faydalı oldu” denildi.]

33- “O doğarken de esenlik ve barış ile doğar; ölürken (çekilirken) de esenlik ve barış ile çekilir. Yine bir daha esenlik ve barış içinde dirilir, gelir.”
[15. ayete bakınız. Anlaşılan odur ki, dine dayalı sistemleri zorla iktidara getirmek, toplumun barış ve esenliğini
ihlal etmek, en önce dine ve vahye karşı gelmektir, onların mahiyetini anlamamaktır.]

34- “İşte Hakk olan Allah’ın sözü olarak, insanların gerçekliğinde şüphe ettiği İsa İbn Meryem budur.”
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[Allah’ın sözü kelimesi, mana olarak yüklem iken hal yapılıp hakkın sözü olarak denmesi, vahyin durağan,
sabit bir şey olmadığını, her an yenilendiğini bildirmek içindir. İsa (canlı vahiy) ve Kur’an (sözlü vahiy) her ikisi
de Meryemin (insanın) biçiminde ve konuşması formatındadır. Fakat beşerî bir ürün değiller. Onlar sadece insan
üzerinden görünmüşler. Görüntü işareti olan zalike kelimesi buna işarettir. Vahiy aslında soyut bir bilinç ve
logostur. Fakat Rahman olan Allah, bunu somutlaştırmak, icraata geçirmek istiyor. Soyut ve somut birleşince
hakikat olarak ortaya çıkıyor. Bu nükteye işareten ayette kavlel-hakk denilmiştir.
Fakat insanların çoğu, bu hakikatin soyut ve İlahî yönünü görmediği için vahyin İlahiliği konusunda daima şüphe etmişlerdir. Bu şüphelenmenin başlıca bir sebebi, dindarların Allah’ı maddi bir varlık olarak görmesi, İsa’yı
ve vahyi de Onun oğlu (bir parçası) olarak algılamasıdır. Bu gelen 35. ayet böyle inanan insanları uyarıyor:]

35- “Allah soyut ve sonsuz olduğundan onun evlat edinmesi ona yakışmaz. (Yani ontolojik
olarak böyle bir şey yanlıştır.) O böyle bir şeyden çok yücedir. O, bir şey için hüküm verdiği
zaman sadece ona ol der, o şey de oluverir.”
[Bunun ontolojik izahı şudur: Bir şeyin yaratılması için, geçmiş ve geleceğiyle, madde ve manasıyla bütün
kâinatın o şeyi istemesi, onun olmasına onay vermesi gerekir. Ve bütün kâinatın ruhu, bilinci ve iradesi, sonsuz
olan Allah’tır. Demek Onun emretmesi, bu evrensel yöneliş ve iradeyi yönetmesi demektir. Yoksa hâşâ! Allah
bir şeyin yaratılması için Arapça veya İbranice lâfzen “Ol” demiyor. O, böyle bir şeyden yücedir.
Bu 35. ayet ilk bakışta Allah’ın sözü gibi görünse de, dikkatle bakılsa, bunun direkt olarak Allah’ın konuşması
değil de, vahyin yapısı itibariyle söylediği bir manadır. Nitekim 36. ayette bu nükte daha açıkça görünüyor.
Vahyin ve İsa’nın konuşması olduğu, net bir şekilde anlaşılıyor:]

36- “Allah soyut ve sonsuz olduğundan, Onun tek bir tetiklemesiyle bütün kâinat, Onun emrini yerine getirmek için seferber olur.”
[Fakat Allah’ın bu yaratma işi iki şekilde olur: Biri mucize ve olağanüstü olur; diğeri yasal ve kanunî olarak
gerçekleşir. Bakın bu manayı anlatmak için İsa ve vahiy şöyle diyor: Bu sonsuz soyut Allah, benim de sizin de
Rabbinizdir. Yalnız beni mucizevî olarak; sizi de yasal olarak yaratmış ve geliştiriyor. Artık sadece sonsuz soyut
Allah’a tapının. Yalnızca yasal veya olağanüstü şeylere tapmanız şirktir; İlahî sonsuz bilinci bölmektir. Gerçek
ve değerli yol, iki tarafı birleştiren bu orta yoldur.]

37- “İşte buna rağmen hizipler, işi sağa-sola çekmekle aralarında bölündüler. Kimisi maddeye
taptı. Kimisi İsa’ya taptı. O İlahî birlik bilinci kayboldu. Bu kâfirler, büyük bir azap gününü
görünce çok yazık olacak onlara!”
[Çünkü bu tarz bölünmüşlük sebebiyle, İlahî sonsuz kudret, ilim ve irade, insanlık âleminden kaybolur; dindar
insan dahi dinsiz gibi kalır.]

38- “Onlar, bize geldikleri o büyük günü görünce çok iyi işitecek ve çok iyi görecekler! Fakat
bugün dengesizlikle zulme girmiş olan bu kâfirler, tamamıyla doğru ve gerçek yoldan çıkmışlardır.”
39- “Onları, hasret çekecekleri gün ile uyar. O gün ki; onlar gaflet içinde inanmadıkları halde
azap onların başlarına gelir; işleri biter.”
[Bu 39. ayet, Madem kâinatta sonsuz bir bilinç, kudret, ilim ve irade var; bu kötülükler, bu musibetler de nedir,
gibi bir sorunun cevabıdır. Bu gibi şeyler, imtihan ve gelişme esprisi içindir, der.]

40- “Bir gün bu imtihan biter; biz yere de, yerin üstündekilere de varis oluruz. Hepsi bize dönerler.”
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41- “Bu kâinat kitabından İbrahimi de (diyalektik imtihan sürecinde yaşanılan dinî pratikleri
de) an. İbrahim diyalektik süreci yaşadığından o sıddıktır ve peygamberdir.”
[Bir şeyin sıddık yani tam doğru olması için onun diyalektik zıtlar içinde yaşayıp test edilmesi gerekir. Çünkü
her zıt, öteki zıddın varlığını ve gerçekliğini test eder.
İlk insanlarda bu diyalektik yapı kurulmadığından onlar çocuk gibi idiler. Yaptıklarının ne kadarı gerçek, ne
kadarı hayal (kurgu) olduğu anlaşılmıyordu. İlahları dahi hayali idi; neye taptıklarını tam bilmiyorlardı. İbrahim
ise, tefekkür ve ilme dayalı bir iman getirmekle beraber; namaz, hac, zekât gibi dinî pratikleri de getirdi. Evet,
pratikler, insan inancının ve bilgisinin sağlamasını çok iyi test ederler. Ayrıca imtihan çerçevesi içinde İbrahim
bütün zıtları dengeledi. Onun için ona ilk Müslüman denilir. İşte bu sistemin sağlamlığını bildirmek için ayet, O
sıddık (çok doğru) idi, diyor. Ve bu sistemin insanlık tarihinde çok iyi bir misyon olduğunu dile getirmek için de
O, peygamber idi, diye ilave ediyor.]

42- “Bir vakit (çok eskiden) İbrahim babasına (ilkel kalmış, test edilmemiş toplumuna) dedi:
Ey babacığım! Neden işitmeyen, görmeyen ve sana asla faydası olmayan şeye tapıyorsun?!”
43- “Ey babacığım, yaptığım araştırma ve içinde yaşadığım diyalektik yapı sonucu, bana sende olmayan bir bilgi gelmiştir. Sen bana uy, seni düzgün bir yola yönlendireyim.”
44- “Ey babacığım, şeytana (mutlak negatife) tapma. Şeytan, rahmaniyet denilen dengeli, diyalektik ve bilinçli İlahî yapının dışındadır. O Rahmanî sistemin içine girmemiştir. Ona isyan
etmiştir.”
45- “Ey babacığım, şeytana tapma, yoksa Rahmanî sistemden sana bir azap dokunur; yok
olur, şeytanın grubuna katılırsın.”
46- “Babası, ey İbrahim, sen; benim ilahlarımdan nefret mi edersin?! Eğer bu yaptığına son
vermezsen, seni taşlarım. En iyisi sen çok uzun bir dönem beni terk et.”
47- “İbrahim, sana denge, esenlik ve selam dilerim. Rabbimden senin için bağışlanma dileyeceğim; (belki senin bu eksik yapını tamamlar.) Çünkü Rabbim, bana çok şefkatlidir.”
[Evet, diyalektik bir yapı demek olan rahmaniyet, aslında rahmet ve şefkattir, geliştirme ve nimettir. Asıl tat, asıl
nimet bu ikili ve testli yapıdadır. Onun için birçok kitapta “Allah ismi ibadete; Rahman ismi ise, şükre bakar”
denilmiştir. Allah etimolojik olarak tapılan demektir. Rahman ise, rahmeti ve nimeti açıkça görünen manasına
gelir.]

48- “Ben sizi ve Allah’ın dışında taptığınız şeyleri bırakıyorum. Beni terbiye eden rabbime
çok dua edeceğim. Umarım, rabbim duamı kabul eder; beni hayal kırıklığına uğratmaz.” (Beni
bedbaht etmez.)
49- “İbrahim, onları ve Allah’tan başka taptıkları putlarını bırakıp gidince, biz ona İshak ve
Yakubu bağışladık. Ve hepsini peygamber yaptık.”
[Yani gelişme motoru olan bilimsel diyalektik süreç, ilkel ve çok tanrılı toplumlarda gelişme ortamını bulamaz.
Fakat o etkin altyapı, böyle ilkel toplumları terk edince, iki önemli meyve doğurur. 1) Mutlu ve gelişmiş bir
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toplum (İshak..)114 2) Çilekeş; ilimde, dinde ve insaniyette çok ilerlemiş bir yapı (Yakub..) İslam Tarihinde İshakın temsil ettiği yapı, başta Abbasi ve Osmanlı İmparatorluklarıdır.
Yakubun temsil ettiği yapı ise, başta Ehl-i Beyt imamları olmak üzere bütün ilmî, tasavvufî ve medeni kişi ve
kurumlardır. Nitekim İslamiyet, ilkel müşrikleri bırakınca Medine’de bir medeniyet kurdu. Sonra Arabistanı
bırakınca Suriye, Irak ve başka memleketlerde daha büyük medeniyetleri meyve verdi.
Bir rivayette İshak Oğulları İstanbul’u fethedecektir, şeklinde bir bilgi var. Ayrıca Nisa suresi, 163. ayette geçen
İbrahim, İsmail, İshak ve Yakubtan maksat da Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’dir. (Kur’anın Evrenselliği adlı
kitabımızın 2. Ekine bakabilirsiniz.)
Bütün bunların birer misyon olduğuna işareten ayette Hepsini de peygamber yaptık, deniliyor. Bunların doğal ve
sosyolojik bir sürecin sonunda olduğuna işareten ayette Ben bağışladım, ben onları peygamber yaptım, denmiyor
da biz yaptık, deniliyor. Demek kutsal kitapların anlattığı peygamberler tarihî şahsiyet değiller. Onlar birer kollektif misyonun ismidirler. Onun için arkeolojik ve antropolojik araştırmalarda bu anlatılanların tarihî kişiliklerine rastlanılmıyor.
Peygamberler denilen bu misyonlar, rahmaniyet gerçeğinin güzel birer numunesidirler. Onlar da rahmaniyet gibi
mahiyet itibarı ile soyutturlar. Fakat bilimsel ve yasal bir şekilde kollektif bir kişilik olarak somutlaşırlar; bütün
âlemlere birer rahmet olurlar. Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik,115 ayetinin manasının örnekleri
olurlar. Evet, peygamberliğin rahmet oluşu bu soyut boyutuyladır. Yoksa somut bedenleri bazen toplumlarının
putperest olmalarına sebep olmuştur. Çünkü genel olarak insanların gözü liderlerinin müşahhas şahsiyetine takılır, kalır.

50- “Bütün bu misyonlara kendimizden rahmet ve başarı bağışladık. Onlara çok yüce bir şöhret (lisane sıdk) sağladık.”
51- “Bu kâinat kitabında önemli bir bölüm olan Musayı (kutsal yasa ve hukuku) da an, (onu
yaşa.) Bu yasa ve hukuk, çok uzun süreçlerin muhlası (hulasası 116) ve sonucudur. O, hem resuldür; (topluma karşı Allah’ın elçisidir;) hem de peygamberdir (sonsuz İlahî bilinç içeren bir
misyondur.)
52- “Ona, Tur Dağının (devletin) sağ tarafından seslendik. Onu kendimize sırdaş yaptık.”
[Hitap (retorik sesleniş,) halkı dağ gibi derleyen devlet, sağcılık (serbestlik) ve sırdaşlık kavramlarını hatırlayın;
bu ayetin manasını anlarsınız. Devletin hukuk ve yasalarla, hürriyet ve gizlilik hakikatleriyle ne kadar içli-dışlı
olduğunu görün.]

53- “Ona ayrıca rahmetimizden (ekstra iyiliğimizden) velayet misyonunu taşıyan yumuşak
yapılı Harunu bağışladık.”
[Musa, şeriatı; Harun velayeti temsil ediyor, diye hem Kur’andan hem Tevrattan hem de hadislerden açıkça
anlaşılıyor. Demek yasa ve devlet işleri ancak maneviyatla tam başarılı olur. Nitekim Hz. Muhammed de 53.
yaşında resul (şeriati tebliğ eden musa) oldu. Bu yaşta miraca çıkmakla velayette zirve oldu. Bunun bereketiyle
Müslümanlar Medine’ye hicret ettiler. Her sahada başarılar sağladılar. ]

54- “Kitapta İsmaili de an; o çok doğru idi; resul (elçi) ve peygamber idi.”

İshak kelime olarak gülen ve mutlu olan demektir. Şahsiyet ve figür olarak, gittikçe güçlenen ve büyüyen bir
yapıyı temsil eder. (Tevrat, Tekvin, 26/12–14)
115
Enbiya suresi, 107
116
Musa ile ifade edilen yasa ve şeriatın, nasıl tarihin ve tarih içindeki sonsuz İlahî bilincin bir hulasası olduğunu
anlamak isterseniz, Musanın gelişmesini anlatan Taha suresi üzerine yazdığımız tefsir notlarına bakabilirsiniz.
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[Yine kıssadan hisse, İsmail Hz. Muhammed’dir. Evet, Muhammed, elçilik ve peygamberlik misyonu yanında
sıdk ve doğrulukta öncü idi.]

55- “Yakınlarına namaz ve zekâtı emrediyordu. Allah katında (gayb âleminde) rabbinin rızasına mazhardı.”
[İslamiyet bütün zıtları birlik potasında birleştirip canlı bir sistem olduğundan yaradılışın en birinci amacı olan
gelişmeyi en güzel şekilde sağlayandır. Dolayısıyla rabb (bütün her şeyi geliştiren Allah) en fazla ondan razıdır.]

56- “Bu kâinat kitabında İdrisi (ders ve bilgiyi) de an, (yaşa.) Hiç şüphesiz İdris çok doğrudur
(sıddık) ve peygamberdir,” (önemli bir misyondur.)
57- “Onu çok yüce bir konuma yükselttik.”
[Evet, bilgi eşittir varlığın mahiyeti ve işletilmesi. Çünkü her şey, soyut bilgi ve manaların somutlaşmış şekilleridir. Bu surede gördüğümüz gibi, bu somut boyuta Rahmaniyet deniliyor. Kur’anda 57 sefer geçen Rahman
isminin içlerinde geçtiği bütün ayetler, bu 57. ayetin tefsiridir. Bütün bu misyonlar içinde sadece İbrahim ve İdris
için, çok doğru, denmesi ilmî bir gerçeğe işarettir. Çünkü bir şey diyalektik bir testten geçmişse ve o şey bilimsel
ise, o tam gerçekliktir ve doğruluk denilen gerçeğe uygundur. İbrahim, diyalektik süreci; İdris ise, bilimi temsil
eder.
Tevratta İdrisin ismi, Ehnuhtur. Bu da Nuhun kardeşi demektir. Ve bütün kutsal kitaplardan anlıyoruz ki; Nuh,
din ve inancın ismidir. Nitekim kim dinin gemisine binse, o helaket-felaket tufanlarından kurtulur, denilir. Demek İdris (bilim) dinin kardeşidir; zaman ve tarih olarak ise Nuhtan (dinlerden) öncedir. Evet, insanlığın bilimle
uğraşması, peygamberler vasıtasıyla vahye ve tevhid inancına mazhar olmasından öncedir. Çünkü insanlık Nuh
ile ifade edilen bu dönemden önce vahiy ve İlahî hitabı alacak kadar soyut mana ve algıya hazır değil idi.]

58- “Bütün bunlar, Allah’ın kendilerine çokça nimet kattığı misyonlardır. Bunlar Âdemin
zürriyetinden (insaniyet ve edebiyatın sonucu,) Nuhla beraber yüklediklerimizin zürriyetinden
(dindarlığın sonucu,) İbrahimin zürriyetinden (diyalektik sürecin sonucu,) İsrail (medeni dindar milletin) ve seçkin liderlerin (sonucu) olarak gerçekleşmişlerdir. Bu misyonların üzerine
(içine) rahmanın ayetleri (diyalektik sonsuz İlahî bilinç verileri) uygulandığında117 secdeye
kapanırlardı; (tam ve verimli hizmet ederlerdi.) Duygu ve bilinç ile hassasiyet gösterirlerdi.”
59- “Bunlardan sonra yeni türedi kavramlar çıktı. Bunlar namazı (görev misyonunu) zayi ettiler. Hedonizmi (şehvetleri) esas aldılar. Bunlar gayyaya (çöplüğe) atılacaklardır.”
Yani kâinat kitabında onlara yer yoktur. Çünkü insanlar inanç ve sosyal misyonların birer somut örneğidirler. Bu
sorumsuz hedonist misyonlar, bir nevi bilinç cenneti olan kâinat kitabında yer bulamayacakları gibi; bu menfi
manaları yaşayan nesiller de bu cennette yer bulamayacaktır.

60- “Fakat kesin dönüş ve dönüşüm görseler, gerçekliğe inansalar, yararlı işler yapsalar, bunlar kesin olarak cennete girerler; onlardan hiçbir şey esirgenmez.”
[Hatta denilebilir ki; tevbe ve dönüş durumunu yaşayan bunlar, diyalektik sürecin çok keskin bir şeklini önceden
gördüklerinden daha zirve bir konuma çıkabilirler.]

61- “O yerleşim ve yaşam cennetleri ki: Rahman olan Allah, onlar henüz görmeden, rahmaniyet sürecine bağlı olan kullarına onları vaad etmiştir.”
Kassa ve tela fiilleri uygulama manasına gelir. Bu iki kelime okuma manasında da kullanılmışlardır. Çünkü
her nevi okuma, dinleyenlerin üzerinde bir şeyleri uygulamak demektir.
117
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Evet, kâinattaki zıtların yapısını, çatışmasını, gelişme sürecini ve bunun sonucunda oluşan çirkinlik ve güzelliği
görenler, bu sürecin sonunda sonsuz mutluluk demek olan cennetin olacağını hissediyorlar. Rahmaniyet hakikatinden bilgi olarak da haber alıyorlar. Bu önemli rezerve işareten ayette Allah’ın vaat ettiği, denilmemiş de,
Rahmanın vaat ettiği, deniliyor.

62- “Bunlar bu bilinç cennetinde sadece dengeyi dinlerler; boş hiç bir şey işitmezler. Onlara
sabah akşam rızkları da vardır.”
[Demek cennet somut ve cismanidir. Orada beslenme ve sabah-akşam gibi zıtlıklar vardır. Dolayısıyla oranın
güzelliği, bu zıtların dengelenmesinden kaynaklanıyor, diyebiliriz. Böyle ortamlarda yaşayanlar için Allah,
Rahman olarak görünür. Cennetlikler Onu Rahman olarak görecekler, Cennetin damı, Rahmanın arşıdır, mealindeki hadisleri hatırlayın. (Camius-Sagir, Hadis No: 3116)
Demek madde ve fen ehli, en azından bu seviyede gerçeğe ve güzelliğe inanmalı. Fakat asıl cennet, sonsuz ve
soyuttur, mutlak (sınırsız) bir âlemdir. İşte Yunus’un Ben cenneti değil de seni istiyorum, seni.. Mealindeki sözünün manası budur.
Evet, Budizm, hedef ve mabut olarak bu soyut-sonsuz varlık boyutunu esas alır. Somut boyuttaki oluşumları ve
duygusal tatminleri, Nirvana denilen bu soyut ve manevi boyuta çıkmaya engel olarak görür. Zenbudizm ise,
Kur’anın rahmaniyet dediği hayat içinde gerçeği ve güzelliği görmek ve yaşamak ister.
Yani Budizm Allah hakikatini esas alır; Zenbudizm ise, rahmaniyeti esas alır. Demek Budizmde ilah kavramı ve
ebedi yaşam fikri yoktur, denilemez. İşte insanlık âlemindeki bu gibi çelişkilere karşı Kur’anda gördüğümüz
gibi, İslamiyet, Allah ve Rahmanı, soyut ve somutu eşit kabul eder. Ki bu surenin ana konusu, bu birliği ve eşitliği göstermek ve yaşatmaktır.
Hulasa: Rahmaniyet alanı olan kâinat, cennet ve cismanî hayat, feminendir. Cennetin çokça huri kavramı ile
beraber zikredilmesi, bu feminenliği bildirmek içindir. Hatta bir âlim Her bir huri, küçük bir cennettir, diyor.
Ulûhiyet hakikati olan sonsuz soyut varlık ise, manevi ve erildir. Hint-Aryen dilinde nirvana kelime olarak mana
ve erilliğin etkin olduğu alan demektir. Zen kelimesi ise, hayat ve kadın manasına gelir. Jinekoloji kelimesi bu
kökten türemiştir.
Asrımızın iyi bir Kur’an tefsiri ve Ontoloji kitabı olan Risale-i Nurun da iki temel kitabı vardır: Ayetül-Kübra ve
Haşir Risalesi.. Ayetül-Kübra ulûhiyete ve ulûhiyetin ispatına bakar. Ulûhiyet, İslam kelam ilminde VacibülVücud kavramı ile ifade edilir. Nitekim o risalede yaklaşık olarak yüz elli sefer bu tabir kullanılmıştır. Haşir
Risalesi ise, Allah’ın isimlerinin somut tecellilerine dayanarak cismanî ve ebedî hayatın, ahiretin, cennet ve
cehennemin ispatıdır. Nitekim bu sırrı bilmeyen bir müftü, Bediüzzaman’ın yazdığı 10. Söz, haşri ispat etmiyor;
Allah’ı ispat ediyor, diye itirazda bulunmuştur.]

63- “İşte bizim bu rahmaniyet sistemine entegre olan, kendi ruh ve özünü koruyan kullarımıza
miras olarak vereceğimiz cennet budur!”
[Bugün beşerî bilimler, varlık katmanları içindeki gelişme süreçleri sonunda böyle güzel cennetleri gözlemleyebiliyor. Onları dünya hayatına indirmeye çalışıyor. İnsanların melek gibi olmasını hedefliyor. Çünkü bu bilinçli
güzelliklerden her bir dosya, adeta bir huri gibidir; bir melektir.
Fakat dünyamız, imtihan dolayısı ve gelişme âlemi olduğundan o cennetlerin yeryüzüne inmesine izin yoktur.
Bakın bu gelen 64. ayet bu manayı ne kadar güzel bir ifade ile anlatıyor:118]

64- “Biz (melekler ve bilinç katmanları) seni geliştirmek için gönderen rabbinin izniyle ancak
inebiliriz. Geçmişimiz, geleceğimiz ve şimdiki halimiz ancak Onun elindedir. Hiçbir şey Ondan gizlenemez; O hiçbir şeyi unutmaz ve ihmal etmez.”
118

Bu manayı bilmeyenler, bu 64. ayetin geçen ayetlerle ne ilgisi var, diye Kur’ana itiraz etmişlerdir.
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65- “O, göklerin (metafiziğin,) yerin (fiziğin) ve aralarındakilerin rabbidir. Dolayısıyla sadece
Ona bağlan, Ona ibadet et. Ve Onun ibadetinde sabret. Onun hiçbir benzeri yoktur.”
[Yani O, sonsuz bilinç ve gerçek varlıktır. Sen ona bağlan ki; her katmanı ile gerçek ve güzellik olan bilince
eresin, gerçek varlığı kazanasın. Fakat insanın kendi beninden vazgeçip başka bir bene bende olması çok zor
olduğundan, bağlanmak demek olan ibadet insana zor geliyor. Onun için ayet “Ona ibadet etmekte sabret” diye
ara bir cümleyi metne katıyor.]

66- “İşte bu sonsuz bilinci bilmeyen ve ibadetle ona bağlanmayan insan, ‘öldükten sonra mı,
ben kesin olarak diriltilecek mişim?’ der.”
67- “Böyle diyen insan, hatırlamıyor mu? O daha önce hiçbir şey değil iken, biz onu yarattık.”
[İşte bu sürecin yapısı, başlangıcı ve sonu şöyle oluyor:]

68- “Bütün zıtları, varlığı ve hayatı geliştirmek için çalıştıran Rabbine (rububiyetine) and olsun! (Yokluğu ve inanmamayı tercih eden) o kâfirleri ve (yokluğun adı olan) şeytanları toplayacağız. Sonra diz çökmüşler olarak onları cehennemin etrafında bulunduracağız.”
69- “Sonra her gruptan, Rahmana (Allah’ın denge ve düzenine) karşı hangilerinin daha azgın
olduğunu ortaya çıkaracağız.”
70- “Biz hangilerinin cehenneme dayatılmaya daha layık olduğunu biliriz.”
71- “Evet, sizden hiç kimse yoktur ki; mutlaka o cehennemden geçiyor, olmasın.. Hepinizin
bu evrensel cehennemden geçmesi, Rabbinin, terbiye edici isminin kesin olarak gerektirdiği
ve asla firesi olmayan kat’i bir hüküm ve kanundur.”
72- “Sonra biz, kendini zulüm ve dengesizlikten koruyanları kurtarırız. Zalimleri ise orada diz
çökmüşler olarak bırakırız.”
[Burada iki sefer geçen diz çökmüşler olarak ifadesi, teslimiyet ve suçluluk manasındadır. Peki, acaba bunlar,
bunu hak ediyorlar mı, gibi bir vehme karşı, şu gelen 73. ayet cevap veriyor. Asıl cevap ise, bu beş ayette vurgulanan dengesizlik gerçeğidir. Evet, rahmaniyet ile ifade edilen sonsuz İlahî kudret ve irade, rahmet icabı bütün
varlıkları dengeye getirmeye çalışır. Ve bu dengelemenin adı azaptır. Çünkü dengeden çıkmış ve mukadder
güzelliklerini kaybetmiş insanlar, bir daha varlık ve denge sistemine girince çok acı çekerler; ameliyat ve yeniden yaratma gibi bir işlem söz konusu olur. İşte 73. ayetin verdiği cevap:]

73- “Bu insanlara ayet ve belgelerimiz okunduğunda, hakikat ve manayı inkâr ederek varlık
ve hayat absürttür, diye iddia edenler, hangi grubun konumu daha yararlıdır, çevresi daha güzeldir, diye söylediler.”
74- “Hâlbuki onlardan önce, mobilyaları ve görünüşleri çok daha güzel olan nice çağları helak
ettik.”
75- “Vahiy ve peygamberlik diliyle de ki: Kim varlıktaki bu iki kanatlı, İlahî sonsuz bilinçten
sapmışsa, rahman olarak Allah, onun sapıklığını daha da uzatacaktır. Nihayet kendilerine vaat
edilen azabı veya kıyameti görünce; kimin konumu daha kötü, imkân ve askerleri daha zayıf
olduğunu bileceklerdir.”
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76- “Doğru yolda olanların ise, Allah sonsuza dek hidayetlerini arttıracaktır. Çünkü ebedî ve
yararlı olan işler, ödül olarak da, sonuç olarak da çok daha hayırlıdır.”
[Ayette geçen sevap, ödül demektir. Mered, varılan son nokta manasına gelir. Bakiyatüs-salihat (yararlı ve ebedi
hakikatler) ise, başta namaz olmak üzere bütün faydalı işler demektir. Fakat insanoğlu bu yararlı, ebedî şeyleri
elde edeceğine, bireysel ve türünün bekası zannıyla mal ve cinselliğe sarılır.]

77- “Ayet ve belgelerimizi yalanlayıp, bana mal ve evlat verilecek, diyeni gördün mü?!
78- “O kişi, gaybı (metafizik alemi) mı gördü?! Yoksa rahmaniyet çerçevesi içinde sebepleri
hazırladı da fiili bir sözleşme mi yaptı.”
79- “Kesinlikle böyle bir şey yok; biz onun söz ve arzularını yazacağız. Onun o isteklerini
gerçekleştirmemekle ona azabı arttırdıkça artıracağız.”
80- “Mevcut olan mal ve evladını da ondan alacağız. O bize yalnız başına olarak gelecektir.”
81- “Böyle insanlar, mal ve evladın, insanın ebedî sonsuz aşk-ı bekasını tatmin etmediğini
anlayınca, bir şeref ve izzet olsun, diye, Allah’tan ayrı olarak bir sürü ilahlar edindiler.”
82- “Hayır! Kesinlikle bu maddi putlar, onlar için manevi değerler olan şeref ve izzet getirmeyecektir. Çünkü daha sonra onların ilahlığını inkâr edecekler; onlara düşman kesileceklerdir.”
83- “Görmedin mi? Biz bu dünyada dahi kâfirlerin üzerine şeytanlar (negatif güçler ve duygular) göndermişiz. O şeytanlar onları kazan gibi kaynatıyor.”
[Kur’anda sıkça geçen görmedin mi! deyimi, bilimsel bir realiteyi bildirmek ve göstermek için bir kalıptır. Bu
surede geçen seriyy, hafiyy, ezze, idd gibi önemli kavramların sağlıklı manaları için kaynağımız, El-Müfredat
kitabı oldu. Hatta surenin bu seferki tefsirinde sadece o kitabı esas aldım, diyebilirim.]

84- “Ey Muhammed, şeytanların yuvası olmuş bu insanların kurtuluşu için acele etme. Biz
sadece onlar için hazırlık yapıyoruz.”
[En büyük hazırlık da imtihan sürecini beklemek ve buna göre davranmaktır.]

85- “Bu işlerin sonuçlandığı gün, biz özünü (ruh ve kalbini) koruyanları rahmaniyet ile ifade
edilen sonsuz İlahî bilinç ve güzellik cennetine doğru toplayacağız.”
86- “Ruh ve kalbini korumamakla suçlu olanları ise, cehenneme süreceğiz.”
87- “Bunlar asla bir destek ve yardım görmeyecekledir. Rahmaniyet süreci içinde bazı sebepleri hazırlayıp fiili bir ahit almış olanlar hariç…”
88- “Bu kâfirler, (sonsuz İlahî bilincin adı olan) Rahman evlat edinmiştir (Rahman somut
maddi bir şeydir.) dediler.”
89- “Ey kâfirler, sizin her şeyi maddeden ibaret bilmeniz, çok iğrenç ve çok incitici bir şeydir.”

340

90- “Bir yazılım yani her şeyin formu, idare biçimi ve merkezi olan semavat, böyle bir materyalizmden dolayı nerede ise patlayacaktır. Fizik âlem demek olan yer, nerede ise parçalanacak; dağlar ile ifade edilen bütün yapı ve kurumlar yıkılacaktır.”
[Nitekim materyalizm, ekolojik olarak atmosferi patlattığı gibi; siyasi olarak da yeryüzünü ve insanları ikiye
ayırmıştır. Başta devletler olmak üzere bütün kurumların içine kurt katmıştır.]

91- “Böyle bir propaganda, ‘dindarların Allah ve Rahman, diye inandıkları şey, maddeden ve
maddenin ürünlerinden başka bir şey değildir’ sözü, bu yıkımlar gibi daha nice olumsuzluklara sebep olacaktır.”
[Ayetin meali bu kadar uzun ve detaylı değildir. Fakat propaganda manasına gelen davet kelimesi, Allah’a evlat
isnat etmenin mana olarak materyalizm demek olduğu ve bu yanlış iddianın bu dört ayette peş peşe tekrar edilmesiyle beraber; ayetlerin dizaynı, bize bu 91. ayeti böyle tefsir ettiriyor.]

92- “Evlat edinmek, maddi olmak, Rahman için gerekli değildir. Kâinat ve yaradılış denilen
şey ise, rahmet ve şefkat eseridir. Bu yaratıklar, Ondan ayrı ve ona ortak değillerdir.”
93- “Çünkü gerek metafizik âlemde ve gerek fizik âlemde benliğe sahip oldukları için bir derece serbest olan bütün kişiler dahi, rahmaniyete sahip olan Allah’ın huzuruna kul olarak geleceklerdir.”
94- “Çünkü rahmaniyet denilen bu sonsuz bilgisayar, bütün her şeyi ve her benliği kuşatmış;
onları tek tek saymıştır.”
[Evet, bütün formlar, bütün kişi ve benlikler, o İlahî bilgisayarın bilgi işlemiyle yaratılan dosyacıklardır; Allah’a
kuldurlar; rahmaniyet çerçevesinin dışına çıkamazlar.]

95- “Kıyamet günü bütün bu bireyler, Allah’ın huzuruna bir bir geleceklerdir.”
96- “Bunlar içinde, iman edip yararlı işler yapanlara, rahman olan Allah, kendisiyle onlar arasında bir aşk bağını kuracak. (Onları her türlü helaket ve yokluktan kurtaracaktır.)
97- “İşte bak! Biz bu rahmaniyet sürecinin anlaşılmasını senin dilin ile kolaylaştırdık. Ki sen,
kendini bu bilince göre hazırlayıp koruyanları müjdeleyesin. Ve bu mesajla, çok inatçı bir
kavmi uyarasın;” (yok olacaklarını, bu bilinçli ve nimetlerle dolu cennetten düşeceklerini onlara bildiresin.)
98- “Nitekim bu insanlardan önce nice çağları helak ettik. Onlardan hiç kimsenin kaldığını
hissediyor musun? Veya onların ayak seslerini hiç işitiyor musun?!”
[Yani onlar, bir yönden yok olup gittiler; cehenneme düştüler. Zarif bir işarettir ki, cehennemi anlatan bu ayet
numarası, cehennem kelimesinin sayısal değeri ile eşittir.]
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Taha Suresi Tefsiri
(Musanın Şahs-ı Manevi Olması)
1- “Ta Ha”
Ta Ha, birçok şifreli işareti içinde barındıran mukattaat (kesik) harflerdendir. Sahih rivayete ve 2. ayetin işaretine
göre, Hz. Peygamberin manevi bir ismidir. Ebced değeri 14’tür. İslamın ilk 14 yıllık çileli, fakat manevî dönemine baktığı gibi; işarî manasıyla 1400 yıllık İslamî hayata da bakar. Dinin ve dindarlığın egemenliğinin bir
sembolü olan Davud kelimesinin de (orijinal İbrani telaffuzu ile) sayısal değeri 14’tür.
Evet, bu ve sure içinde göreceğimiz benzeri işaretlerden yola çıkarak diyebiliriz ki; bu 20. sure, özellikli bir
mana katmanı olarak 20. asra bakıyor.

2- “Ey Taha! Sen şaki, eşkıya, bedbaht olasın, diye bu Kur’anı sana indirmiş değiliz.”
3- “Bu Kur’an sadece, Allah’a ve hakikate karşı saygı duyanlar için bir zikir, bir mesaj ve
hatırlatmadır.”
[Bu üç ayet işarî manada ve eğer surenin bütününü ve ayetlerin siyak-sibakını esas alırsak açıkça Peygamberin
şahs-ı manevisini temsil eden bir kısım özellikle bu 20. yüzyıldaki Müslümanların İslamiyeti yanlış anlamalarından ve şiddet kullanmayı cihad sanmalarından dolayı çok sıkıntılar ve bedbahtlıklar çekeceklerini ifade ediyor.]

4- “Bu Kur’an, yerin (fizik âlemlerinin) ve yüce göklerin (metafizik âlemlerinin) yaratanı olan
Allahtan peyderpey bir indirme ve ikramdır.”
[Bu 4. ayette de Müslümanların bu asırda neden bedbaht olduklarına işareten dört kelime var:
Tenzil: Dinin tedricilik ve ikram yönünü unuttular. Tenzil tedricen indirmek demektir. Arz ve halk:
Fizik ve sosyolojik kurallara da uymadılar. Yüce: Dinin sadece dünyevî ve arzî yönünü gördüler; yüce
ve metafizik boyutlarını ihmal ettiler.]

5- “Hâlbuki Allah Rahmandır. Başta soyut ve somut boyutlar olmak üzere her şeye eşit şekilde egemendir.”
[Diyalektik süreci ifade eden Celal ve Cemalini tecelli ettirdiği gibi, 5. element gibi olan ve her şeyi kuşatan
hâkimiyet ve iradeyi de elinde tutuyor.]

6- “Göklerdeki her şey, yerdeki her şey ve aralarındaki her şey (yani fizik, metafizik ve ikisinin aralığı olan canlılık) sadece onundur. Seranın (toprağın) altındakiler de onundur.”
[Toprak altı, birçok manaya gelebilir. Bir manası, toprağın altındaki ölüler demektir. Zaten kelimenin sayısal
değeri, 1548 eder. Ki birçok ayetten işarî olarak bu tarihte bir kıyametin kopacağı anlaşılıyor. Evet, Allah fizik
ve metafiziği ve onların çatıştırılıp geliştirilmesini bildiği ve elinde tuttuğu gibi; fizik ve metafizik kuralların
ötesi olan kıyamet ve dirilişi de bilir, yapabilir ve yapacaktır.]

7- “Eğer sen açıkça bir söz söylesen, bil ki; o Allah açık sözü bildiği gibi, sır ve gizlilikleri de
bilir. Ve bu ikinin birleşmesinden daha da gizli ve soyut olan birliği (ahfayı) (ruhu) da bilir.”
[Bu ifadelere psikolojik tabirler olarak bakılırsa, bu ayeti şu şekilde de anlayabiliriz: Allah açıklanan bilinci ve
bilinçaltını bildiği gibi ondan daha gizli olan bilinçdışını da bilir.]

8- “Allah sonsuz ve soyuttur. Ondan başka tapılmaya layık hiçbir şey yok. Fakat aynı zaman342

da somuttur; bütün bu güzel somut varlıklar onun güzel isimleridir.”
[Onun içindir ki, İbn Arabî, bizim Esma-i Hüsna dediğimiz sözcükler, Allah’ın isimlerinin isimleridir, diyor.
İşte bütün o somut isimlerin göründüğü bir sahne:]

9- “Musanın hadisi (hadisesi) sana geldi mi?”
[Bütün surede göreceğiniz gibi; Musa başta iman ve kutsallık olmak üzere dinî düzenin ismidir; dinî yasa ve
şeriatın adıdır. Kelime, kök olarak meşiy yani yürümek, akmak, nehir ve dolayısıyla hayat ve zaman nehri manalarına gelir. İbranilerdeki Muşy ismi, Arapçadaki Musa isminin başka bir şekilde söylenişidir. Zaten bazı İslamî kıraatlerde Musiy olarak okunmuştur. Bu söylenişin sayısal değeri 356’dır. Ay takvimine göre bu, bir seneye tekabül ediyor. Ki düzenli hukukun, her zaman geçerliliğine ve gerekliliğine işarettir.
Hadis hadise manasındadır. Fakat eğer o hadise önemli ise, ilmî bir mesaj taşıyorsa ona hadis denilir. Sana geldi
mi, ifadesi ise Sen bunu biliyor musun? Veya Sen bunu yaşadın mı, manalarına gelir. Ve “Yakınlarda sen de
Medine’de bunun gibi bir hadiseyi yaşayacaksın! Dinin somut şeklinin zorluklarını göreceksin” diye işaret ediyor.]

10- “Bir vakit Musa, bir ateş gördü. Kendi ehline (yakınlarına) durun dedi. Ben bir ateş ile
tanıştım. Umarım o ateşten ihtiyaçlarınızı giderecek bir parça getiririm. Veya o ateş üzerinde
bir hidayet bulurum.”
[Bu 10. ayetin 15 kelimesinin her birisi, birbirini destekleyen mucizeli birer mana ifade ediyor; şöyle ki:
1) İz, gramer kitaplarına göre geçmiş zaman zarfı olarak bir vakit manasına gelir. Bu ifade bazen de ezel (zamanüstü) manasında kullanılır. Zaman içi ifadesi dahi olsa; bu kelime, ifade ettiği o eski zamanın şimdiki zamandan
çok daha farklı olduğu manasını bildirir.
2) Rea gördü manasında fiildir. Demek istiyor ki, diğer birçok gelenek, hakikati ses ve esinti olarak algılamalarına mukabil; yasa ve düzen Allah’ı ve hakikati somut olarak görür ve gösterirler, diye işaret eder; yani somut yapı
içinde soyutu görürler, diye bildirir.
Bu gördü fiili normal yazı ile yani kelimenin aslında olan “ye” ile yazılsa, 211 eder. Fakat Kur’anda 13 sefer
geçen bu kelime her yerde 201 edecek şekilde “ye” olmadan yazılmıştır. Somut şekillenmenin gereği olan ikilik
ve diyalektik yapının aslının birlik ve soyut manevî bilgi olduğunu bildirir. Evet, biz iki gözümüzle görüyor,
sanıyoruz. Fakat hakikatte beynin birliğinin idare ettiği bilgi ve bilinç ile görüyoruz. İki göz sadece iki araç gibi
kalıyor. Demek dünya hayatında ve dünya hayatını yöneten yasa ve kanunlarda ikilik var. Fakat asıl olan bilgi,
bilinç ve birliktir.
3) Naren (bir ateş..) Bu kelime bütün enerji çeşitlerinin genel bir ismidir. Nur bu kelimenin sadece bir manasıdır.
Evet, birçok insan nur ile yolunu bulmuş; fakat Musa (yasa ve şeriat) yani somut hayat, ateşin diyalektik reaksiyonuna ve bu reaksiyonun doğurduğu sıcaklığa ihtiyaç duyar. Ben bu kelimeden şöyle bir nükte daha anlıyorum: “Eski gelenekler manevî ve soyut nurlar ile gerçeği bulmuşlar; fakat bu 20. asır, ateş ve madde içinde hakikati görmesi ve göstermesi gerekir.”
4) Dedi.. Yani ateşteki ve diyalektik süreçteki gerçekliği görmek ve anlatmak gerek.
5) Ehline.. Demek bu safhada hakikati dinleyecek kişilerin de işin ehli ve layığı olmaları gerekir, diye işaret
ediyor.
6) Durun! Evet, insan bir hakikat, bir dayanak bulmadan, sürekli endişe ve koşturmalar içinde olur. Fakat hakikati görürse, sükûnet bulur.
7) Ben gerçekte.. Evet, benlik de bir realitedir; bir enerjidir. Başta onunla tanışmak gerekir ki; büyük ateşi, büyük
beni tanıyasın..
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8) Anestü (tanıştım.) Bu kelime etimolojik manasıyla; tanışmak, irfan, toplumun uyuşum ve medeniyeti manalarını çağrıştırır.
9) Naren (bir ateş..) Bu kelimenin nekre olarak tekrarı her iki ateşin birbirinden farklı olduğuna işarettir. Musa
şahıs olarak, maddede ve tabiatta bilinç ve hakikat ateşini gördü. Fakat onun ehil ve ailesi toplumdaki bilinç ve
hakikati ancak görebilir. Yani sosyolojideki kural ve bilinç tabiattaki yasa ve bilincin sadece bir kopyasıdır.
10) Umarım (Lealli).. Yani toplumun düzene girmesi ve tabiat gibi sonsuz bir bilinç taşıması ve o sayede güzelleşmesi çoğu zaman bir umut olarak kalıyor.
11) O ateşten size bir parça getiririm.. Evet, kutsal yasa yani Musa ile toplum bazen, tabiatın bilinçli bir benzeri
olur, dünya bir cennet halini alır.
12) Bi-kabesin (bir meşaleyle) Evet, kutsal yasa her zaman tabiatta sonsuz ve cennetimsi bilinci getirmese de,
topluma her vakit bir ışık, bir aydınlık getirir ki; toplum o sayede kendini düzene sokar.
13) Ev ecidü (veya bulurum.) Evet, vücudu ve varlığı bilen bütün başarıları elde eder.
14) Alen-nari (ateşin üzerinde veya yanında..) Evet, varlık ve ebedilik kazanmak, gerçeklik cennetine girmek en
büyük saadettir. Fakat cehennem üzerinde kurulu olan imtihan ve diyalektik süreç sıratından geçmek gerekir.
15) Hüden (bir hidayeti..) Bu kelime sözlük manası ile dahi başarı, hedefe varmak, doğruyu ve gerçeği bulmak
manalarına gelir.

11- “Musa o ateşe gelince; “Ey Musa! diye ona seslenildi.”
[Yani ateşteki gözlem ve akıldan sonra, hakikat onun kulak ve kalbine de yansıdı. Aynel-yakin ve ilmelyakinden, hakkal-yakine geçti.]

12- “Ben; gerçekten ben, Birim ve gerçek benliğim. Sırf seni terbiye etmek ve geliştirmek için
bu zıtları yarattım. Senin için iki pabuç olan bu çift zıtları at; gerçek birliğe gel. Çünkü sen
artık sonsuz bilinç katmanlarından oluşan (Tuva) kutsal vadidesin.”
Yani ey 20. asırdaki insanlar, sizler sanal silikon vadisinde çırpınırken Musa ve din sonsuz ve ebedî bir bilinç
olan kutsal hakikatte yaşıyor. Bu 12. ayetin iki cümlesi de bir sayıma göre 19’ar harftirler. Bilindiği gibi 19
tevafukları bu kutsal bilincin bir işaretidirler. Başka bir sayıma göre ise 18’er harftirler. Bu sayıma göre bu harfler zamanın, sürecin ve gaybın katmanlarında saklı olan bilincin işareti olurlar. Ki ayet numarası da bu imaya
destek veriyor.
Bazıları o kutsal vadinin ismi Tuva’dır, demişlerse de, kelimenin kökü ve hal olması bu kelimeyi bilinç katmanları olarak tefsir etmemize yol veriyor. Ki, ayetlerin bağlantılarına en uygun mana da budur.

13- “Toplumun idaresi için birçok yol varken Ben, ey Musa seni seçtim. Sen sadece sana gelen vahyi (bilinci) dinle, ona itaat et.”
[Ayetteki “ihtiyar” kelimesi en iyisini, en hayırlısını seçmek demektir. Yaşlılara da ihtiyar denmesinin sebebi
budur. Çünkü onlar, aklı başında ve en iyisini seçerler.]

14- “Muhakkak Ben benim. Ben o Allah’ım ki: Kendisinden başka ibadet ve nokta-i istinad
olmaya müstahak hiçbir varlık yoktur. Öyle ise sadece bana bağlan. Ve bana bağlanabilmen
için de benim ile sizin aranızda önemli bir bağ (zikir) olan namazı kıl.”
[Bu ayet 14. Hicri asırda kesret ve maddenin hâkimiyetinin artacağına, tevhid (birlik inancı) ibadet ve namazın
bırakılcağına işarî mana olarak bakıyor. Demek iman-ı billâh, ibadet ve zikir, imanın en birinci kutbudurlar.
İkinci bir kutbu ise, sonsuz bir hayata inanmaktır.]
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15-“Muhakkak kıyamet gelecektir. Nerede ise onu gerçekleştirmekle açığa çıkaracağım ki;
herkes hakkaniyet çerçevesinde yaptıklarının karşılığını alsın.”
[Nerede ise onu gerçekleştireceğim ki, herkes hak ettiğini alsın, cümlesinin sayısal değeri tenvin ve şedde ile
beraber 2076 ediyor. Kıyamet mutlaka gelecektir. Nerede ise onu gerçekleştireceğim, şeklinde hesap edilse sayısal değeri 2148 ediyor.]

16- “Sakın! Kıyamete inanmayan ve hakikate göre değil de hevesine göre yaşayan kişi, seni
ondan saptırmasın! Yoksa çok çirkin ve geri bir duruma düşersin.”
17- “Ey Musa, senin sağında olan şey nedir?”
18- “Musa o benim asamdır; ona dayanırım; onunla sürüme besin indiririm. Ayrıca onunla
başka birçok ihtiyacımı görürüm.”
Bazıları bu iki ayette neden böyle önemsiz şeyler anlatılmış, diye şüpheye düşebilir. Fakat ayetlerin kelimelerinin maksut manası anlaşılınca bu gibi sorulara yer kalmaz. Şöyle ki:
a) Ma, maddi şeyleri sormada kullanılır? Yani Allah, Musaya sen bu maddi yönünün mahiyetini biliyor musun?
diye soruyor.
b) Tilke, uzak şeylere işaret edatıdır. Maddi canlılığın ve bu canlılık sürecinin son meyvesi olan insan bedenindeki karakterlerin geçmişinin çok uzaklara dayandığına işaret ediyor.
c) Sağ, geçmiş zaman demektir. Sol ise gelecek demektir. Evet, kâinatın maddî yapısının uzun bir geçmişi olduğu gibi; sosyal ve toplumsal hayatın da uzun bir geçmişi vardır.
d) Musa dedi: Hiye… Bu tilke ve hiye dişil zamirleri maddenin edilgenliğine ve zarafetine işarettir.
e) O benim asamdır. Asa etimolojik olarak güç ve kuvvet demektir.
f) Ben ona yaslanırım. Evet, ruhun, maneviyatın, ilim ve bilincin yaslanması gereken somut bir maddi yapı her
zaman var olmuştur.
g) Ayrıca bu soyut değerlerin, gelecek nesillere aktarılması için yaprak ve besinleri silkeleyecek ve onları besleyecek bedene ihtiyaç vardır.
h) Madde ve bedende ihtiyaçları görecek başka bir takım özellikler daha var ki; onlar soyutta ve manada bulunmaz.

19- “Ya Musa! Onu at, dedi.”
[Evet, mananın ve mucizenin tam anlaşılması için maddi asayı atmak gerekebilir. Kur’anın manevî mucizelerinin
anlaşılması ve hissedilmesi için de somut tevafukları bazen bırakmak gerekir.]

20- “Musa onu bıraktı. O birden, yürüyen bir ejderha oluverdi.”
[Evet din, mana ve kutsal yasa, 20. asırda hayatı bıraktı. Hayat, cennet nimetleri olma vasfını kaybetti. Bir ejderha oldu; her zaman şüpheler içinde kıvranan insanların kalbini ve ruhunu yok ediyor. Böyle soyut bir mana için
Ahmed Hilmi Beyin Amak-ı Hayal kitabına bakabilirsiniz.]

21- “Allah, Musaya onu tut ve korkma! Biz onu ilk siret ve manasına çevireceğiz, dedi.”
[Evet, hayat gücü içine din ve kutsallık girerse yine eski cennetimsi haline geri döner. İnşaallah bu 21. asırda
böyle bir durum gerçekleşir.]
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22- “Ve elini cebine koy; hiçbir lekesi olmayan, bembeyaz, bedenden ve maddiyattan apayrı
bir mucize olarak ortaya çıkacaktır.”
[Kur’anda koltuk altı ve cep kelimeleri hafıza manasında kullanılır. Cebrail Meryemin cebine (hafızasına) üfledi,
Meryem İsa ile hamile kaldı. Ve yine Hz. Muhammed’in hafızasına üfledi, Hz. Muhammed Kur’anın hamili oldu
gibi hakikatleri hatırlayın. Bediüzzaman da kitaplarında hafızayı daima cüzdan ile ifade ediyor. Evet dinin, kutsal yasanın ve soyut imanın iki temel dayanağı var. 1) Beden ve hayat. 2) Hafıza ve bilgi… Bedende ve maddede
bazen lekeler olabilir. Fakat bilgi bembeyaz, parlak ve lekesizdir. Bilgi Musanın kutsal eline gelince hayattan
farklı ve ayrı bir mucize olarak ortaya çıkar. Bembeyaz olarak ortaya çıkar, cümlesinin sayısal değeri 2017’dir.
Bembeyaz kelimesi ise, 814 ediyor.]

23- “Bu bilgi ortaya çıksın ki; büyük ayetlerimizi sana gösterelim.”
[Demek en büyük mucizeler ancak bilim ile görülebilir ki; Kur’an Ancak âlimler Allah’a gereği gibi saygı duyarlar, diye söylüyor.]

24- “Bu ayetlerle materyalist Firavuna git. Çünkü o çok azmıştır.”
Evet, din ve kutsal değerler, müsbet bilimler sayesinde hurafelerden arındırılsa ve bu sayede materyalizmin azgınlığı ve dengesiz yapısı düzeltilse, dünya yine yaşanılabilir bir hale gelir. Firavun kelimesi sultan gibi bir sıfat
isimdir; özel isim değildir. Kelimenin etimolojisi ve yazılışı da detaylar ve çokluk (kesret) manasına gelir. Fakat
o, bu maddi kesret içinde boğulduğundan başka bir tabir ile sarhoş olduğundan kendini arif (bilge) sanır. Ondan
dolayı kendi benliğinden başka her şeye saldırır.

25- “Musa, ey Rabbim, gönlümü aç.”
26- “İşlerimi, düzenimi kolaylaştır.”
27- “Dilimdeki tıkanıklığı çöz.”
Bu üç ayette dinin üç önemli özelliğine işaret var:
• Dinî düzen son derece bilinçlidir. Demek dinin maddi düzeni bu bilince göre olmalıdır. Yanlış anlayış ve
şekilsel yapı, o bilincin yerini işgal etmemelidir.
• Dinî düzen son derece doğal olduğundan uygulanması çok kolay olur. Demek eğer çelişkiler ve zorluklar
ortaya çıkmışsa, o sistem dinî düzen değildir, diyebiliriz.
• Din, devletin ve asanın gücü ile değil de; dil ve edebiyat tarafından topluma mal edilmelidir.

28- “Ki benim sözümü anlasınlar.”
[Bu ayette anlama kelimesinin karşılığı “fıkıh” kelimesi kullanılmıştır. Bu da gösterir ki, fıkıh her toplumun, her
çağın dinden aldığı anlayıştır. Haliyle eğer fıkıh, şeriat (kutsal düzen) yerine geçerse işin idaresi zorlaşır.]

29- “Ve benim ailemden bana bir destek yap.”
30- “Benim kardeşim olan Harunu..”
[Buradan anlaşılan velayet, edebiyat, fıkıh, idare gibi dinin birçok şubesi var. Bunlar içinde dinin en büyük destekçisi maneviyat demek olan velayet ve mistik yaşayıştır. Velayet (Harun) şeriatın (Musanın) kardeşidir. Onun
Ağabeyidir. Harun yumuşaklık demektir. Evet, mistik yaşam biçimleri, din ve vahiylerden önce de vardı. Velayet, nübüvvet ve şeriat kadar evrensel değerlere sahip değilse de, mucize ve keramet göstermede şeriattan daha
öncedir. Fakat Hz. Muhammedde Musa ve Harun birleştiğinden Kur’anda Firavuna karşı mucizeleri Musa gösteriyor; Tevratta ise o harikalıkları Harun gösteriyor. Tevrat ile ilgili kitabımıza bakınız!]
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31- “Harun ve maneviyat ile sırtımı pekiştir.”
32- “Onu idareme ortak et!”
33- Ki seni çokça tesbih edelim.
[Yani bu manevi anlayışla sende ve senin düzeninde kirli ve çirkin bir şeyin olmadığını görüp gösterelim.]

34- “Ve Seni çokça analım.”
[Seninle her yönden bağlar kuralım.]

35- “Sen bu birleşmeden önceki halimizi görüyordun, dedi.”
36- “Allah, ey Musa senin dileğin sana verildi, dedi.”
37- “Ve ey Musa sana daha önce de böyle mucizevî bir bağış ve katkı yapmıştık.”
Başta Peygamber Kıssaları Hakkında Bilmediklerimiz adlı kitabım olmak üzere birçok kitap ve makalemde isbat
ettiğimiz gibi, bu kıssalar ve bu kıssalarda geçen kahramanların anlatılışları tarihî bilgiler değiller. Bunlar arketip, evrensel, zamanlar üstü, sosyolojik ve antropolojik yasalardır. Arkeoloji ve Tarih tarafından bulunmayan,
dolayısıyla hurafe sanılan hayalî hikâyeler değiller. Birer kanun-u külli-i meşhutturlar. (Her zaman ve her
yerde numuneleri görülebilen evrensel yasalardır.)
İşte bu kurala göre, Musa şeriat ve nübüvvet demektir. Harun velayet ve maneviyat manasındadır. Musanın anası
ise, o kutsal yasanın kucağında geliştiği toplumsal çevre demek oluyor. Musanın ve Meryemin babası olan İmran da medeniyet ve bayındırlık gerçeğinin ifadesidir. Evet, medeniyet ve bayındırlık din ve insaniyet yasaları
ile gerçekleşmiş ve çağlar üstünden bu güne gelmiştir. Musa, Meryem Harun kavramları bir ailedir; Al-i İmran
ile ifade edilirler. Bu evrensel manaları bilmeyenler, hâşâ Kur’an, tarihi bilgileri yanlış veriyor, diyorlar.]

38- “Ey Musa! Bir vakit biz senin anana her zaman toplumlara gönderdiğimiz bilgiyi vahiy
ettik:”
39- “Ki, sen bu Musayı bir mahfazaya at; o mahfazayı da deniz gibi bol olan nehre at: Nehir
onu sahile atar. Ona da bana da düşman olan biri onu alır, diye bildirdik. Ve ben kendimden
senin üzerine bir muhabbet koydum. Bunları yaptım ki; sen gözüm (gözlemim) üzere sanatlı
ve sağlam olarak yapılasın!”
Bu 38. ve 39. ayetlerde yasa ve şeriatın oluşması ve gelişmesi için 12 evrensel bilgi veriliyor. Şöyle ki:
1) Bir vakit biz senin anana vahiy ettik.. Evet, insanlığın başından beri çevre edinen, toplumsal bir yapı oluşturan
bütün kabile ve milletler, kendilerine evrensel İlahî bilinç tarafından sosyal ve kutsal bir düzenin ilham edilmesine mazhar olmuşlardır.
2) Bu mazhariyet; bilginin, ruhun ve bir ruh olan vahyin yapısal kanunudur. Yani her organizasyon her birlik her
oluşum bir ruha, bir cana, soyut bir özelliğe sahip olur.
3) Onu uzaklara at! Yani toplum kendisine gelen o ruh ve yasaya sahip çıkamaz, onu uygulamaz; aşırı kutsallık
gibi değişik şekillerde onu toplumdan ve uygulamadan uzaklaştırır.
4) Onu tabutun içine at. Tabut, tapu, tabu kelimeleri aynı kökten geliyorlar. Dokunulmaz, ellenmez, birçok katmanı olan mahfaza demektir. Soyut ve ruhanî olan o vahyin ambalaj biçimidir.
5) Ardından da tabutu nehre at! Sonra, bu kutsal yasayı uygulamayan toplum ve çevre, onu zamanın nehrine
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bırakırlar. Ayette geçen yemm deniz gibi geniş ve fakat nehir gibi akan şey demektir. Ki bu tarif zamanın akışı
hakikatine tam uyar.
6) Deniz (nehir) onu atar. Ana, o yasayı o bebeği tehlikeden kurtulmak için atıyor. Onun için buradaki atmaya
kazif denilmiştir. Denizin ve Allah’ın atması için ise, yukardan ve faydalı bir atma manasındaki ilka kelimesi
kullanılmıştır.
7) Onu sahile atar. Evet, uzun zaman nehri, binlerce soyut yasa ve bilinci en sonunda zaman nehrinin birer sahili
olan belli çağlarda sahile atar. Bunun üzerine olgunlaşmış, güzelleşmiş bu sosyolojik birikime putperest materyalist devlet sahip çıkar. Onu faydalı bir evlat ve hizmetçi yapar.
8–9) Ona da, bana da düşman olan biri onu alır. Devlet, gerçek manada sosyal ve kutsal yasanın ve hukukun
egemenliği demektir. Bilinçli bir organizasyon demektir. Peki, bu ayette devlet gerçeği neden Musaya (kutsal
yasaya) ve Allah’a düşman olarak ifade edilmiştir?
Cevap şudur: Zulme, haksızlığa ve materyalist anlayışa dayalı olan devlet, sosyolojik kutsal yasaların da, çevreyle ilgili İlahî doğal yapının da düşmanıdır.
Kasas suresinde, Firavunun hanımı, Tevratta Firavunun kızı, burada kendisi, Musayı denizden aldı, deniliyor. Bu
farkın esprisi şudur:
• Firavunun hanımı, onun alt yapısı ve maddi organizasyonu demektir. Ki devletin kendisi zalim de olsa, bu alt
yapı ve organizasyon her zaman masumdur.
• Firavunun kızı, onun iktidarı demektir. Kitab-ı Mukaddeste Babil (zalim devlet) kızı, tabiri birkaç sefer geçiyor.
• İster firavunun hanımı, ister onun kızı almış olsun; neticede kutsala, topluma ve çevreye düşman olan firavunun iktidarı onu alıp büyütüyor. Alan gücün polis veya jandarma olması, işin mahiyetini değiştirmez.
10) Benden bir muhabbet senin üzerine ilka ettim. Evet, zulüm ve materyalizm çirkinlikleri ile delik deşik olmuş
firavunun yönetimi için kutsalın, inancın ve tarih ile geleneğin bilincini üzerinde taşıyan Musa çok güzel görünmüş ki, herkes onu büyütmek ve ona sahip olmak için koşturmuştur.
11) Ki sanatlı olarak yapılasın! Evet, Allah’ın sanatı ve yaptıkları sonsuz sürecin, sonsuz bilincini ve ruhunu
taşıdığından çok sevimli ve güzel olurlar. Onların taklidi adeta muhal olur.
12) Benim gözüm üzere sanatlı olarak yapılasın! Yani Allah, en sonunda bu tarihî sosyal ve kutsal bilinci adeta
görmek istediği Davudî bir Din Devleti haline getirir. Davud 14 eder. Bu surenin ismi olan Taha kelimesi de 14
eder. Benim gözüm manasındaki ayni ise 140 eder.
Bu 39. ayet (13×3) Yahudi Tarihinde de aynen gerçekleşmiştir. Bakın; Benim gözüm üzere yapılasın, hakikati şu
gelen 40. ayette şöyle açıklanıyor:

40- “Bir vakit kız kardeşin yürüyordu. Bu Musaya bakacak birini size bildireyim mi? diyordu.
(Onlar bu kefalet teklifini kabul ettiler.) Böylelikle seni annene geri çevirdik. Ki, gözü dinsin
ve üzülmesin. Ve sen bir can aldın. Biz seni bunalımdan kurtardık. Seni birçok geliştirici
süreçlerden geçirdik. Sonra yıllarca Medyen ehlinde kalıverdin. Sonra belli bir mukadderat ile
geldin, ey Musa!”
[Bu 40. ayetin 12 kelimesi, Musanın (kutsal yasanın nasıl sonsuz İlahî bilinç tarafından geliştirildiğini mucizevî
nükteler ile ifade ediyor; şöyle ki:
1) Bir vakit kız kardeşin yürüyordu.” Yani Musa henüz zaman nehrinden çıkıp hayata atılmadan, toplum maddî
ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yasa ve düzeni görüyordu.
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2) Kız kardeşin yürüyüşü burada toplumun manevî eril gücü olan yönetim değil de, maddî ihtiyaçların akışı
manasındadır.
3) Ve diyordu.. Yani bu safhada yasa ve düzen henüz yazılı değildir. Yasa ve işler sözlü kültür olarak yürüyor.
4) Delalet, rehberlik demektir. İhtiyaçların yol göstermesi manasındadır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin
İhtiyaç medeniyetin üstadıdır” sözünü hatırlatır.
5) Bakım ve kefalet yine kutsal yasanın müfredatındandır. Ona bakmak manasındaki yekfülü’nün sayısal değeri
140’tır.
6) Seni anana geri çevirdik.. Kasas suresinde, Diğer kadınların seni emzirmesini engelledik, mealinde bir ifade
var. Anlaşılan Musa henüz tam gelişmeden sarayda yaşaması manen yasak olmuştur. Çünkü kutsal ve sonsuz
İlahî bilinç içeren bir yapı, materyalist ve zalim bir ortamda gelişemez. Roma Hukuku (henüz bebek iken) zulüm, hile ve şüpheye işaret olan kurt tarafından emzirilmiştir. Fakat Allah’ın yasası olan Musa yine Allah’ın
aynası olan toplum yani öz annesi tarafından emzirilmiştir. Bediüzzaman Lemeat adlı kitabında saf vahiy olan
şeriat, Yunan felsefesi ve Roma dehası ile aşılanmaz, diyor.
7) Bu başlangıç döneminde maddi ihtiyaçlar kadar dahi olsa, toplumda kutsal bir düzenin olması, toplumu dindirir; onu üzüntülerden kurtarır.
8) Ve genelde bu başlangıç safhasında kutsal yasa kısas uygulaması ve intikam alma şeklinde yürür.
9) Çünkü bunlar da olmazsa toplum tamamıyla gam ve bunalıma girer.
10) Sonra bu kutsal yasa bin bir süreçten geçerek gelişir. (Fitneler görür; o fitneleri ıslah edecek yeni maddeler
kazanır.)
11) Fakat yine de uzun bir dönem ticaret ve eşya hukuku olarak kalır.
Ayette geçen Lebs uzun dönem bir yerde kalmak demektir. Sinin yıllarca demektir. Medyen, deyn (borç) ve
ticaret ortamı demektir. Ehl-i Medyen tüccarlar manasına gelir.
12) Sonra belli bir plan ve program (kader) üzere Musa geri geliyor. Mısıra (medeniyet ve şehir hayatına) egemen oluyor: Sonra bir kader üzere Mısıra (şehre) geldin.

41- “Ve ben nefsim (somut varlığım) için seni ekstra özene bezene yaptım.”
Allah’ın nefsi onun Rahmaniyeti, yasalarla iş gören somut tecellisi demektir. Evet din ve şeriat yasalarının taşıdığı sonsuz bilinç çerçevesinde Allah gözükür. Allah’ı gören ilk kişi Musadır, mealindeki ayet, bu manadadır.
Musa Allah’ı Tur dağında görmüştür. Dağ ise devlet demektir. Evet devlet erki olmadan yasalar ve şeriat tatbik
edilemez; dolayısıyla Allahın, dinî sistem içindeki cemali ve yüceliği görünmez.
Bu 41. ayet 13 harfiyle Yahudi Tarihi ve İslam Tarihinin 1300 yıllıklar olarak yaşadıkları şeriat dönemlerine
işaret eder.

42- “İşte ey Musa Sen ve kardeşin Harun (velayet) benim belgelerim (ayatım) ile yürüyün. Ve
asla benden, benim zikir ve bağımdan kopmayın!”
[Demek laiklik sonsuz İlahî doğal yapının bilincinden kopuştur. Suçlusu da dindarlardır. Çünkü o sonsuz ilahî
bilincin ve ayetlerin güzelliğini gösteremiyorlar.]

43- “Bu donanım ile Firavuna gidin. Çünkü o azmıştır.”
Bu ayet 19 harftir. Med ile beraber 1938 ediyor. Fakat Firavun kelimesi yerine Maddiyun (materyalistler) kelimesini koyuyoruz. Bu kelimenin sayısal değeri ise 111’dir ki; gafil kelimesi de 1111 ediyor. Evet, maddeciler
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sadece somut rakamları görürler. Aralarındaki manevî matematiksel sırrı, bilinci ve düzeni görmüyorlar. Bilim
ehli de olsalar gafildirler.

44-119 “Gidin ona güzellikle ve yumuşaklıkla söyleyin. Belki bir mesaj alır veya saygı duyar.”
45- “O iki güç (Musa ve Harun) ey Rabbimiz, biz mesajımızı anlatmadan önce, bize saldırmasından veya tamamıyla azmasından korkarız, dediler.”
46- “Allah, korkmayın! Ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm.” (Yani soyut ve somut olarak sizi desteklerim. İşte bir numune olarak 46 kromozomlu insan belgeseli.)
47- “Ona gidin, deyin ki; biz senin Rabbinin elçileriyiz. Benî İsraili (dindar-medenî milleti)
bizimle gönder. Onlara acı çektirme!” [Evet, bu Benî İsrail kavramının birçok numunelerinden biri olan Batının dindar-medenî milletleri bugün materyalizmin ve sınıfsal zulmün acısını
çekiyorlar.]
“Biz senin Rabbinden bir ayet (belge) ile sana geldik. Selam (esenlik ve mutluluk) hidayete
(ebediyete) göre yaşayan içindir.”
Not 1: Aslına bakılırsa, Firavunun Mısırında ve medeniyetinde, zenginlik refah ve cazibe çok vardı. Fakat Allah’a iman olmadığından zulüm de vardı. Bugünkü Batı medeniyetinde ise ahirete ve ebediyete iman olmadığından esenlik ve mutluluk asla sağlanamıyor.
Not 2: Allah Musa ve Haruna birçok mucize ve belge verdiği halde, burada tek bir ayetten (mucize ve belgeden)
söz ediyor. O da, varlığın ruhu ve güzelliği olan bilinçli yazılım, program ve bu sayede gerçekleşen ebediyeti ve
ölümsüzlüğü gösterme delili ve belgesidir. Çünkü firavun ve materyalistler diğer bütün belge ve delilleri inkâr
ediyor. Çok sıkıştırılsa büyüdür, deyip arkasını dönüyor.

48- “Bize bildirilmiş ki, azap ve acı bu hidayeti inkâr edip, ona sırt çevirmekle dünyaya tapanın üzerine olur.”
[Evet, varlık ve fıtrat ebediyet ister. Bu fikir ve iman bırakıldığında insan en büyük acılara hedef olur. Çünkü
varlık başlı başına sonsuz bir nimet olduğundan onu kaybetme endişesi en büyük acı olarak insanı yok eder veya
insanı en bedbaht çirkin bir yaratık yapar.]

49- “Firavun, ikinizin rabbi kimdir!? Ey Musa, dedi.”
50- “Musa, Rabbimiz her şeye şekil ve formunu (yazılımını ve kaderini) verendir. (Yaradılış.)
Sonra o şeye sonsuza dek yol gösterendir.” (Hidayet.)
[Birinci cümle ile Allah’a imanı, ikinci cümle ile ahirete imanı ona anlatmışlar. Demek herhangi bir yol, eğer
insana ebediyeti, sonsuz saadeti veremiyorsa o yol hidayet sayılmaz; o ancak çıkmaz bir sokaktır.]

51- “Öyle ise ilk çağlar neden yok oldular?!”
52- “Musa, onlar yazılım, bilgi ve bilinç olarak Rabbimin katında (metafizik gayb âleminde)
bir program (kitap) içinde yaşıyorlar. Rabbimin bilgi-işlem sistemi hiçbir şeyi kaybetmez;
hiçbir şeyi de unutmaz, dedi.”
53- “Onun bilinç ve ilim sisteminin bir numunesi şudur: Yeryüzünü sizin yaratılmanız ve ge119

4 ve 44 sayıları maddenin sembolüdür.
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lişmeniz için bir beşik yapmıştır. Sonra ulaşım ve geçim için onda nice yollar açmıştır. Size
gökten bir su indirmiştir. Onunla birçok farklı ve harika bitkiler çıkarmıştır.”
54- “İşte siz ve sizi besleyen hayvanlarınız, bunlarla beslenip yaşıyorsunuz. Bakın, akıl ve
irade sahipleri için bunda birçok belge ve ayet vardır.”
Bu son üç ayette önemli bir yaradılış sırrına, diyalektik yapının çalıştırılması ve sonsuz bir sonuca vardırılmasına
işaret ediliyor; şöyle ki;
• Soyut ilim ve somut kitap.
• Metafizik âlem ve görünen diyalektik yapı! (İnde ve Rabbi ifadeleri!)
• Kaybetme ve unutma, (yokluk ve terk edilmiş haldeki varlık.)
• Beşik süreci ve çalışma süreci (mehd ve meslek.)
• Yer ve gök. • Bitkilerdeki eşey üreme yapısı.
• İnsanın yemesi ve hayvanın otlanması!

55- “Hepinizi yerden yarattık. Sonra sizi ona iade ediyor. Sonra sizi bir daha ondan çıkaracağız (veya çıkarıyoruz.)
[Bu 55. ayette diyalektik yapı ve bu yapıyı işleten sonsuz birlik ve bilinçli bilgi-işlem gerçeği vurgulanıyor. Bu
konuyu ehline bırakıyorum.]

56-“İşte biz kati bir şekilde bütün ayet ve belgelerimizi ona (firavuna) gösterdik. Fakat o yalanladı ve reddetti.”
57- “Ey Musa, sen büyü ile bizi memleketimizden çıkarmak için mi geldin, dedi.”
[Dinin sonsuz soyut bilincini göremedi. Onu bir büyü ve hile sandı. Çünkü tek endişesi somut toprak ve memleketi idi.]

58- “Biz de bu getirdiğin sihir gibi bir sihri sana göstereceğiz. Aramızda, ne bizim ne de senin
gelmemezlik etmeyeceği bir randevu tayin et. Tayin edilen yer de dümdüz bir meydan olsun!
dedi.”
[Bu makamda Musa henüz dinin ve doğanın evrensel bilincinden başka bir belge ve mucize göstermediği halde
firavunun buna büyü demesi, onun da kendine göre bir varlık ve hayat anlayışını ortaya atacağına işarettir.]

59- “Musa, randevunuz herkesin süslendiği mutlu olduğu ve gündüz sabahleyin toplandığı
bayram günü olsun! dedi.”
[Çünkü böyle günlerde devletin ideolojisi ve felsefesi bütün haşmetiyle ortaya çıkar.]

60- “Bunun üzerine firavun gitti. Bütün tuzaklarını topladı. Sonra geldi.”
61- “Musa, onlara; yazık size, Allah’a iftira etmeyin; size azap vermekle sizi utandırır. Kesin
bilin ki; yalan söyleyen, başarısız olur.”
62- “Bunun üzerine aralarında işi nasıl yapacaklarını tartıştılar. Ve gizlice konuştuklarını
açıkladılar.”
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63- “Bu ikisi (Musa ve Harun) iki büyücüden başka bir şey değiller. Büyüleri ile sizi memleketinizden çıkarmak ve sizin bu üstün ideal yolunuzu iptal etmek istiyorlar.”
64- “Siz bütün tuzak ve gücünüzü toplayın. Sonra dizili olarak gelin. Bugün kim üstün gelirse,
o büyük zaferi kazanmıştır.”
65- “Ey Musa, ya sen gücünü önce göster veya biz önce gösteririz.”
66- “Musa, önce siz gücünüzü gösterin; dedi. Onlar güçlerini gösterince yaptıkları büyüden
dolayı, Musanın hayalinde, onların halat ve sopalarının yürüdüğü görüldü.”
[Bu son 10 ayetteki diyalog kelimelerinin nüktelerini tam bilemedim. Fakat boya, renk ve göz boyaması manasına gelen sihir kelimesi ve siyasi güç manasına gelen keyd, randevu, meydan, iftira, ideal, örnek düzen; tartışma,
gizlilik; memleket, dizili ordu, zafer, yükselme hedefi (istila) kelimeleri bize birçok çağdaş manzaraları gösteriyor. Özellikle 10. ayetteki beş kelime birçok olumsuz noktayı nazara arz ediyor. Şöyle ki:
1) Halat, bilgi ve iletişim güçlerini temsil ediyor. 2) Sopalar, maddi güçlerini temsil ediyor. 3) Bu hileli düzenlerde her şey yürüyor görünse de, aslında geriliyor. 4) Onların ilerlemesi, tamamıyla bir hayal ve süslü görünmekten ibarettir. 5) Bunu da, büyü ve reklâm boyaları ile gözlere göstererek hayal ettiriyorlar.

67- “Musa ise (eskiyi, geleneği ve dini temsil ettiğinden sanki yerinde sayıyor görünmekten)
nefsinde bir korku hissetti.”
[Bunu da sırf nefis hissediyor. Yani şekli ve maddi yönden oluyor. Yoksa Musanın kalbi ve aklı kendisinin manen üstün olduğunu biliyor.]

68- “Biz, sakın korkma, muhakkak sen üstün geleceksin, dedik.”
69- “Sen sağ elindeki (geçmişten gelen maddi ve manevî birikimi ortaya koy, onların bu hayalî sanat ve hilelerini yutacaktır. Çünkü bu yaptıkları, sanal bir hile ve sanattır. Sanal ve hayalî argümanları kullanan büyücü, nerede olursa olsun; başarılı olamaz.”
70-: “Bunun üzerine bütün sihirbazlar secdeye kapandılar. Musa ve Harunun (madde ve mananın) Rabbine inandık, dediler.”
71- “Firavun, ben size izin vermeden mi inandınız. Eğer din gerekiyorsa onu da biz kabul
ederiz, sizler benden ayrı olarak bunu kabul edemezsiniz. Zaten bu Musa size büyüyü öğreten
büyüğünüzdür. Ben ellerinizi ve ayaklarınızı muhalefetten dolayı keseceğim. Sizi hurma kütüklerinde asacağım. Ve siz bileceksiniz hangimizin azabı daha şiddetlidir ve hangimiz daha
çok kalıcıdır.”
70. ve 71. ayette altı önemli kavrama vurgu var:
a) Sihir ve sanat eğer hizmet ve secde ederse onları kullanmak caizdir, diye anlaşılıyor.
b) Bu surede sihirbazlar, önce Harunu zikrediyorlar. Çünkü maneviyatın da ekstra bir büyüsü ve cazibedarlığı
var. Araf suresinde ise önce Musa zikrediliyor. Çünkü Araf’ta vurgu, İslamın Musası olan Hz. Muhammed’in
maneviyatınadır.
c) Ellerin kesilmesi bilgi ve sanat imkânlarının kesilmesidir. Çünkü edebiyatçıların gücü sanatlarındadır. Bu da
ellerine bağlıdır. Ayakların kesilmesi ise maddiyat ve paranın kesilmesidir.
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d) Asılmak ise hayata son vermek manasındadır. Ki zalimler, alternatif bir sistem getireceklerine azap ve şiddet
ile dinin manevî ve maddi imkânlarını ve can kanallarını kesiyorlar.
e) Ve eğer hedeflerine kavuşamazlarsa dini çöle ve hurma iklimine münhasır ve müncemid olarak bırakıyorlar.
f) Bu zalimler, dinin kutsal boyutunu göremedikleri için, dini eski ve en tesirli bir büyü, diye gösteriyorlar. Din
büyücülerin büyüğüdür, diyorlar.]

72- “Fakat büyücüler hep bir ağızdan: Ey zalim firavun, biz seni, bize gelen bu bilgi ve belgelere karşı tercih etmeyeceğiz. Bizi bilgiden yaratan (Fatır) Allahımıza karşı da seni tercih etmeyeceğiz. Sen bize son verme konusunda yapabileceğini yap. Sen ancak bu kısa dünya hayatına son verebilirsin, dediler.”
73- “Biz Rabbimize inandık ki, hatalarımızı ve eksiklerimizi silsin ve zorla bize yaptırdığın
bu büyü işini af etsin. Allah (sonsuz soyut varlık) daima daha iyidir ve daha ebedidir.”
74- “Fakat kim mücrim ve suçlu olarak Rabbinin huzuruna gelse, işte ona cehennem vardır. O
orada ne ölür, ne de yaşar.”
75- “Ve kim de iyi işler yaparak ona iman etmiş olarak gelse, işte böyleler için çok yüksek
dereceler vardır.”
76- “Altlarından nehirler akan ebedî cennetler… İşte arınmışların mükâfatı budur.”
[Kur’anda tezekki ve arınma kavramı, yerine göre kusur ve günahlardan arınma, yerine göre şirkten arınma,
burada ise insanın kendi benliğinin faniliğini ve sınırlılığını bilip Allah’ın sonsuz Benini anlamak ve ona inanmak manasındadır.] (30. Söz, Ene Bahsine bakınız..)
[Firavun Musanın getirdiği delillere karşı bir şey yapamayınca, intikamını, köleleştirdiği Benî İsrail’den çıkarıyordu. Allah da Musaya Benim kullarımı geceleyin gizlice Mısırdan çıkar, diye vahyetti. Biz burada bu tarihi
kurtuluşa inanmakla beraber, çağımızdaki Firavun, materyalizmin zulmü olduğundan bu gelen ayetlerden görüyoruz ki; Kur’an tarihi olaydan daha çok bu çağdaş materyalizm firavununa karşı kurtuluşu anlatıyor. Şöyle ki:]

77- “Biz kati olarak Musaya şöyle vahyettik: Geceleyin (gizliden) benim kullarımı al; onlara
denizde kuru bir yol yap. Sen ne yakalanmaktan korkacaksın; ne de yok olmaktan ürkeceksin.”
[Musanın ve Harunun Firavuna gösterdikleri dokuz fizikî mucizeye benzer, bu ayette manen mucize sayılabilecek dokuz nükte vardır. Unutmayalım ki; manevî Musanın Firavunu burada materyalizmdir. İşte o nükteler şunlar:
1) Biz Musaya vahyettik.. Musa yasa ve kural olduğu halde; burada olağanüstü mucizevî bir görev alıyor. O da
evrensel sonsuz bilinç ve mana demek olan vahiy almada manevî ve tasavvufî bir yöntem geliştirmesidir.
2) Geceleyin, gizlice, sırren tenevveret olarak materyalizme karşı koymak. Evet, ihlâs, görünmemek, karanlıkta
işler yapmak, firavun ve onun materyalizminden kurtulmanın birinci şartıdır.
3) Kullarımı al götür. Demek maddenin saldırganlığından kurtulmanın ikinci şartı, ihlâslı yani sadece Allah için
yapılan kulluktur.
4) Onlara darb et. Yani temsillerle onlara bir yol yap. Dilimizdeki darb-ı mesel tabirini hatırlayın.
5) Bir tarik, bir yol yap. Evet, temsillerde de tarikatta da esas olan manadır; arınmadır, ders almaktır.
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6) Fil-bahri (deniz içinde.) Deniz ve su ilim demektir. Demek materyalizme karşı evvela ihlâs, sonra, ihlâslı
ibadet, sonra edebiyat, sonra tarikat en sonunda ilim etkin silahlar olur. Deniz içinde manasına gelen “fil-bahri”
330 ediyor.
Onlara deniz içinde kuru bir yol yap, cümlesinin sayısal değeri tarikan’deki tenvin ile beraber 1924 ediyor. Ki
bu tarihte B. Said Nursi, çok sağlam ve güzel bir yol bulmuştur. Bu yolun hulasasını o senelerde Mesnevi-i Arabî
olarak kaleme almıştır.
7) Fakat bu yol, diğer tarikatlar gibi keşif ve keramet üzere mebni değildir. İlim içinde, herkesin yürüyebileceği,
kuru ve duru bir yoldur. (Tarikan Yebesâ..) Kuru manasına gelen “yebesa” kelimesi 73 ediyor. İlim yolundaki
halk (varlık) kavramına ve çokluk manasına gelen kesir kelimesine imadır. Bu iki kelimenin her birisi 730 ediyor.
8) “Sen ey Musa yakalanmaktan korkmayacaksın” cümlesinin sayısal değeri de Rumi 1337 ediyor ki; İngilizler,
Hutuvat-i Sitteyi yayınlamasından dolayı İstanbul’da bütün güçleri ile onu yakalamak istediler. Fakat yakalayamadılar.
9) “Ve yok olmaktan çekinmeyeceksin.” Bu da 1341 (1922) ediyor ki, Ankara’daki hükümet ile çekişmelerinden
dolayı ona yapılmak istenilen birçok su-i kasttan kurtuldu.

78- “Bunun ardından firavun orduları ile onları takip etti, de deniz onları (firavun ve ordusunu) acayip bir şekilde örtüverdi.”
[Onları örtüverdi cümlesi de 1435 ediyor. Kur’anın Evrenselliği adlı kitabımıza bakınız.]

79- “İşte böylelikle firavun kendi kavmini saptırdı. Ve doğru yolu bulamadı.”
80- “İşte ey Benî İsrail (dindar-medenî millet) biz sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur dağının (devletin) sağ tarafını vaat ettik. Size tatlı-tuzlu bütün nimetleri indirdik.”
81- “Size verdiklerimizin iyilerinden yiyin, onda azmayın. Yoksa üzerinize gazabım iner.
Gazabım kime inerse, o toz duman olur.”
[“Üzerine gazabım iner” cümlesi fiilsiz olarak 1982 eder. Fiil ile beraber 2030 eder.]

82- “Fakat bilin ki; kim dönüş yapar, iyi işler işlerse, sonra doğru bir yola girerse ben onun
eksiklerini gideririm, onu bağışlarım.”
We inni le-gaffarun limen tâbe (ben tevbe edeni affederim) cümlesinin şeddelerle beraber sayısal değeri de
2031’dir.
[79. ayette ve 83. ayette gösterildiği gibi; toplumun etnisite yönü söz konusu olduğunda Kur’an “kavim” kelimesini kullanır. Fakat toplumun ümmet ve millet manası söz konusu olduğunda Kur’an ona “Benî İsrail” (dindarmedenî millet) diyor. İşte surenin başından beri Musa Benî İsrail ile muhatap idi. Fakat bu 83. ayetten ta 98.
ayete kadarki kısımda konunun öznesi Yahudi milleti olduğundan burada Musanın Kavmi diye anlatılıyor. Evet,
ilk Benî İsrail (dindar medenî millet) Yahudilerdir. Ve eğer onlar yine Benî İsrail olabilseler işte o zaman Mehdi
ve Mesih gelmiş olur.]

83- “Ey Musa, neden aceleden kavmini bırakıp geldin?”
84- “Musa, onlar benim eserim üzeredirler. Ey Rabbim, senin huzuruna acele edip geldim ki;
Sen razı olasın.”
[Bu iki ayette de 12 nükte var; şöyle ki:
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1) Dinler ve din liderleri, toplumun ömrüne göre sosyal hayatta çok az bir süre kalıp, metafizik âleme çekiliyorlar. İşte; bu kıssanın açık kahramanı olan Musa, 120 yıl kadar, o zamanki Benî İsrail içinde kalmıştır. (Tesniye,
34. Bap)
Ve bu kıssanın muhatabı olan Hz. Muhammed normal yaşı olarak 63 sene ve manevî aktivitesi olan Hilafet süresi ile beraber 83 sene kavmi (etnisitesi) olan Kureyş ve Araplar içinde kalmıştır. Ve işarî manada bu kıssanın
muhatabı ve bu asrımızın Musası olan B. Said Nursi de 84 sene yaşamıştır.
2) “Neden acele olarak kavminden ayrıldın?!” Burada kavim kelimesi bize diyor ki; dinler ve idealler, eğer Benî
İsrail (dindar-medenî millet) olmuş ümmetlerde olsalar nisbeten uzun bir dönem yaşarlar. Fakat eğer o din ve o
ideal, sadece etnik bir kavim ve kabilede olursa çok az yaşar. Biz bu farka sosyolojik bir yasa nazarıyla bakabiliriz.
3) Allah Musaya hitap ederken, uzun mesafelerde kullanılan “ya” çağrı edatını kullanması, ya Musanın (kutsal
yasanın) toplumdan uzaklaştığına işaret içindir. Veya insanoğlunun Allah’tan olan göreceli uzaklığına işarettir.
Surenin genelinde kullanılan bu ya edatında bu iki nükte de söz konusudur.
4) Musa dedi. Yani Musanın kendisi gitmiş; sadece onun sözü ve hadisi kalmıştır.
5) Hüm (onlar.) Bu zamir Musanın kavmi içinde olmadığını bildiriyor.
6) Ülai (işte buradakiler.) Bu ifade de Musanın onları gördüğüne işarettir.
7) Onlar benim eserim (yolum) üzereler. Normalde onlar benim yolumdadırlar, denmesi lazım iken onlar eserim
üzereler ifadesi kavminin kendilerini eserden üstün tuttuklarına imadır.
8) Eser kelimesi Kur’an, Tevrat, Hadis, Risale manalarını çağrıştırır. Sözlük olarak iz demektir.
9) Ben acele ettim ifadesi insanın sonsuzluğa, ahirete, ebediyete olan aşkını ve o âleme doğru aceleciliğini gösteriyor.
10) İleyke (sana doğru.) Allah sonsuz ve dolayısıyla mekândan münezzeh olduğundan “Ona doğru” ifadesi sonsuzluğa, ebediyete ve ahirete doğru manasını ifade ediyor.
11) Rabbim yani ey Allah’ım Sen biliyorsun; varlık sisteminden asıl maksat toplumun dünya saadeti değildir.
Asıl maksat senin zıtlarla toplumu imtihana tabi tutup, Hakkaniyet Kanununu işletmendir.
12) İşte bu imtihan sırrı gerçekleşsin ve Senin rızan olsun, diye acele ettim, huzuruna geldim. Veya bu gerekçe
şöyle sosyolojik bir mana için anlatılmıştır: Allah, kutsal yasanın ve şeriatın toplumda yanlış kullanılmasından
dolayı kirleneceğinden, o yasa ve kutsal yapıyı kendi katına yani göğe almasını tercih eder; bu onu daha çok razı
eder. Ki İsayı göğe alırken Allah, bu gerekçeyi kendisi söyler.

85- “Allah dedi: Biz senden sonra senin kavmini fitneye (imtihana) attık. Es-Samiriyy onları
saptırdı.”
Bu 85. ayette 12 nükte var. Kısa kısa izahları şöyledir:
a) Allah dedi. Bu önerme hidayet sebebi olduğu gibi, yanlış anlaşılırsa fitne sebebi de olabilir. İmtihanın ikili
ihtimaline bakar.
b) Fe harfi burada “ta’lil” (nedensellik) manası içindir. Nedensellikte ise iki yönlü sibernetik bir etki olabilir.
c) Biz.. Yani kavmin tevhidi unuttu, çokluk ve esbap-perestliğe girdi.
d) Kad (gerçekten.) Yani kaybetme durumu da varlığın başka türlü bir gerçeğidir.
e) Fetennâ (fitneye attık.) Allah imtihan ve gelişme için varlığı ve insanları fitneye atar. Fitne, insana yolunu
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şaşırabilecek imkânları vermek demektir. Musibete de fitne denilir. Çünkü musibet de bazen insanı hedefinden
alıkoyar.
f) Kavmini. Kavimcilik ve ırkçılık başlı başına bir fitne ve bir musibettir, diye işaret eder.
g) Ke (senin şahsının..) Demek liderlerin şahsına takılıp kalmak da bir fitnedir.
h) “Senden ayrıldıklarından sonra..” Lideri yok sayıp ondan sonra, o öldü, biz yeni bir yol bulmalıyız, demek
de yanlıştır, acı bir fitnedir.
i) Bu ayet 36 harf olmasıyla da zamanın değişim ve dönüşümüne remzen bakıyor.
j) Samiriy onları saptırdı. Yani Allah fırsat eşitliği verir; dengeli bir şekilde insanı fitnelerle imtihan eder; bazıları imtihanı kazanır, kurtulur, bazıları kaybeder. Allah da onların sapması için bir sebep yaratır. Ve en büyük
sebep de insanın ebediyet hedefinden sapıp kaybolmasıdır. Dalalet kelimesi kaybolma demektir.
k) Bunun da sebebi o kavmin liderlerini et ve kemik olarak algılamalarıdır: Bu nükteye de “ba’deke”deki “ke”
zamiri işaret ediyor.
l) Es-Samiriy kelimesi etimolojik olarak, gri renge mensup şey veya geceleyin kurulan sohbet meclisine mensup kişi veya sulandırılmış içki adamı veya yarı karanlık manalarına gelir. Sayısal değeri 351’dir. Kur’an ve arif
(bilge) kelimeleriyle eşittir. Samiriy onları saptırdı, mealindeki cümlenin değeri 1258 ediyor. (Ki Miladi 1823
ediyor.) Samira İsrailin kuzey bölgesinin ismidir. Ve buranın yerlileri din olarak Musevidirler. Evet, İslam dünyasına da Materyalizm kuzeyden ve Freud ile Marks gibi samiriylerden gelmiştir.
Bu işaretlere bakarak diyebiliriz ki; Hz. Musa takriben, milattan 1300 yıl önce o günün Yahudileri olan Benî
İsrail içinden ayrıldı. Ve o 1800’lerde Yahudilik sekülerizmin tesiri altında dinî kültürü bırakıp, Siyonizm’e
(Yahudi milliyetçiliğine) girdiler. Başta Türkler olmak üzere Müslüman kavimler de dinden soğuyup, kavmiyetçi oldular.
Bir de tam bu tarihlerde, pozitivizm (bilimcilik) yeni ve batıl bir din olarak, başta Yahudiler olmak üzere bütün
dünya milletlerini saptırmaya başladı. Ve yine bu tarihte Kürtler de devlet ve millet olmak istediler. Es-Samiriyy
şeddeler sayılsa 381 eder. Med sayılmazsa 380 eder. 190’nın iki katı. Evet, bilimlerde ve dünyevî bazı fikirlerde
iki tarafı keskin bir yapı vardır. İyiliğe yaradıkları gibi kötülüğe de sebep olabilirler. Evet, 19 sistemi Kur’anın
saf vahyinin bilincine baktığı gibi; Kur’anın baş düşmanı olan Deccale de bakar. Zaten İslamda Mehdinin de
Deccalin de isim sıfatları Mesihtir. Mesih kelimesi yenilikler getiren eskiyi silen manasına gelir.

86- “Bunun üzerine Musa kızgın ve müteessif olarak kavmine geri döndü. Ey Kavmim sizi
geliştirmek isteyen Rabbiniz size güzel bir şey (Tur devletinin sağını) vaat etmemiş mi idi?
Üzerinizde antlaşma süresi çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize bir gazabın
gelmesini mi istediniz ki; bana verdiğiniz sözde durmadınız!!”
[Bu ayetin kelimelerinin içinde birçok işaret var. Fakat sadece beşini yazıyorum.
1) Musanın kızgınlığını ifade eden kelime Gazban 1853 ediyor. Teessüfünü bildiren kelime ise 142 ediyor. İkisi
1995 ediyor. (19×105)
2) Ahit (anlaşma) size çok mu uzun geldi, cümlesinin, sayısal değeri 401’dir. Bu da Kürtlerin Yavuz Sultan Selim ile yaptıkları anlaşmanın Osmanlının bitmesine kadarki (1918) zamanına denk geliyor.
3) Vadime muhalefet ettiniz sözü 1231 eder ki, Türkler ve Yahudiler bu tarihte dini bırakacaklarına dair Avrupa
dinsizlerine söz verdiler. Randevum veya sözüme muhalefet etme, manasındaki iki kelime 1360 (1942) ediyor ki,
Türkler o tarihte bir yandan Bediüzzaman’ı idam etmek istiyorlardı; öbür yandan İngiliz ve Rusya ile ittifak
kurdular.
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4) El-Ahit 110 ediyor. Bir çağ demektir. Ki Kürtler için 400 yıllık Osmanlı dönemi ancak bir asır kadar tesir etti.
5) “Üzerinize bir gazabın gelmesi” cümlesi de 2020 ediyor. İnşallah Türkler de Kürtler de Yahudiler de bu mukadder belayı ucuz atlatırlar. En harfi de sayılsa 2071 ediyor. Eğer Rabbinizden bir azap ifadesi hesap edilse
2154 ediyor; Allahtan herkesin başına gelen bir kıyamet işareti olabilir. Birinci şekillerde azap insanlardan geldiği için Rabbinizden ifadesi hesaba girmemiştir.

87- “Musanın kavmi dediler: Biz kendi gücümüzle sana muhalefet etmedik. Fakat bize Mısırlıların (o günkü Batının) süslerinden (fantezilerinden) bir takım ağırlıklar yüklendi. Onları
yere attık. (kullandık..) İşte bu şekilde Samiriyy ortaya bir şeyler attı.”
Bu ayette yine 12 nükte var. Fakat tekrar olmasın, diye sadece beşini yazıyorum.
a) Gücümüz manasında melk (melik) kelimesi geçiyor. Yani biz kendi irademiz ve kendi idaremiz ile yoldan
çıkmadık.
b) Bize bazı ağırlıklar yüklediler.
c) Zinet.. Yani Batılı olmayan milletler Batının gücünü alacağına onların fantezilerini aldılar. 120
d) Kavmin zineti.. Bu kelime de bize diyor ki, Batı her ne kadar evrensel olduğunu söylese de, aslında asabiyet
ve ırk esası üzere gidiyorlar.
e) Biz onları ortaya attık (kullandık.) Bu cümlede normal atış ve işleyiş manasındaki kazif kullanılmıştır. Fakat
Samiriynin yaptıkları işler için manevi atış ve üfleme ve hatta vahyin verilişi manasına gelen ilka kelimesi kullanılmıştır.
Tevratta Samiri yerine Harun suçlanıyor. Çünkü o dönemde bilim henüz gelişmemişti. Büyü ve cifir ile meşgul
olan Yahudi mistisizmi böyle bir yanlışa sebep olmuştu. Nitekim İslami tefsirlerde geçtiği üzere Kur’anda zikredilen bu Samirinin ismi Harun İbn Cafer (Cifir) dir.
• Evet, Batı devletleri, kendi fantezileri içinde Ümmet manasına alışan Asya milletlerine ırkçılık aşıladılar.
• Onlara tüketim ve israf (kazif) manasını yaşattılar. • Onlara bilimsel efsaneler üflediler.
• Samiriy böyle yaptı cümlesinin sayısal değeri 1342 ediyor ki; Cumhuriyetin kuruluş tarihidir. Evet, Osmanlının yıkılması ve Cumhuriyet, İngiliz fikri ve üfürmesi idi. Fakat dindar Türkler onu ıslah ve tamir ettiler. Bu 87.
ayeti tefsir ederken saat 24’ü geçti; Cumhuriyetin 87. yıl dönümüne girmiş olduk. Bize milletin zinetleri yüklenildi, cümlesi ise 2202 ediyor. (Hemze-i vasıl sayılmadı.)

88- “Samiriyy o kavim için; cesedi olan, böğüren bir buzağı icat etti. Onlar, işte sizin de Musanın da Tanrısı budur. Fakat Musa unuttu, dediler.”
Bu ayette önemli iki nükte var:
Birincisi: Onlara bir buzağı ortaya koydu, cümlesi 1973 ediyor. Materyalistçe kurulmak istenilen yapılanmanın
ellinci yıl dönümüdür.
İkincisi: Musanın ilahı budur. Fakat o unutmuştur. Bu cümle ise bütün dinsizlerin ilk iddiasıdır. Yani “İnsan,
doğuştan ırk ve benzeri putlara tapmak üzere programlanmıştır. Fakat Musa (dindar medenî toplumlar) bu ilkel
yapısını unutup terk etmişler. Nitekim Tek Tanrıcılık ilk olarak Musa ile ortaya konmuştur” diyorlar. Çok ilginçtir ki, bu konuda Musaya ilk saldıran kişi yine onun kavminden olan Freud’dur. Şu gelen 89. ayet bu yanlış iddiaya şöyle cevap veriyor:
Zinet, para eden değerli eşya, dünya hayatı ve zahiri süs ve fanteziler manasına gelir. Kavmin zinetinden ifadesi 733 ediyor. Bu sayı ise, maddenin ve çokluğun sembolüdür.
120
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89- “Görmüyorlar mı? Bu buzağı onlarla konuşamıyor. Onlar için, onun elinden ne zarar, ne
fayda hiçbir şey gelmiyor.”
[Ayet diyor ki: İnsanın asıl yazılımı ebediyet ve sonsuzluk aşkıdır. Fani, geçici, bilinçsiz şeyler onun bu ihtiyacını karşılamıyor. Ona akıl veremiyor.]
Onlar için, böğüren, bedeni olan bir buzağı ortaya çıkardı, cümlesi 1973 ediyor. Materyalist komünistlerin azdığı bir döneme bakıyor. Evet, bu cümle 22 harfiyle ve manasıyla mide ve maddeden başka bir şey görmeyen
kör materyalistlere bakıyor.
88. ayetin 2. cümlesi de 22 harftir. Tanrı maddeden başka bir şey değildir, diye onların yanlış iddiasına işaret
ediyor. Üçüncü cümle olan o unuttu ifadesi 4 harftir. O buzağı böğürür ifadesi ise 842 ediyor. Ve son iki cümlesinin değeri 1378’dir. (1959)

90- “Ve her ne kadar Musa ve din onların içinde değildi. Fakat kati bir şekilde Harun (o milletin tasavvufî kültürü)121 bu imtihandan önce onlara demişti: Bu put sizin için bir fitne oldu.
Asıl Rabbiniz, (geliştiriciniz ve sizi kalkındıran) bütün zıtları diyalektik süreç içinde çarpıştırıp bu somut kâinatı yaratan (Rahman olan) Allah’tır. Siz bana tabi olun ve emirlerime itaat
edin.”
Bu ayetin önemli iki nüktesi şudur:
a) Akılların gözlere indiği ve kalkınma ile ekonominin put yapıldığı bu son iki asırda Harun, maneviyat ve
soyut âlemin lideri olduğu halde diyalektik ve somut yapıyı bildiren Rabb ve Rahman isimlerini kullanıyor. Ki
bu maddecilere karşı ilaç olabilsin.
b) Sonra tasavvufun iki formülünü dile getiriyor: 1- Tâbi olmak (Tarikata girmek) 2- Ve emre (ruhî terbiyeye)
uymak.

91- “Onlar, Musa bize geri gelmeden biz bunun huzurunda durup dikilmekten asla ayrılamayacağız, dediler.”
[Yani Mehdi ve Mesih gelmeden biz bu hayatımızı değiştirmeyeceğiz. Veya mucizevî bir şekilde Musa (kutsal
yasa) topluma hâkim olmadan, biz bu ırkçılık putunu bırakmayacağız. İşte bu ayet 36 harfiyle diyor ki böyle bir
beklenti zamanın ve çağların yapısına aykırıdır. Yani eğer bunlar dirilmek istiyorlarsa önce putperestliği bırakmaları gerekir.]

92- “Musa, ya Harun! Onlar saparken neden engel olmadın? dedi.”
93- “Neden bana uymadın, neden emrime (ruhanî ilkelerime) isyan ettin?”
[Evet, tarikatlar bazen peygamber yolunu bıraktıklarından ve peygamberliğin tevhid ruhuna uymadıklarından
toplumu putperestlikten alıkoyamıyorlar.]

94- “Harun, ey kardeşim (yani ikimiz de aynı memeyi emdik122) sen sakalımı ve başımı tutup
çekme, dedi.”123

Bizde de bu kültürün büyük bir temsilcisi olan ve 90 sene yaşayan Abdulkadir Geylani var.
Evet, nübüvvet ve velayet kardeştirler.
123
Sofiler, erkekliğin alameti olarak sakal bırakıyorlar; görüntü olarak erillik iddia ediyorlar. Fakat kafaları feminendir. Bu 94. ayet, numarası tasavvufun aslı olan İncil’e (ki 94 ediyor) baktığı gibi; Bi-lihyetî (sakalımı)
kelimesi 460 ediyor. Bi-ra’sî kelimesi ise 273 ediyor. 46 kromozomlu erilliğe ve 27 bölümlük İncil’e işaret ediyor. Demek bugünkü görünen Hristiyanlık erilliğin ve maneviyatın sadece onda birini temsil ediyor.
121
122
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[Yani kıyafetimi ve düşüncemi suçlama, pasifliğimi muaheze etme!]

“Sen ey Harun, Benî İsraili böldün; birliği sağlayan kutsal yasanın emrini gözetmedin, demenden koktum.”
[Musa bu mazereti kabul etti. Ve bu sefer Samiriyye yöneldi:]

95- “Musa, Ey Samiriy, sen neden ve nasıl kavmimi saptırdın, dedi.”
96- “Samiriy, onların gözleriyle görmediği bir şeyi gördüm. Peygamberin eseri ve sermayesi
olan yazılımdan bir kabza aldım, ona üfledim. Nefsim bana böyle yapmayı hoş gösterdi.”
[Evet, nefsanî manada ve sarhoşluk verici olarak ırkçılık ve putperestlik, soyut ve sonsuz olan dinden ve dinin
ebediyete bakan ilkelerinden daha hoş gelir, daha lezzetli görünür. Çünkü insanlığın gelişmediği dönemdeki
toplumu koruyan ve eğiten iki temel psiko-sosyolojik yazılım ve yasadırlar. Demek Cebrail’in atının izinden,
ifadesinin manası da budur. Cebrail yazılım ve yasayı, at da biyolojik nefsanî yapıyı temsil ediyor. Bir kabza
tuttum, cümlesi 1382 (1963;) Bir kabza lafzı 1302 ediyor. Nefsim bana böyle hoş gösterdi, cümlesi 1506 ediyor
ki Risale-i Nurda bu tarih, dinin tamamıyla gizlenmesine ve mağlubiyet dönemine bakar. 124]

97- “Musa Samiriye dedi: Buradan git dünya hayatı boyunca “Kimse bana dokunmasın” deme
hakkın var. Fakat senin asla kurtulamayacağın bir randevun var. Üzerine abandığın bu puta
(ilahına) bak. Biz onu yakacağız, sonra külünü denize atacağız.”
Git sana hayat olacak, cümlesi 1513 ediyor. Demek o tarihten sonra bilimler bırakılacak, onların maddi yaşamına da son verilecek; insanlık mutlak anarşizme teslim olacaktır. Evet, mikro bazda veya Batıdaki iyi samiriy
kuruluşlar gibi, materyalist ve azgın olmayan Samiriden istifade edilebilir.
İzheb (git) kelimesi sayılmazsa; Dünya hayatı boyunca kimse bana dokunmasın; deme hakkın var, mealindeki
cümle de 1504 ediyor. Karşılaşabileceği rekabet randevusu ise 1417 ediyor. Ki Tağut kelimesi 1417 ediyor.
Demek Hicri bu tarihte Samiriynin azgınlığı kırılmıştır.
Üzerinde durduğun, cümlesi de 1617 ediyor. Ki Avrupa Rönesansının başı sayılır. Şu ilahına (putuna) bak, cümlesi ise 1995 ediyor. Avrupa Birliğinin son şekli! (19×105) Onu yakacağız, sonra denize atacağız, cümlesi de 4
şedde ile beraber 2009 ediyor.

98- “Ey Benî İsrail (dindar medenî millet) ilahınız (mabudunuz) ancak o Allah’tır ki, ondan
başka tapılmaya değer hiçbir şey yoktur. (Sonsuz ve ebedî yalnızca odur.) O her şeyi ilmiyle
kuşatmıştır. Ve her şeye (o şeyi şey yapan) ilminin yazılımıyla egemendir.”
[Bu ayet mealen ulûhiyetten bahsediyor. Bu da sonsuz ve soyut varlığı bildiriyor. Fakat ayet, numarasıyla Rahmaniyetiyle ve ilmiyle eşyayı somut şekillerde yaratmasına da bakar. Ve 38 (19×2) harfiyle de somut tevafuklara
da işaret ediyor. (Hemze kaligarfik harf olmadığı için sayılmaz.)

99- “İşte ey Muhammed biz geçmiş şeylerin manalarını senin ve senin ümmetinin üzerine
böylece uyguluyoruz. Bundan ayrı olarak da kendi katımızdan sana bir zikir (mesaj ve ilim)
verdik.”
[Bu son cümle 19 harfiyle İslamiyetteki kutsal bilgi olan Kur’ana ve o bilginin aynı zamanda bir zikir olduğuna
işaret eder.]

100- “Kim o zikirden yüz çevirirse, kıyamet günü o çok büyük bir ağırlık ve vebal taşıyacak124

Evet, gaflet kelimesi 1510 ediyor.
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tır.”
101- “O kişi ebediyen o yük altında kalır. Kıyamet günü en kötü yük işte budur.”
102- “O gün sura üfürülür, herkes dirilir. Ve biz suçluları kör (gözleri mavi) olarak toplarız.”
103- “Aralarında gizlice konuşurlar. Çok az bir zaman beklediniz, derler.”
104- “Biz onların ne kadar kaldığını çok daha iyi biliriz. Hani yol ve yöntem olarak en ideal
adamları, siz ancak bir gün beklediniz (kaldınız) derken …”
105- “Ve senden dağların (devlet ve şekillerin) ne olacağını soruyorlar? De ki Rabbim onları
toz duman edecektir.”
106- “Her şeyi (bütün şekilleri) dümdüz edecektir.”
107- “Onlarda hiçbir kıvraklık ve boşluk bırakmayacaktır.”
[105. ayet, 33 harfiyle ve 1188 eden sayısal değeri ile devlet, dağ, şehir ve düzenin yapısına işaret ediyor. 106.
ayet ise, 15 harfiyle ve 1509 eden sayısal değeri ile bu tarihte devlet ve düzenin kalmayacağına, anarşizmin ortalığı işgal edeceğine işarettir. Dümdüz alan manasına gelen iki kelimenin sayısal değeri 513 (19×27) etmesi, 27
bölümlük İncilin ruhani egemenliğine işaret ediyor. Çünkü İsada da 19’lu tevafuklar çok var. Çünkü o gerçek
mesihtir; logos ve canlı vahiydir..]

108- “O gün herkes çağrıcıya uyacak; hiç kaçamak yapamayacak. Bütün sesler Rahmanın
huzurunda kısılacak. Öyle ki sen ancak çok hafif bir fısıltı işitebilirsin.”
109- “O gün hiçbir gücün desteği (şefaati) onlara fayda vermeyecek. Rahmaniyet (yani adalet)
kanununun izin verdiği ve Allah’ın razı olduğu zatlar hariç.”
[Bu iki şart bize diyor ki; Allah’a (sonsuza, manevî değerlere inanan) ve Rahmaniyete (somut denge ölçülerine)
göre yaşayanlar, büyük zatların maneviyatından faydalanabileceklerdir. Yoksa hâşâ şefaat, haksız yere bir torpil
değildir. Fakat müşrikler her şeyi saptırdıkları gibi, bu kavramı da saptırıyorlar. Zaten kelimenin kökü karşılıklı
destek demektir. Torpil demek değildir. Yani inanmış ve dinini yaşayan insan duasıyla ve hayatıyla sisteme
destek olur, Allah’ın bu adil sistemi de, o kişinin bir derece eksik kalan yönünü telafi eder.]

110- “Çünkü Allah sonsuz ilmiyle kimin neye layık olduğunu bilir. Onun sisteminde etkileşim vardır. Yani “O bütün geçmiş ve geleceklerini bilirken, onların ilmi ise onu kuşatamıyor!”
(Evet, sınırlı olan sonsuzu kuşatamaz.)
111- “O bu dengeli ve sonsuz ilmiyle bütün kâinata canlılık verip onu ayakta tutuyor. Bütün
ruhlar (vecihler) bu güce boyun eğer, onunla ve o denge ile ayakta durur. Fakat kim bir dengesizlik yüklense, işte o hedefine varamaz, başarılı olamaz, ebedî saadeti hak edemez.”
112- “Ve kim inanarak yararlı işler yapmışsa, işte o asla zulümden ve sindirilmekten korkmayacaktır.”
113- “Evet bu suredeki gibi bu zikri (bilgi ve mesajı) Arapça bir Kur’an olarak indirdik. Onda
birçok uyarılar kullandık. Belki sakınırlar veya ondan bir mesaj alırlar.”
114- “Gerçek olan ve kâinatı gerçek olarak yöneten Allah, varlıklara ve insanlara muhtaç ol360

duğu için değil; belki sadece rahmetinden yaratmıştır ve rahmetinden dolayı, onlara vahiy
mesajlarını gönderiyor. Sen de bu Kur’anın vahiy edilişi bitmeden onu uygulamak ve okumak
için acele etme. ‘Ya Rabbi, ilmimi artır’ de!”
Önemli birkaç tevafuk hakkında bir not:
Bu 114. ayet ta vahyin inişinin ilk yıllarında Kur’anın 114 sure olacağını bildirdiği gibi; asıl ilmin, Kur’anı ezberlemek ve ağızdan okumak olmadığını, sonradan Kur’anın tamamlanması ile gerçekleşecek olan ayet, cümle
ve kelimeler arasındaki nazm-ı maaniyi bilmekle olacağını haber veriyor.
“Vahiy edilişi kesilmeden önce” 19 harf olması ile bu sureden 19 sene sonraya kadar vahyin devam edeceğine
işaret olduğu gibi; ebced değeriyle de o vahyin ve o kutsal yasanın yaşayış dönemi olan 1283’e işaret ediyor. 125
Ayrıca 19’lu tevafuklar mucizesine de işaret ediyor. Ve bu ayetin birinci cümlesi olan “Melik-i Hakk olan Allah
çok yücedir” cümlesi de 19 harftir.
Ey Rabbim ilmimi arttır, de! cümlesi de 550 ediyor ki, İslam âleminin mucizevî ilmî gelişimi Hicri o tarihten
sonra durmuştur. Bu 55 sayısı yüksek düzeyde diyalektik yapıya işarettir ki gerçek ve sağlıklı ilim ancak bu
şekilde elde edilir. İslam dünyası bu yapıyı kaybettikten sonra ilmi de kaybetmiştir. Evet, bu cümle 13 harfiyle
Hicri 1300’den sonra ilmin tamamen kesildiğine işarettir.
2. Bir Not:
Burada kutsal yasa manasında Hz. Musanın ve bu kıssaya bu manada muhatap olan Hz. Muhammed’in bahsi
bitiyor. Ayetler önce Ademiyete sonra İsevî meşrepliğe bakacak şekilde tanzim edilmiştir. Bunlardan 13’ü âdemiyet ile 8’i de İsevî meşrep ile ilgilidir. Peki, bu iki meselenin surenin diğer geçen kısmı ile alakası ve bağlantısı nedir, diye sorulursa bunun beş cevabı vardır:
1) Allah’ın sonsuz bilinç içeren kutsal yasasından sapmanın birkaç sebebi bu surede vurgulandı; şöyle ki:
• Surenin başında, işareten söylendiği üzere dindarların dini ve kutsal yasayı yanlış anlamaları, hidayet ve doğru istikamete engel olduğu gibi;
• Firavun gibi insanın benliğinin şişmesi de en büyük engellerden biridir.
• Surenin içinde somut algı ve materyalizm ve dini şekilden ibaret sanmak da büyük bir sapıklık olarak anlatıldı.
• Sonra Samiriyy (pozitivist bilim) büyük yanıltıcı bir işlev gördüğü vurgulandı.
• Sonra ırkçılık ve nefsanîlik sapıklığın sebepleri içinde sayıldı. Bütün bunlara çare olarak Kur’anın sonsuz
ilmi gösterildi. İşte o ilmin kaybolmasının birkaç sebebi şu gelen dört maddedir:
2) Gerek dindar ve gerek dinsizler, Musayı, Âdemi, İsayı somut kişiler ve et kemikten yapılmış şahıslar olarak
anladılar. Bu yanlış anlayış, dindeki sonsuz İlahî bilinci kaybettirdi.
3) İnsanlar, özellikle ilim adamları Âdemiyet ile ilgili dinî literatürü hurafe olarak okudular. Bu meselenin evrensel sosyolojik, antropolojik ve metafizik yasaların literatürü olduğunu bilemediler. Kur’an ise bu surede Musanın
kutsal yasa olduğunu vurguladığı gibi, Âdemin de normal insaniyet (âdemiyet) kanunu olduğunu hatırlatıyor.
4) İnsanlar Âdemi 60 zıra’ boyunda 7 metre genişliğinde bir tarihî hurafe olarak okudukları gibi; İsayı da logos
olmaktan çıkarıp et ve kemikten yapılmış bir tanrı yaptılar.
Ayrıca 1. kelime 90, Hz. Muhammed’in manevî ömrü; 2. kelime 132, Muhammed kelimesi ile eşit; 3. kelime
51, onun mükellefiyet yaşına eşit; 4. kelime 920 Araplardaki yaşanılan Kur’an süresidir ki, Kur’an hakkında
acele etme cümlesi de 922 ediyor. 5. Kelime olan sana 61 ediyor. Onun (a.s.m) Miladî seneye göre ömrüne; O
Kur’anın vahyedilişi kelimesi 29 etmekle, Kur’anın 29 harften oluşan sonsuz bir ilim olduğuna bakar.
125
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5) Müslümanlar da Hz. Muhammed’in Mekke dönemindeki gibi İsevî meşrep olarak yaşayıp varlığın, hayatın ve
dinin hakkaniyetini göstereceklerine milliyetçilik, bilimcilik, kirli siyaset gibi Samirilerin ardına düştüler. (Son
sekiz ayeti bu nazarla bir daha okuyun.)
Evet, sadece Âdem Kıssası maksut manası ile bilinse ve ehl-i ilme sunulsa, başta dinsizlik olmak üzere, insanların bu saydığımız 9 büyük yanlışı ortadan kalkar; insanlık, Âdemin doğal olarak, Musanın yasal olarak ve İsanın
ruhani olarak yaşadıkları cenneti yaşar. İşte ilk adım, Âdem bahsi:
Önemli Bir Hatırlatma
Gerçi bazı şeylerin anlaşılmasının göreceli kalması ve bunun sonucunda sosyal hayatta imtihan ortamının gerçekleşmesi, sosyolojik evrimin ve imtahanın bir gereğidir. Çünkü dualiteli diyalektik süreç, varlığın ve hayatın
adeta motorgücüdür. Fakat bu sürecin iki temel ayağı olan zıt kutupların dengede olması gerekir. Mesela; sermaye ile iş gücü, inanç ile inançsızlık, kırsal yapı ile şehirleşme, irfan ve nihilizm dengede olduğu zaman hayat
renkli ve canlı olur; sosyal yapı ileri gider.
Fakat maalesef bu yazıda konumuz olan inanç ve inançsızlık bugün dengede değildir. Dolayısıyla bütün maddi
refaha karşı insanlık, müthiş krizler yaşıyor. Yakın dünya tarihinde bu krizin sebepleri ise şöyle gelişmiştir:
200 yıldır dünyaya egemen olan Batının, sosyal dokusunun ruhu ve özü, Kitab-ı Mukaddes idi. Bu iki asırda
dilin ve dinî literatürün kaybı ve bunun yanında fenlerin bakış açısı yüzde yüz o kitabın zahir mealiyle çelişti.
İslam dünyası da bu krize tam cevap veremedi. İşte insanı maddeten ve teknik olarak zirvelere çıkaran bu aldatıcı durum, sosyal hayatın dinî yapısını ve irfanî sermayesini sıfıra indirdi. Bu krizde örnek mesele olabilecek
birçok konu var. Biz burada sadece dördüne değiniyoruz:
a) Kutsal Kitapların anlattığı kıssaların hiçbiri tarihî değilken; yani sosyolojik ve antropolojik yasalar iken tarih
olarak algılanmışlardır. Ve bu yanlış algıya karşı Antropoloji ve Arkeoloji ilimleri, bunları dışladı; zihinlerden
kitapların kutsallıklarını sildi. Ve Kiliselerin taassup şeklinde kafasını kuma sokması çare olmadı.
b) Biyolojik Evrim kuramı, Yaradılış kitabındaki yanlış algıları imha etti. Tanrı fikri sosyal hayattan çekilmiş
oldu. Mesela, Tanrı Tevratta neden bazen Ben diyor; bazen Elohim, diyor; bazen Yahve, diyor? gibi sorular
bilim dünyasına yıldırım etkisini yaptı.
c) Bu kutsal kitaplardaki konular değişik metafizik ve zamanüstü olayları bildirdiği halde tarih olarak algılandığından; çelişkiler varmış gibi gösterildi. Mesela Musa nasıl olur da kendi ölümünü yazabildi, diye o kitaplara
hücum edildi. Ve maalesef Müslüman yazarlar da buna alet oldu. (Bu bölümün 1. Kısmına bakınız.)
d) Materyalizm ve dünyevilik bütün insanî soyut değerleri bir tufan gibi silip süpürdü. Hâlbuki bütün bunların
cevabı çok kolaydır; şöyle ki:
1) Biyoloji, Antropoloji ve Arkeoloji bilimleri yanında dinin yasaları somut örnekler alarak anlatım üslubu, üç
projektör olup, bize Âdem ve benzeri kıssaların tarihin değil de evrensel yasaların ifadesi olduğunu gösteriyor.
2) Bu Taha suresinde, Musa kıssasından hemen sonra Âdemin kıssasının verilmesi, Musanın da bir kanun ve
evrensel bir fenomen olduğunu bildirmek içindir. Bu nazarla bakılırsa, Tesniye, 34. babı, bir mucize bilgi olur.
Âdem ve yaradılışın sosyolojik gerçekleri o kadar yüksek ilmî bilgiler olur ki; bugün beşerî fenlerin eli henüz o
yüce değerlere ulaşabilmiş değildir.
[Sakın benim tarihî peygamberleri inkâr ettiğimi sanmayın. Çünkü doğal olarak bir din, bir semavî kitap ortada
varsa, mutlaka onun bir peygamberi vardır. Fakat zamanla özel isimler kaybolmuş, kanunî ve mitolojik isimler
tarihî gerçekler sanılmıştır.]
3) Bu kıssaların, Tevratta da, Kur’anda da değişik versiyonlar olarak anlatılması, o sosyolojik yasaların her çağda farklı tecellilerle gerçekleşmesinden dolayıdır. Bu da bu bilgilerin tekrar ve birbirinin kopyası olmadığını
gösterir.
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4) Allah sonsuz soyut varlığın ismi olmakla beraber, her âlemde her boyutta farklı niteliklerle göründüğünden,
değişik isimleri olmuştur. Mesela bireysel beni çok gelişen firavuna karşı Ben Benim diyor. İnsanlığın, henüz
sonsuzluğu anlamayan sosyolojik klan ve kabilelerine hitaben Elohim (bütün kabilelerin Allah’ı) diyor. Fakat
dindar medenî millet manasını yaşayan ve sonsuzluğu anlayan Benî İsrail için Yahuve (Ey O) diyor. Yani mutlak
manadaki Allah, sonsuz ve soyut olduğundan ismi olmaktan da yüce bir varlıktır.
Şimdi sadede dönüyoruz:

115- “And olsun; Biz Musadan (dinin şeriatleşmesinden) önce Âdeme de belli bir ahit ve anlaşma vermiştik. (İlkel de olsa, toplumun sosyalleşmesini ve düzenini sağlayacak belli bilgiler
vermiştik.) Fakat Âdem (insanlık) bu bilgileri unuttu. Biz onda azim ve kararlılık görmedik.”
Bu ayetin kelimelerindeki sırlar:
a) Ant ve yemin, insanoğlunun kutsalı öğrenmesi, bunun sayesinde kendi ölçülerine göre de olsa bir gerçeği
bilmesi ve ona göre yaşaması manasını bildirir.
b) Ahit.. Yani kollektif bilinç liderleri olan her peygambere bir kitap verildiği gibi; insaniyete (Âdemiyete) de
dil verilmiştir. O, bu sayede kendine bir cennet bulmuştur. Ahidna kelimesinin sayısal değeri 130’dur. Bu ise,
Qul (söyle) kelimesiyle eşdeğerdir.
c) Âdeme doğru sunduk. Yani bütün varlık insanoğluna bilgi olarak sunulmuş ve bunun sonuçları dil ve anlatma
ile tescil edilmiştir.
d) Âdem 46 eder; 46 kromozomlu insaniyetin evrensel ismidir.
e) Daha önce.. Yani vahiyler inmeden ve dinî devletler gerçekleşmeden önce..
f) Fakat Âdem unuttu. Bu kelimenin sayısal değeri 200’dür. Bu da ikilikten kaynaklanan çelişkiler ve bunların
sonucunda ortaya çıkan tereddütler demektir. Ki bu durum insanın girişkenliğini ve azmini kırar.
g) Onda bulmadık. Bulmak kelimesinin Arapça talaffuzu 57 eder. Bu da Kur’andaki Rahman isminin tekrarıyla
eşittir. Rahman ise, tereddüt ve çelişki yaşamadan diyalektik süreci çalıştıran ve onu verimli yapan demektir.
Bu ayetin 36 harf olması, uzun zaman devirlerine ve zamanın dairevî yapısına işaret ediyor.
Peki, Âdem (insan) neden bu duruma düşer? Cevap şu:

116- “Biz zaman üstünden ontolojik bir emir olarak bütün meleklere ve bu meleklerin temsil
ettiği varlıklara Âdem (insan) için secde ve hizmet edin, dedik. Hepsi secde ettiler. İblis (kötü
unsurlar ve onları temsil eden ruhanî müflis) hariç. O bu emri reddetti.”
[Birçok yerde bu ayetin tefsirlerini yazdığımızdan tekrara gerek kalmıyor. Sadece Eba (reddetti) kelimesinin
sayısal değerinin 13 ettiğini hatırlatmak yeter.]

117- “Biz ey Âdem (eril etkin varlık) bu iblis sana da, senin eşin olan Havva (canlı âleme) de
düşmandır. Sizi bu cennetten çıkarmasın; yoksa bedbaht olursunuz, dedik.”
118- “Sen (insan maddesiyle manasıyla) bu cennette ne acıkırsın! Ne çıplaklık hissedersin!”
119- “Onda ne su içme ihtiyacını hissedersin! Ne de güneşten rahatsız olursun!”
[Bu iki ayet insanın ana karnındaki durumunu anlatır. Ki bu 9 aylık süre, tür olarak 9 milyon gelişme süresinin
bir numunesi ve hızlı çekimi gibidir.]
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120- “Diyalektik sürecin bir tarafını temsil eden şeytan ona vesvese verdi; (çelişkiler yaşattı.)
Ebediyet ağacını ve çürümeyen bir saltanat sana göstereyim mi? dedi.”
[Burada ebediyet ağacı, evlenmek ve cinselliğin farkına varmak demektir. Çünkü insan bu şekilde nesil olarak ve
kollektifleşerek bir derece ebedileşiyor. Ve bu işin sonucu olarak da mülkiyet ve aidiyet kavramı gelişiyor. Demek insanoğlu, kendi ruhunda var olduğu halde başta bu iki kavramdan habersizdir. Fakat diyalektik süreç bu iki
duyguyu tetiklemiştir. İblis ve şeytan arasındaki fark şudur; İblis bütün kötülüğün şahs-ı manevisinin ruhanî
temsilcisidir. Şeytan ise somut kötü varlık ve bu somut varlığın çelişkisi demektir.]

121- “Bunun üzerine insanoğlunun kadını da erkeği de bu ağaçtan yediler. Avretlerinin ve
çıplaklıklarının farkına vardılar. Ve hemen başladılar; cennetin yaprağından üzerlerini örttüler. Âdem bu şekilde Rabbine isyan etti de aldandı.”
Bu ayetin 10 önemli nüktesi var:
1) “Yediler.” Evlilik ve cinsel ilişki metafizik ve rüya âleminde yemek olarak görülüyor. Çünkü eşlerden her biri
ötekinden yiyor. Ve çünkü yemek kişisel kalıcılığı sağlarken, evlilik türün kalıcılığını sağlıyor.
2) O ağaçtan yediler. Hayat ağacı sonsuz olduğundan insanoğlu sadece bir parçasını yiyor.
3) Onlara göründü. Yani daha önce de çıplak idiler. Fakat farkında değillerdi. Onlara göründü demek, çıplaklıklarının farkına vardılar. Ki insanoğlu bugün bunu 3–4 yaşında fark ediyor.
4) Çirkin yerleri. Burada çirkinlik utanma manasındadır. Yoksa yaradılış yönüyle değildir.
5) Hemen başladılar: Hızlı bir şekilde örtünmeye başladılar. Evet, utanma insanı hızlı hareket etmeye sevk eder.
6) Hemen başladılar örtünmeye, 1021 ediyor.
7) Kat kat örtünme manasına gelen yahsifani kelimesi diyor ki; insan doğal kabuklarını kırınca, birçok yapay
maskelere başvurur.
8) “Üzerlerine” (aleyhlerine) yani maliyetli bir şekilde..
9) “Cennet yaprağı..” Bu tabir pamuktan yapılan tekstil sanayisini gösterir.
10) Âdem Rabbine isyan etti. Yani İlahî olan doğal ve ruhanî gelişmeyi bıraktı. Dolayısıyla aldandı. Çünkü yapay ve maddî gelişme aldatıcıdır.
Bu son cümle, insanoğlunun yamyamlık dönemini hatırlattığı gibi; sayısal değeriyle, şimdiki serbestiyet döneminin bir sonucu olan kıyamete yakın, içine düşeceği anarşizm dönemine de bakar. Cümle 1531 ediyor.

122- “Sonra onun Rabbi onu seçti. (Bütün varlıklara üstün kıldı.) Onun ruhanî ve doğal dönüşünü kabul etti; ona doğru yol gösterdi.”
[Bu ayet 23 harfiyle İslamın hidayet ve onarım tarzını hatırlatıyor. Ebced değeriyle de 1300 yıllık fiilî hidayeti
gösteriyor.]

123- “Allah dedi ki: Kadın-erkek hepiniz (iki cins olarak bütün insanlar) birbirinize düşman
olarak inin! Size benden bir rehberlik gelecek. Kim ona uyarsa, o ne sapar, ne de bedbaht
olur.”
[Bu son cümle de 1400 ediyor.]

124- “Ve kim benim mesajımdan yüz çevirirse ona (dünyada) dar bir geçim olacak ve kıya364

met günü onu kör olarak dirilteceğiz.”
125- “O gün der: Ey Rabbim ben dünyada görüyordum. Beni neden kör olarak dirilttin?”
[Ama kelimesi 121 ediyor. Yani Allah ona iki göz vermiş; fakat o daima ikilik ve ikili görüyor. Basiran kelimesi
ise, 303 ediyor. Yani ikili yapıyı görüyor ve onu birleştirebiliyor. “Bak iki göz bir görüyor” deyimine numune
oluyor. Evet, muvahhit kişi dünyadaki ikiliği bir gördüğü gibi, ruhanî görüşe sahip üçüncü bir gözü de vardır.]

126- “Allah der: Çünkü benim ayetlerim sana geldi. Sen onları terk ettin. Bugün sen de böyle
terk edileceksin.”
[Bu ayet 38 (19×2) harftir. 19’lu ikili yapıyı hatırlatıyor.]

127- “İşte Biz israf eden, Rabbinin ayet ve belgelerine inanmayan kişiyi (dünyada) böyle cezalandırıyoruz. Ahiretin azabı ise daha şiddetli ve daha kalıcıdır.” [Birinci cümle 2075 ediyor.]
Bir Ara Not: 124. ayette dünyada dar geçimden söz eden cümle ve bu cümlenin sayısal değerinin 1957 olması;
126. ayetin cevabının zahiren 125. ayetteki soruya uymaması ve 127. ayette biri dünya cezası, diğeri ahiret azabı
iki çeşit cezalandırmaktan söz edilmesi ve bu ayetin dünyaya bakan cümlesinin sayısal değerinin 2055 etmesi
bize şöyle remizli ince bir işaret veriyor: Adnan Menderes inançlı idi; görüyordu.. Fakat Kur’ana sahip çıkmadı.
1957’de büyük malî bir sıkıntı yaşadı. Mustafa Kemal de bilinçli ve gören bir siyasi idi. Fakat manayı ve imanı
göremedi. Evet, Rabbim, beni neden kör olarak dirilttin, cümlesi 1361 ediyor. Ki Hicri olarak bir sene farkla
1938’e denk geliyor.
Çok ilginçtir ki; 126. ayet, siz kâfir oldunuz, onun için sizi kör olarak haşrettik demiyor. Siz ayetlerimizi terk
ettiğiniz için, siz de bugün terk edileceksiniz, diyor. Bu cümle de Rumi olarak 1383 (1964) ediyor.

128- “Kendilerinden önce helak ettiğimiz ve onların şehir ve meskenlerinde yürüdüğü eski
çağlar, bunlar için yol gösterici olmadı mı?! Bu geçmiş çağlarda akıl ve irade sahipleri için
nice belge ve bilgiler vardır.”
129- “Eğer Rabbinin geliştirme ve imtihan için verdiği mühlet sözü ortada olmasaydı; helak
olma cezası bunlar için de aynen gerçekleşecek idi. Ve vakti belirlenmiş olan kıyamet kopacak idi.”
130- “Madem hayatın hakikati gelişme ve imtihandır; sen (ey Muhammed) onların söylediklerine karşı sabret. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbinin kemalat ve kusursuzluğunun
ifadesi olan namazı kıl. Gecenin ortalarında ve gündüzün de ortalarında namazı kıl. Ki (Allah’ın kemalatını ve kusursuzluğunu bilmek sayesinde) hoşnut olasın.”
Hoşnut olmanın zıt kavramı hoşnutsuzluktur. Yeni ifade ile sıkıntı ve depresyon.. İşte namazın getirdiği maddimanevî temizlik ve namazın doğal hareketleri, sıkıntı ve depresyona şifa olduğu gibi; namazın zikirlerinin üç
temel kavramı olan tesbih, hamd ve tekbir de insanın ruhunu arındırıyor; ona manevî gıda ve ilaç oluyor; şöyle
ki:
• Tesbih, doğu ve batı, gece ve gündüzün temsil ettiği varoluş ve hayatta gerçek manada, kötü ve çirkinliğin
olmadığının ifadesidir.
• Hamd, başta biyolojik dünya olmak üzere bütün kâinatın nimet sofrası ve kemalat sergisi olduğunu bildirir.
• Tekbir de sonsuzluk ifadesidir. Sonsuzluk ve ebedilik ise, yukarıda anlatılan gerçeklerin gerekçesi, temeli ve
ontolojik esasıdır. Allahu Ekber başka büyüklerin varlığını bildirmez; sadece varolan bir Sonsuzu bildirir. Demek
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Namaz kıl ki, hoşnut olasın, cümlesinin asıl manası budur. İkinci bir manası ise “Günlük görevlerini yap ki;
bedbaht olmayasın!” şeklindedir.

131- “Dünya hayatı süsü olarak onlara verdiğim bir takım mallara gözünü dikme! Çünkü bu
mallar onlar için bir fitnedir. Senin Rabbinin sana verdiği rızık, daha hayırlı ve daha kalıcıdır.”
132- “Ailene de namazı emret. Ve sen namaz konusunda sabret; biz bu görevi sana vermekle,
seni geçiminden sorumlu tutmayız. Seni biz besleyeceğiz.
Bil ki, başarılı sonuç kendini (ruh ve kalbini) koruyanındır.”
[Herkesin tanımak istediği Hz. Muhammed’in bütün kişiliği bu 132. ayette gösteriliyor. Nitekim Muhammed
kelimesi şedde ile beraber 132 ediyor.]

13-126 “Neden Rabbinden bir mucize bize getirmiyor, dediler. Acaba eski kitaplardaki mucize
onlara gelmedi mi!?”
[Bu son cümlenin 28 harf olması, manevî ve fizikî 28 harflik bilgiye ve 28 bölümlük İncilin mucizelerine işaret
ediyor. Ayrıca bu cümle 1417 ediyor. Et-Tağut kelimesi de 1417 ediyor. Yani dinin en birinci mucizesi, zulme
ve manevî karanlığa ilaç olmasıdır. Diğer mucizeler ise 2. derecede kalır.]

134- “Eğer ilmî bir mucize olan bu Kur’andan önce onları helak etseydik; ‘ey Rabbimiz, neden bize bir elçi göndermedin? Ki, biz zilletli ve aşağılık azap içine düşmeden senin ayetlerine tabi olaydık!’ diyeceklerdi.”
135- “Dünya imtihan ve hakkaniyet ortamıdır. Herkes bekliyor; siz de bekleyin. Siz sonra
doğru yolun sahiplerinin kimler olduğunu; kimlerin başarıya ulaştığını (hidayete erdiğini)
bileceksiniz.”
[Bu ayetin bekleyin, cümlesi 16 harftir. Bileceksiniz, cümlesi ise 34 harftir.]

126

(19×7) Burada 19’lu tevafuklara bir gönderme var.
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