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Doğrusunu Allah bilir… 

 

  

 

 
 

İniş Sırası :51 Tertip Sırası :10 Ayet Sayısı :109 İndiği Yer : Mekke 
 

 

Yunus Suresi  Kur'an'ın onuncu suresidir. Sure 109 ayetten oluşur. Sure, adını ayrıntıları Saffat 

Suresi 139-148. ayetlerinde ve bazı hadislerde anlatılan Yunus kıssasından almıştır. 40, 94, 95 

ve 96. ayetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde indirildiğine inanılmaktadır. 

  

نِِ ّللَاِِ بِْسمِِ  الَرِحيمِِ الَرْحم َٰ
Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i) 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

  

(Yunus 51-10/1) 

 

ي اتِ  تِلْكِ  آلرَٰ ِ ۪كيمِِ اْلِكت ابِِ اَٰ  اْلح 
Elif-lâm-râ(c) tilke âyâtu-lkitâbi-lhakîm(i) 

 

  

Elif, Lâm, Râ. İşte bu, hakîm Kitab'ın âyetleridir. 

  
Elif, Ram,Lâ ailesinin bir bölümü olan surede; Elif-tevhid, Lam-şirk ve Râ ise, afetler ve 

kavimlerin helakı konu başlıkları olarak işlenmiştir. Elif, Lam, Ra ailesini incelediğinizde bu üç 

konunun omurgayı oluşturduğunu göreceksiniz. Zira Râ şekliyle başlayan surelerde bu tema 

tevhid ve şirkin arkasından işlenmiştir.  

  

Rad suresi de elif,lam,ra ile başlıyor. 6. ve 12. Ayetlerde şöyle bir ifade var “ Ve onlardan önce 

benzerleri gelip-geçmiş olduğu halde senden, güzellikten önce kötülüğü acele ilemi istiyorlar. 

“ Veya “O’dur ki size şimşeği korku ve şiddeti beklenti ile gösteren” 

  

Doğa olayları ve afetlere, kavimlerin Resullerin uyarılarına uymamaları sonucu maruz 

kalmaları “râ” mukaddesı ile başlayan surelerin altında işlenmiştir 

 

Ayette Rabbimiz neden “Kurân” demedi de “ Kitab-ı Hakîm” dedi. “Kitab-ı Hakîm” olarak 

nitelenen kitap, inen tüm vahiy ailesini kapsayan bir mahiyete sahip, onun yanında, bu inen 

tüm vahiy ailesinin devamı olan Kurân’ı da kapsamaktadır.  

  

Ayette geçen “hakeme” kelimesi sağlamlaştırmak anlamına, hakim kalıbından alınınca, 

sağlam ve tutarlı gibi anlamları ihtiva etmektedir. Bu öyle bir kitaptır ki, sağlamdır.  

  

  

YUNUS SURESİ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kur%27an
https://tr.wikipedia.org/wiki/Saffat_Suresi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Saffat_Suresi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunus_(peygamber)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Medine
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mekke
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 (Yunus 51-10/2) 

 

بًا لِلنَاِسِ ا ك انِ  ْين ٓا ا نِْ ع ج  ى ا ْوح  لِ  اِلَٰ ج  ِرالَ۪ذينِ  النَاسِ  ا ْنِذرِِ ا نِْ ِمْنه مِْ ر  ب ش ِ ن ٓوا و  م   ل ه مِْ ا نَِ اَٰ

ب ِِهْمِ  ِعْند ِ ِصدْقِ  ق د مِ  ونِ  ق الِ  ر  ذ ال س اِحرِ  اِنَِ اْلك افِر  ۪بينِ  هَٰ  م 
 

Ekâne linnâsi ‘aceben en evhaynâ ilâ raculin minhum en enżiri-

nnâse vebeşşiri-lleżîne âmenû enne lehum kademe sidkin ‘inde 

rabbihim(k) kâle-lkâfirûne inne hâżâ lesâhirun mubîn(un) 

 

Onlardan birine, insanları uyarması ve inananları müjdelemesi için 

vahyetmemiz insanlara aciyip mi geldi? Muhakkak ki onlar için, Rabblerinin 

katında doğruluk kademesi vardır. Örtenler dediler ki: “ Muhakkak ki bu, 

apaçık bir sihirbazdır.” 

  

Ayet, resul seçilme kriterlerinin ne olduğunu açıklamaktadır. Yani aranızdan bir kişiyi resul 

seçmemizi acaip buluyorsunuz, fakat o, doğruluk konusunda çok kıdemli, sizden daha ileride. 

Bu ayet müşriklerin içlerinden bir kişiye Allah’ın vahyetmesini  yadırgamaları ve vahyin neden 

kendilerine inmediği itirazına verilmiş gerekçeli bir cevap.  

  

İlahi mesajı insanlara aktaracak, iletecek  kişilerin mutlaka doğruluk ve dürüstlükte 

akranlarından çok ileride olması gerektiğini bize hatırlatıyor. 

  

(Yunus 51-10/3) 

 

بَك مِ  اِنَِ ل قِ  الَ۪ذي ّللٰا ِ ر  اتِِ خ  و  اْْل ْرضِ  الَسمَٰ ىع ل ى ث مَِ ا يَامِ  ِستَةِِ ۪في و  ا ي د ب ِرِ  اْلع ْرِشِ اْست وَٰ
ا ْْل ْمر  ِ ِلك مِ  اِذْنِ۪هِ  ب ْعدِِ ِمنِْ اَِْلِ ش ۪فيع ِ ِمنِْ م  بُّك مِْ ذَٰ ِ ف اْعب د وه ِ  اللٰه ر  ونِ  ا ف ل   ت ذ َكر 

 

İnne rabbekumu(A)llâhu-lleżî ḣaleka-ssemâvâti vel-arda fî sitteti 

eyyâmin śümme-stevâ ‘alâ al’arş(i)(s) yudebbiru-l-emr(a)(s) mâ min 

şefî’in illâ min ba’di iżnih(i)(c) żâlikumu(A)llâhu rabbukum 

fa’budûh(u)(c) efelâ teżekkerûn(e) 

 

Muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah’tır. Semâları ve arzı altı günde yarattı. Sonra 

arşa istiva etti. Emri düzenler. O’nun izni olmadıktan sonra bir şefâatçi yoktur. 

İşte bu Allah, sizin Rabbinizdir. Artık O’na kul olun. Hâlâ tezekkür etmez 

misiniz? 

  
“O’nun izni olmadıktan sonra bir şefâatçi yoktur”. Şimdi bu olumsuz bir cümle değil mi? Zihin 

hemen nereye gider? “Demek ki, O’nun izin verdikleri şefâat edecek.” Şeklinde düşünmemizi 

sağlar. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Bakın! Cümle bunu söylemediği halde , tam tersini söylediği halde, insan aklı bunu ister 

istemez zihninde  olumluya yorabiliyor.  

 
“İşte bu Allah sizin Rabbinizdir.” Rabbimiz bunu kime söylüyor? Bu ifadeyi Allah Resul’üne 

sihirbaz diyen müşriklere söylüyor.  

 

Şefaat ayetini müşriklere söylediği için ve muhatabın müşrikler olarak düşünüp öyle 

yorumlamamız lazım.  

 

Yani sizin Rabbiniz Allah, şu şefaat edecek putlar değil. Artık ona kul olun, şefaatçilere kul 

olmayın.  

  
Ayet, beşer bir Resul’ün seçilmesi sonucu müşriklerin itikatlarının temelini oluşturan insan üstü 

resul isteği ve insan üstü resul olduğu için de Resul’ün şefaat etme güçüne sahip olduğu 

akidesini kökünden yok ediyor.  

  

Yani bu bir resul, bizim gibi bir beşer. Çarşı pazar geziyor, bizim gibi yiyip içiyor. Bu nasıl Allah’ın 

katında bize şefâat edecek? Olmaz. Ya melek olacak, ya insan üstü bir şey olacak. Yada 

mucize gösterecek diyerek bunu baştan kabul etmiyorlar. Kabul etmemelerinin nedeni de 

şefâat anlayışı. 

 

Allah’a inanıyorsanız, bu putlara neden tapıyorsunuz sorusuna Zümer suresi 3’te müşriklerin 

verdiği bir cevap var.  

 

Diyorlar ki:  “Bunlar bizi Allah’a yaklaştıran aracılardır.” Bize Allah katında şefâat edecek 

olanlardır.  

 

İşte ayet bu konjonktürde müşriklere cevaben “Allah’ın resulde dahil olmak üzere kimseye, 

böyle bir yetki, izin vermediğini ifade etmek için nazil olmuş. Çünkü bakın cümle olumsuz.  

  

Şefaat’e Allah neden kendi katında engel olmuş. Bunun olmayacağını Kurân’ı Kerim’de 25 

yerde söylüyor.  

 
Şefâat kelimesi, şef kelimesinden türemiş olup, bir kimsenin kurtulma hakkı ve imkanı yok iken, 

başka birini aracı kılarak yardım istemesidir. Bu bir nevi torpil ve kayırma talebidir.  

 

Neden?  

 

Çünkü şefaat edeceğini düşündüğü kişinin gölgesinden istifade etmek istiyor. Bir şeyleri 

başarmak, cennete girmek istiyor. Bu nedenle şefaat edecek kişinin yanında olmasını, onun 

ağırlığının ona fayda sağlayacağı ve rabbe nazının geçeceği düşüncesi  var. Bunların hepsi 

şefaat düşüncesinin nedenlerindendir. 

 

Bu tür talepler adayın iyi tanınmadığı, adaletten ziyade hatır gönül işleri ile işlerin yürüdüğü 

beşeri sistemlerde gözlemlenir.  Siz bir yere bir adam alacaksınız, Ahmet abinin referansı 

olacak ki ben o adamı tanıyayayım.  

 

Bu beşer zaten. Ama Allah herkesi tanıyor, biliyor. Birinin gölgesinde cennete girmenize gerek 

var mı? Amel defterleri ayan beyan açık zaten. Birinin yardımına, omuz atmasına ihtiyaç var 

mı?  

 

Bu kayırma dünyada olur, fakat maalesef biz dünyevi, beşeri sistemleri Allah’ın sistemi i le kıyas 
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ettiğimiz için bu sıkıntılar oluşmaktadır.  

 

Allah’ın katı ile insanların katı, düzenini bir tutmamak gerekir. Zira hak eden hakettiği ödül ve 

yer için adil bir sistemde başka birini araya sokup, onun kayırmasını, onun şefâatini 

beklemesine gerek yoktur. Sen zaten haketmişsin. Allah’ta hakettiğini verecek sana.  

 

Şefâat daha çok yüksek makamdan aşağı makama doğru kullanışı ifade eder. Kas sistemi ile 

çalışan müşrik kafa, Allah katında bile tıpkı dünyadaki kayırıcıların olduğu gibi şefâatçilerin 

varlığına inanmaktadır.  

 

Kurân bu kolay yoldan ve birilerinin sırtından kurtulma bedavacılığını sürekli eleştirir ve red 

eder.  

 

En’am suresi 70’de konuyu özetleyerek kayırma talebinin yanına (şefâat) bir de rüşveti ekler. 

Rüşvet Kurân’da fidyedir. Diyor ki Rabbimiz: “Siz kurtulmak için kantar kantar fidyede verseniz 

de olmaz.”  

 
Bu neden önemli! Bu ahlak imanın ortasına yerleşince, adam dünyevi işlerinde de bunu 

yapmaya başlıyor. Rüşvetle, adam kayırma ile bir yerlere gelmeye çalışıyor. O yüzden şefâat 

sadece dini ilgilendiren bir alan değildir.  

 
En’am suresinin 70nci ayeti şöyle başlıyor:  

 

“Dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak! (Dünya hayatına bakıyor, müşrikler işlerini böyle 

yürütüyordu. Kayırıcı, aracı, aşiret mantığı, o bizdendir, o karşıdandır, rüşvetle işleri 

yürütüyorlardı.)Allah’dan başka ne bir veli ne bir şefâatçi vardır.” Diyor.  

 

Bu manada yardımcı, dost, şefâatçi yok. Tüm varlığını fidye olarak versende ondan kabul 

edilmez şeklinde, o rüşvetçi mantığı da Kurân’ı Kerim red eder.  

 

Allah’ın resul’ü müminlere dünyada şefaat etmiş midir?  

 

Etmiştir. Ahlakıyla, ayetleri değiştirmeden insanlara ulaştırmasıyla, rol model olmasıyla, 

dünyevi yardımlaşmayı, omuz vermeyi öğreterek yapmıştır.  

 

Ama Allah’ında bu yok. Herkese kendi çalıştığının tam karşılığı var. Allah resulü bir nevi Allah’ın 

şefâatini kullara bu şekilde risalet görevi  ile ulaştırmıştır.  

 

Dünyada iken şefâat yani bir işe aracılık olunarak yapılır. Rabbimiz bunu Nisa suresi 85 şöyle 

ifade ediyor: “Ve kim güzel bir şefâatte bulunursa, ona ondan bir nasip olur. Ve kim kötü bir 

şefâatte bulunursa ona da ondan bir pay olur. “ 

 

Ayırma, yardımcı, omuz  verme yapıyorsanız, onun kötülüğüde döner dolaşır sizi bulur. Bakın 

kötülüğe şefâatte var Kurân’ı Kerim’de. 

 

 

 

 

 

 

 

(Yunus 51-10/4) 
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ْرِجع ك مِْ اِل ْيهِِ ۪ميعًاِ  م  ْعد ِ ج  قًّاِ  ّللٰاِِ و  ا اِنَه ِ ح  ْلقِ  ي ْبد ؤ  ن وا الَ۪ذينِ  ي ۪عيد ه ِلي ْجِزيِ  ث مَِ اْلخ  م  ِمل وا اَٰ ع  ا و  الَصاِلح 
الَ۪ذينِ  بِاْلِقْسِطِ  تِِ وا و  ف ر  ابِ  ك  ْمش ر  ۪ميمِ  ِمنِْ ل ه  ذ ابِ  ح  ع  ا ا ۪ليمِ  و  ان وا بِم  ونِ  ك   ي ْكف ر 

 

İleyhi merci’ukum cemî’â(an)(s) va’da(A)llâhi hakkâ(an)(c) innehu 

yebdeu-lḣalka śümme yu’îduhu liyecziye-lleżîne âmenû ve’amilû-

ssâlihâti bilkist(i)(c)velleżîne keferû lehum şerâbun min hamîmin 

ve’ażâbun elîmun bimâ kânû yekfurûn(e) 

 

Topluca ona döneceksiniz. Allah’ın vaadi haktır. Muhakkak ki O, benzersiz 

yaratmaya başlar. Ve sonra inanan ve sâlih amel yapanlara hakkaniyet ile 

karşılığını vermek için ona iade olunur. Ve örtenlere inkârından dolayı 

hamîmden bir şarâp ve elim bir azâp vardır. 
 

Yoktan var etme ifadesini biz kullandığımız zaman, yokluğu tanımlamamız gerekir. Allah 

heryerde ise yokluğu biz nasıl tanımlayacağız. Mutlak yokluk diye birşey yoktur. Felsefi açıdan 

da sıkıntılı bir ifadedir. Sen yokluğu daha bilmiyorsun ki yoktan yaratmayı bilesin. O yüzden 

“yoktan yaratma” değil, bu örneksiz yaratmadır.  

 

Rabbimiz “ sâlih amel yapanlara hakkaniyet ile karşılığını veririz” diyor da neden “adaletle 

ile karşılığını veririz” demiyor.  

 

Çünkü, sen bir sevap işledin, onun adaletli karşılığı birdir, on değildir. Ama Allah bire on diyor. 

Bire yediyüz diyor. Bu adaletli değil, hakkaniyetli dir. Burada bir oran var, fazla bir oran. Bizde 

biliyoruz ki Nebilerde dahil yaptıkları amel ve ibadetler ile cennete kazanamazlar. Cennet bir 

lütuf, fazladan verilmiş bir ödüldür. Ama kötülükleri misliyle cezalandırır. 

 

 

(Yunus 51-10/5) 

 

ع لِ  الَ۪ذي ه وِ  رِ  ِضي ٓاءًِ الَشْمسِ  ج  اْلق م  ه ِ ن وًرا و  ق دَر  ن اِزلِ  و  ۪نينِ  ِلت ْعل م واع د د ِ م  الِْحسِ  الس ِ و 
ا اب  ِ ل قِ  م  لِكِ  ّللٰا ِ خ  ِِ  اَِْلِ ذَٰ ق  لِ  بِاْلح  ي اتِِلق ْومِ  ي ف ص ِ ونِ  اْْلَٰ  ي ْعل م 

Huve-lleżî ce’ale-şşemse diyâen velkamera nûran vekadderahu 

menâzile lita’lemû ‘adede-ssinîne velhisâb(e)(c) mâ ḣaleka(A)llâhu 

żâlike illâ bilhakk(i)(c) yufassilu-l-âyâti likavmin ya’lemûn(e) 

 

O ki, güneşi bir ziyâ, ayı bir nûr kıldı. Ve senelerin adedini ve hesabını bilmeniz 

için ona menziller takdir etti. Allah ne yarattı ise sadece hak ile yarattı. Bilen 

bir kavim için âyetleri detaylandırır. 

 
Burada güneşe kullanılan “ziyâ” kelimesi, Kurân’da aydınlatan kaynak anlamında kullanılmış. 

Dilde ışığın kaynağı için kullanılıyor.  

 

Kurân’da da güneş için ziyâ kelimesi hem ısı ve ışık üretmesinden dolayı da kullanılmıştır. Ay 

için ise “nûr” kullanılmıştır. Nûr da daha çok yansıtan ışık manasında maddi ve manevi olarak 
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kullanılmış. Bu durum ışığın bize ulaşmasındaki o matematiksel hassas dengeyi de ifade 

etmektedir.  

 

Allah onlara bir “menzil” tayin etmiştir. Bu menziller sayesinde ay o nuru yansıtır. Bu hesaptaki 

en küçük sapma, hayatı olumsuz etkileyecektir. Tabiat ayetlerini hak ile okuyan biri hassas 

ayarlara şahit olacak ve bu denli, özenli yaratılan alemi mutlaka bir amaca uygun 

olduğunuda fark edecektir. Kitab’ın ayetlerinden tabiat kitabına bir yönlendirme yapıyor 

Kurân’ı Kerim.  

 

“Bilen bir kavim için” ifadesi, tabiat kitaplarını okuyan bir kavim için, tezekkür eden bir kavim 

için burada ayetler vardır demektir. Bu ayetleri, hassas ayarları, hassas hesapları bilmeyen, 

buradaki ayeti nasıl görecek.  

 

Bu ayetler toplumu hangi sonuca ulaştırır dediğiniz zaman onu da 6ncı ayet bize ifade ediyor. 

 

 

(Yunus 51-10/6) 

 

فِِ فِي اِنَِ ارِِ الَْيلِِ اْختِل  النَه  ا و  م  ل قِ  و  اتِِ فِي ّللٰا ِ خ  و  ي اتِ  الَسمَٰ َٰ اْْل ْرِضل   ي تَق ونِ  ِلق ْومِ  و 
 

İnne fî-ḣtilâfi-lleyli ve-nnehâri vemâ ḣaleka(A)llâhu fî-ssemâvâti vel-ardi 

leâyâtin likavmin yettekûn(e) 

 

Muhakkak ki gece ile gündüzün ihtilafında ve Allah’ın semâlarda ve arzda 

yarattıklarında, takvalı bir kavim için elbette ayetler vardır. 

 
Tabiat kitabını okumak, gece ile gündüzün ihtilafına götürüyor. “İhtilaf” biri gidiyor, 

arkasından öbürü geliyor demektir. Önce gece gelmiş, sonra gündüz.  

 
Yukarıda ne demişti, “bilen bir kavim”. Burada ise” takvalı bir kavim.” Tabiat ayetlerini bilen 

kavim, bu ayetlerdeki hassas ayarları görüp, bunu bir yaratan var diyor.  

 

Tabiatı incelemeye devam eden insan, gecenin gündüzle yer değiştirdiğini, ilkbaharın kışla, 

sonbaharla yer değiştirdiğini de görüyor, ihtilaf budur. Ve ne düşünüyor, gece olan dünyanın 

birde ahir olan sabahı var. Peşi sıra geliyor.  
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 (Yunus 51-10/7) 

 

ِ الَ۪ذينِ  اِنَِ ونِ  ْل  ن ا ي ْرج  ض وا ِلق ٓاء  ر  وةِِ و  يَٰ ا نُّوا الدُّْني ا بِاْلح  اْطم  الَ۪ذينِ  و  او  ي اتِن ا ع نِْ ه مِْ بِه   اَٰ
 غ افِل ون ِ 

 

İnne-lleżîne lâ yercûne likâenâ veradû bilhayâti-ddunyâ vatmeennû 

bihâ velleżîne hum ‘an âyâtinâ ġâfilûn(e) 

 

Muhakkak ki onlar, Bizimle karşılaşmayı ummazlar. Dünya hayatından razı 

olmuş ve onunla tatmin olmuşlardır ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır.  
 

“Muhakkak ki onlar, Bizimle karşılaşmayı ummazlar.” Çünkü ne tabiat ayetlerini okudular, ne 

bu döngüsel yaşamı görebildiler, o yüzden ölüp herşeyin biteceğini hesap ettiler. Bu nedenle 

bizimle karşılaşmayı ummazlar. 

 
İnsan sınırlı ve geçici dünya ile tatmin olmayı, doyuma ulaşmayı hedeflerse hesabını 

veremeyeceği büyük hatalar yapabiliyor. Biz buna hem bu ayetlerde hemde hayatımızda 

tanık oluyoruz.  

 

Ayette “Bizimle karşılaşmayı ummazlar” ifadesi karşılaşmayı beklemedikleri için hazırlıklı 

olmadıklarını, hesapsız, sahipsiz, savruk bir hayat benimsediklerini, hayatlarını ve davranışlarını 

bu doğrultuda tükettiklerini gösteren önemli bir detay. Ve sınırsız istekleri doyurmayı 

hedeflediklerini bize anlatır. Bunun manası “kanaatsizlik”tir. Doymak bilmek isteklerinizi sınırlı 

imkanlarla doyurmaya çalışırsanız en hafifinden kanatsiz olursunuz. Ve sonuç mutsuz bir 

hayata muhatabını sürükler. 

 

 

 

(Yunus 51-10/8) 

 

ٓئِكِ  مِ  ا ِ۬ولَٰ يه  أْوَٰ ا النَارِ  م   ي ْكِسب ونِ  ك ان وا بِم 
 

Ulâ-ike me/vâhumu-nnâru bimâ kânû yeksibûn(e) 

 

İşte onların kespettiklerinden dolayı mevâları ateştir. 

 
“kes” kelimesi, faydası ve zararı ile failine ait olan tüm fiiller için kullanılır. “Günah kazanmak, 

sevap kazanmak”gibi, faydası ve zararı ile birlikte kullanılıyor.  

 

Kurân’da genellikle sevap kazanmanın dışında günah kazanmak, yani olumsuz manada 

sürekli gündeme alınmıştır. Başkasının malını kespetmek, başkasının hakkına girmek gibi 

anlamlarda kullanılır.  

 

 

 

 

Bakın! Dünya hayatı ile tatmin olmak, bizleri başkasının malına göz dikmeye ve onu 
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kespetmeye, zorla ve hile ile ele geçirmeye sürüklüyor. Dünya için elini kirletmek 

manasındadır. 

 
“mevâ” kelimesi, cehennem için daha çok kullanılır. Fakat halk arasında cennetin bir ismi 

olarak bilinir. Sözlük anlamı dönülecek yer, mesken, karargâh, barınak gibi anlamlara geliyor. 

Kelime Kurân’da üç ayette cennet için, on küsür ayette cehennem için kullanılmıştır. Aslında 

mevâ daha çok cehennemi niteleyen bir isim değil bir sıfattır. Bu sıfatı kim kendisinde 

bulundurursa o onun ismi olur.  

 

“ateşi kendisine barınak edinmek” ne demektir? Onların barınağı, kalacakları yer, ateştir. 

Bakın cehennem bile demiyor.  

 
“Ateşi kendisine barınak edinmek”, aslında dünya misafirhanesinde, barınağında bir 

imtihanda olduğunu unutmanın sonucudur. Dünya barınağını malesef doymak bilmez 

isteklerimiz ile mevâ cehennemine çevirmekteyiz.  

 

Peki bunu nasıl engelleyeceğiz? Onu da Yunus suresinin 9ncu ayeti bize şöyle ifade ediyor: 

 

 

(Yunus 51-10/9) 

 

ن وا الَ۪ذينِ  اِنَِ م  ع ِمل وا اَٰ اتِِ و  بُّه مِْ ي ْه۪ديِهمِْ الَصاِلح  انِِهْمِ  ر  ارِ  ت ْحتِِهمِ  ت ْج۪ريِمنِْ بِ۪ايم  ۪في اْْل ْنه 
نَاتِِ   النَ۪عيمِِ ج 

 

İnne-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti yehdîhim rabbuhum bi-

îmânihim(s)tecrî min tahtihimu-l-enhâru fî cennâti-nna’îm(i) 

 

Muhakkak ki inanan ve sâlih amel yapanların Rabbleri, onları imânları ile 

hidayete erdirir. Onlar, altlarından ırmaklar akan naîm cennetlerindedirler. 

 
Bir davası var, davasına inanıyor ve o inancı uğrunda sâlih amelleri yapıyor, bu sâlih amelleri 

ile hidayete eriyor. Bu inanç olmasa hidayete eremezler. İnanç, sâlih amelin işe yarayacağı 

inancı.  

 
“Boşver sen ne yardım ediyorsun, enayimisin” diyen adam, sâlihatın işe yarayacağına 

inanmayan bir adamdır.  

 

Islah edici sâlih amellerle ellerindekini paylaşanlar, kanatkar, gözü-gönlü tok, bencillikten 

kurtulmuş, başkasının elindekini değil, kendi elindeki nimeti gören, yani bardağın dolu tarafını 

gören, en büyük nimetin insanlık olduğuna inanlardır. Bu güzel insanların yaşadıkları yerler 

doğal olarak naim cennetlerine kendiliğinden dönüşecektir. Bu insanların sayısını, kalitesini 

arttırın yaşadığınız köy, kasaba, şehir neyse cennet gibi bir ortama dönüşür.  

 
Bu halin devamı için ne yapacağız? Rabbimiz ilkönce bizi o kötü halden bize bir formül 

öğreterek  kurtardı, şimdi de bu iyilik halini, bu cennet halini devam ettirmenin yolunu bize 

anlatacak.  
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(Yunus 51-10/10) 

 

يه مِْ ا د ْعوَٰ ان كِ  ۪فيه  ت ِحيَت ه مِْ اللٰه مَِ س ْبح  ا و  م ِ  ۪فيه  ِخرِ  س ل  اَٰ يه مِْ و  ْمد ِ د ْعوَٰ ِِ ا نِاْلح  ب ِِ لِِلٰ اْلع ال ۪مِ ر 
 ين ِ 

 

Da’vâhum fîhâ subhâneke-(A)llâhumme ve tehiyyetuhum fîhâ selâm(un)© 

veâḣ iru da’vâhum eni-lhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîne 

 
Orada onlarn davaları: “Allah’ım, Sen Subhân’sın.” Ve orada onları selâm 

ihya eder. Ve davalarının sonu, “El-hamdu lillahi Rabbi’l âlemin!”dir. 

 
“Orada “dediği cennet vari bir hayatın olduğu yer kast edilmektedir. 

 

Buna göre ayet, cennetlikler gerek dünyada, gerek ahirette Allah’ı her tür eksiklik ve 

noksanlıktan tenzih edip (buradaki Suphan budur), O’nun uluhiyetini kabul etme davasında, 
iddiasında olanlardır, diyor. Onların tek derdi, davası “Allah’ım sen Suphan’sın”. O selam, 

barış yurdunun devamı için gerekli olanı söylüyor bize.  

 

Kurân’da Bakara suresi 171 de “du’âen” geçer. Manası “dua, çağrı, yakarış”dır. Bakara suresi 

186 da da “da’vete“ geçer, manası “davet”tir. Burada da “dava” olarak geçer. Bir de Enbiya 

suresi 15 te de “ da’vâhum“ şeklinde, Kurân’ı Kerim bu aynı kökten olan üç tane kelimeyi farklı 

bağlamlarda kullanmıştır. Şimdi biz hepsine “dua”desek, sizce bu küçük nüansları 

yakalayabilecek miyiz? Kelime farklı ise manada farklıdır. Buradaki adam zaten cennetlik 

neden “dua”etsin, neden bir şey istesin. Zaten istediği her şey var orada.  

 

“Orada onlar selâm ihya eder”. Bu ihya eder kelimesi tahiyye kelimesidir. Tahiyette kelimesinin 

kökü de hayat kelimesi ile aynı köktendir. Onlara hayat veren demek ki selammış. Cenneti 

cennet yapan cennetliklerdir.  

 

“Selam”, barış, huzur, esenliktir. Bu insanlar hayatlarında bunu ilk sıralarında tutmaktadırlar. 

Eskiden insanlar dertlerini, tasalarını anlattıktan sonra “ Veâhiru da’vâhum en-il hamdu lillâhi 

Rabbil âlemin” diyerek bitirirlerdi. Bunun aslında cennet ehlinin bir ahlakı olduğunu da 

öğreniyoruz.  

 

Ayetteki sıralama şöyle, önce tenzih ve tevhid sonra tevhidin oluşturduğu sulh ve selamet 

arkasından şirkin yaşatacağı zulüm ve adaletsizliklerden kurtulma manasında Allah’a hamd. 

 

Hamd ile şükürü birbirinden ayırmıştık. Hamd, kötülüklerden kurtulma sonucu yapılırdı. Şükürde 

nimetle buluşma sonucu yapılırdı. Burada bu insanlar zulümden kurtuldukları için Allah’a 

hamd ediyorlar. Cehennemden kurtuldukları için Allah’a hamd ediyorlar.  
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(Yunus 51-10/11) 

 

ل وِْ لِ  و  ال ه مِْ الَشرَِ ِللنَاِسِ ّللٰا ِ ي ع ج ِ ْيرِِ اْستِعْج  ْمِ  ل ق ِضيِ  بِاْلخ  ل ه  ِ الَ۪ذينِ  ف ن ذ رِ  اِل ْيِهْما ج  ي ْرج و ْل 
ن ا نِ  ه ونِ  ط ْغي انِِهمِْ ۪في ِلق ٓاء   ي ْعم 

 

Velev yu’accilu(A)llâhu linnâsi-şşerra-sti’câlehum bilḣ ayri lekudiye ileyhim 

eceluhum(s) feneżeru-lleżîne lâ yercûne likâenâ fî tuġyânihim ya’mehûn(e) 

 
Ve eğer Allah insanlara, hayrı acele istedikleri gibi şerri de aceleyle verseydi, 

elbette onların ecelleri kaza edilirdi. Niketim Biz’e kavuşmayı ummayanlar 

tuğyan içinde bocalar. 

 
İnsan şerri acele ile ister mi? Şimdi buradaki “ti’câle” kelimesi, bir işi belirlenmiş vaktinden 

önceye almak demektir. “Sti’câl” ise acele yapılmasını istemektir. İnsan çok acelecidir. Böyle 

ayetler var biliyorsunuz.  

 

Burada ecelin kaza edilmesi, mühlet tanınmadan insanların anında öldürülmeleridir. Kaza da 

budur.  

 

Mesela namazı kazaya bırakmak, namazı vaktinde kılmaktır. Kazayı Kurân’ı Kerim bir 

erteleme olarak anlatmaz. O anında olacak. Kaza, anında olan şey içindir. Bu kavramda 

Kurân’dan uzaklaştırılmış.  

 

✰✰✰ Ben namazı kaza ettim demek, namazı tam zamanında kıldım demektir.  

 

Hiçbir insan şerri istemez. O zaman burada anlatılan nedir? Bu ifade nüzulda daha önce inen 

İsra suresinin 11 nci ayetinde de yer alıyor.  

 

“Ve çok aceleci olan insanın hayır için duası, şerri davet oldu.” (İsra 11) 

 

Siz hayır için acele ederseniz, o şerre dönüşür diyor. Hayır için bile bu manada çok aceleci, 

çok kontrolsüz davranmamak lazım.  

 

Kurân temel bir kaide koyuyor. Her zaman aceleye getirilen hayırlı, iyi ve sağlıklı olmayabilir. 

Bu ilkenin en güzel örneği; varacağı yere bir an önce varmak için (buna hayırlıdır derler) 

acele edenin, ecele gideceğinden bahsedilir. Hız yapanın kazalara, ölümlere yani şerre 

sebep olacağından bahsedilir.  

 

Geleceği bilmeyen insan, bazen hayra hızlı, zahmetsiz bir şekilde ulaşmak ister. Bu bizim 

fıtratıdımızda var. Kestirme yolu tercih etmek. Bu hayra biran önce sahip olma isteği İsra suresi 

11 e göre şerri davettir. Bir hayrın bile zamanında olmaması onu şerre dönüştürebilir. 

 

Misal verecek olursak: Zamanında açmayan bir çicek, baharı görebilir mi? Çiceğin açması 

hayırlı, çünkü meyve verecek. Ama zamanından önce açarsa hayırlı olmayacak çünkü 

meyve veremeyecek. 

 

 

 
Belirli bir olgunluktan önce gelen mal, mülk ve nimetler insanın sapmasına, tuğyanına sebep 
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olabiliyor.  

 

Düşünün! Adam belirli bir olgunluğa varmadan çok fazla bir mirasa konsa, malı, mülkü çok 

artsa. O malı, mülkü onu azdırabiliyor. Çünkü onun hakkını vererek o noktaya gelmedi.  

 

Buradaki hayır, ecel ile sonlanan hayırdır ki, dünyalık mal, mülk manasındadır. Zaten 

bağlamdan bunu öğreniyoruz. Dünyalıklardan mütmain olmaktan bahsederken konu 

buraya gelmiştir.  

 

Hiçbir darlık görmemiş, istediği her şeye beklemeden ulaşmış biri azgınlık ve tuğyan içinde 

bocalayabilir. Bu insanlar genelde sabırsız ve tahammülsüz oluyor. Ham oluyor, 

olgunlaşmamış oluyor.  

 

 

 

(Yunus 51-10/12) 

 

اِذ ا سَِ و  ْنس انِ  م  رُِّ اْْلِ ْنبِهِ۪ٓ د ع ان ا الضُّ َره ِ ع ْنه ِ ف ل َماك ش ْفن ا ق ٓائًِماِ  ا وِْ ق اِعدًا ا وِْ ِلج  رَِ ض  ك ا نِْ م 
ى ي دْع ن ٓا ل مِْ  ر ِ  اِلَٰ َسه ِ  ض  ِلكِ  م  ْسِر۪فينِ  ك ذَٰ ي ِن ِلْلم  ا ز  ل ونِ  ك ان وا م   ي ْعم 

 

Ve-iżâ messe-l-insâne-ddurru de’ânâ licenbihi ev kâ’iden ev kâ-imen 

felemmâ keşefnâ ‘anhu durrahu merra keen lem yed’unâ ilâ durrin 

messeh(u)(c) keżâlike zuyyine lilmusrifîne mâ kânû ya’melûn(e) 

 
Ve insana bir zarar dokunduğunda, otururken, yatarken veya ayaktayken 

Biz’e dua etti. Fakat darlığını ondan kaldırınca ona dokunan darlıkta Biz’e dua 

etmemiş gibi devam etti. İşte böyle! Müsriflere yapmış oldukları şeyler 

süslendi.  

 
Bu adam neyi israf etti? Müsrif kelimesi üzerine biraz tefekkür edelim. Müsrif selefe kökünden 

türemiştir. Bir değeri boşa harcayana, israf edene müsrif denmektedir.  

 

“Ve insana bir zarar dokunduğunda, otururken, yatarken veya ayaktayken Biz’e dua etti.” 

Bu adam darlık ve zorluk olmadığı zamanlarda Rabbine dönmemektedir. Darda kaldığı ve 

zorlukla karşılaştığı zaman Rabbine dua etmeye başlamış. Daha önce Rabbine dua 
etmediğini buradan anlıyoruz. Sürekli Rabbe dua eden biri için bu cümle kullanılmaz.  

 

Zorlukları, sıkıntıları Rabbi bulmada ona yakınlaşmaya bir vesile görmek, o zorluğu bir anda 

dert olmaktan çıkarıp dermana çeviriyor. Bu derdin kalkması ile kişi buradaki gibi Rabbinden 

eğer uzaklaşıyorsa, dünyevileşmiş haline geri dönüyorsa derman imkanını israf etmiş demektir.  

 

Adam hapse düşmüş, Rabbini bulmuş. Şimdi size soruyorum, hapse düşmesi hayır mı şer mi? 

Ama hapishaneden çıktı yine eski haline devam etti. Çıkmak hayır mı şer mi? 

 

 

 

 
Burada dikkat edilirse zararın Allah’a isnatı yok. Cümlenin kurgusundan anlıyoruz ki insan 
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seçimleri sonucu bazı sıkıntı ve zorlukları üzerine bir mıknatıs gibi çekebilir. Dokunma 

kelimesinin kullanılması da manidar. Bu gibi zorlukların gelip-geçiciliğe sahip olduğunu da 

hatırlatıyor. “Her zorlukla birlikte bir kolaylık var.” 

 

“Otururken, yatarken veya ayaktayken Biz’e dua etti.” Bu adamın aslında bu sıkıntıyı 

hayatının birinci sırasına koyduğunu gösteriyor. Sürekli kafada bu sıkıntısı var ve hiç kafasından 

çıkaramıyor, bundan kurtulamıyor.  

 

Hayatının kendisinin bir mücadele olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Zaten 

beşeri insan eden bir derdinin davasının olmasıdır. Onların tek derdi, davası neydi? “ Allah’ım 

Sen Süphan’sın.”  

 

Öyle ki dertsiz insan olmaz, dertsize insanda denmez. İnsan hamlıklarına karşı dermanı ancak 

derdinde, davasında bulabilir.  

 

Bu noktada şunu sormak gerekir:  

 

“Rabbi ile yakın iletişim kurmaya vesile olan darlık, zorluk mu? Yoksa o yokmuş gibi bir 

yaşantıya kişiyi sürükleyen bolluk mu daha hayırlıdır?” 

 

Ancak bu nimet, gösterişli hayat tarzı, manadan uzak, zevk ve haz odaklı sığ yaşam malesef 
çoğu zaman çoğu insana süslü gösterilmiş. Ayetin sonunda ne diyor du: “ Müsriflere yapmış 

oldukları şeyler süslendi”.  

 

Bu şaşalı yaşam malesef insanlara süslü gösteriliyor. Aslında adam onun bir zehir olduğunu 

bilmiyor. Süslü gösterilmesinin sonucu o yaşam imrenilen bir yaşam, herkes tarafından 

yapılmak istenen bir yaşam tarzı haline getirilmiş. 

 

Sıkıntılar insanı olgunlaştırıp, güçlendirirken, konfor insanı içten içe çürütür. Başımıza gelen 

sıkıntılara, bardağın dolu tarafını görerek, edinilen tecrübe ile bilinç damıtmaya bir kaç örnek 

verelim. 

 

Bir sıkıntı gelmiş, fakat buradan öyle bir bakıyor ki o kişi, buradan muazzam bir bilinç dağıtıyor.  

 

Mesela; ihanetten sadakatın değerini öğreniyorsa, yalanlar dürüsttlüğün kıymetini 

farkettiriyorsa, varlık içinde mutsuz olanlar size kanaattaki mutluluğu, inancını kaybedenler 

size inançtaki umudu daha derin hissettiriyorsa şer olan hayra dönüşmüş, celalin içindeki 

cemal bizi ikramlara mazhar kılmış demektir. O yüzden Rabbimiz Zül Celal-i Vel İkram’dır. 

 

Hayrı acele isteme sıkıntılara tahammülsüzlüğün sonucudur. Sebep-sonuç ilişkisi. Geçici 

sıkıntıların olgunlaştıracağını, bizi yıkmayan her zorluğun güçlendireceğini hiçbir zaman 

unutmamamız gerekir. Öyle görmek lazım. Hemen karamsarlığa düşmemek lazım. Hemen 

bunalımlara girmemek lazım. Acaba o zorlukla Rabbim senin hangi hamlığını düzeltiyor. Hiç 

böyle düşünüyor muyuz? Hiç böyle düşünen intihar eder mi?Buhranlara girer mi? Mümkün 

değil. Adamın derdi dermanı olur.  
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(Yunus 51-10/13) 

 

ل ق دِْ ونِ  ا ْهل ْكن ا و  واِ  ل َما ق ْبِلك مِْ ِمنِْ اْلق ر  تْه مِْ ظ ل م  اء  ج ٓ ْمبِاْلب ي ِن اتِِ و  س ل ه  ا ر  م   ِلي ْؤِمن واِ  ك ان وا و 
ِلكِ  ْجِر۪مينِ  اْلق ْومِ  ن ْجِزي ك ذَٰ  اْلم 

 
Velekad ehleknâ-lkurûne min kablikum lemmâ zalemû vecâet-hum 

rusuluhum bilbeyyinâti vemâ kânû liyu/minû(c) keżâlike neczî-lkavme-

lmucrimîn(e) 

 
And olsun, sizden önceki devirlerde yaşayanları zulmettikleri zaman helak 

ettik. Ve onlara resûlleri beyyineler ile geldi. Ve onlar inanmadılar. Mucrim 

kavmin karşılığı işte böyledir. 

 
Ayette geçen “ lemmâ zalemû”bu insanların zulmü bir defaya mahsus yapmadıklarını ifade 

etmektedir. Bunlar zulmü artık ahlak haline, huy haline getirmişler, sürekli yapıyorlar. Başkasının 

hakkını kendi hakkı zannedenlerde zamanla manevi bir körlük oluşur. Kendisini bekleyen 

tehlikelere karşı oluşan bu basiretsizliğin temel nedeni haklarını yediği, zulmettiği insanlardan 

kendisini daha yükseklerde konumlandırmasıdır. 

 

Şimdi bir siyasetci veya zengin birini düşünün, o amelelerin hakkını yiyorsa, kendini onların 

üstünde görür. Bu kibir zamanla insanlarda hem ahlaki olarak cürümeye sebep oluyor, 

cezasını sadece cehennemde düşünmeyin, insanlığını yitiriyorlar. Hemde basirette bir kayba 

sebep oluyorlar. Aslında bu hayata kuşbakışı bakmak değildir. Basiret ve feraseti yok eden 

bir kibir. Bu tip insanların burnu kaf dağında olduğu için önündeki çukuru göremiyor. Kendisi 

kuş bakışı bakmıyor, kendisi yukarıda değil, fakat kafayı kaldırdığı için kendisini yukarıda 

zannediyor. Ve önünü göremiyor. Veya içinde bulunduğu hali göremiyor. Bu insanların kibrini 

helak olan kavimlerde de görüyoruz.  

 

Bu yaklaşım elçileri, resulleri sürekli kendisinden aşağıda görme ile sonuçlanıyor. Elçi 

beyyinelerle geliyor, adam dünyevi statüsüne bakarar onun beyyinelerini, ayetlerini, delillerini 

küçümsüyor. Mesela Hz. Salih’e şöyle diyorlar: “Sen bizim gibi bir beşerden başka bir şey 

değilsin” diyerek, resulü küçük görüyorlar.  Nuh’a da diyorlar ki: “Sana en rezil, en düşük 

insanlar tabii olurken, biz sana nasıl tabii olalım.” Zulüm ve suç bu insanları nasıl kibre 

süreklemiş. Bunu Hud 27 den de okuyacağız.  

 

Bundan dolayı oluşacak maddi, manevi afetlere karşı ortaya koyulan beyyineleri bu insanlar 

bir türlü görmemişler, görmek istememişler. İşlenen her suç, dünyevi adalet ve yargı olarak 

cezasını bulmasa da, mücrimlerde, zalimlerde oluşturduğu manevi hasarları ile mutlaka 

karşılığını bulmaktadır. Mutlaka eden bulur. İlla hapse düşmesine gerek yok.  
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(Yunus 51-10/14) 

 

ع ْلن اك مِْ ث مَِ ئِفِ  ج  ل ٓ ل ونِ  ك ْيفِ  ِلن ْنظ رِ  ب ْعِدِهمِْ ِمنِْ اْْل ْرِضِ فِي خ   ت ْعم 
 
 

Śümme ce’alnâkum ḣ alâ-ife fî-l-ardi min ba’dihim linenzura keyfe 

ta’melûn(e) 

 
Sonra nasıl amel ettiğinize bakmamız için, onların ardından sizi, yeryüzünde 

halifeler kıldık.  

 
“Halife” kelimesi, sonradan gelen, birilerinin yerine geçen demektir. Malesef zaman içinde 

halifelik kelimesi müminleri yöneten olarak siyası bir manaya ulaşmış.  Günümüzde ve 

tarihte; Allah’ın halifesi, O’na vekalet eden, O’nun adına hareket eden, O’nun bayraktarlığını 

yapan anlamında siyasi bir mana kazanmıştır.  

 

Ancak insanlar inançlarını, üstün olma, yönetme aracı haline getirmek için “Allah’ın halifesi” 

sloganı ile özellikle inanan kitlelere sürekli tahakküm etmişlerdir. Bu saltanata Kurân’i bir 

kelimeyi de alet etmişlerdir.  

 

 

(Yunus 51-10/15) 

 

اِذ ا ى و  ل ْيِهمِْ ت تْلَٰ ي ات ن ا ع  ِ الَ۪ذينِ  ق الِ  ب ي ِن ات ِ  اَٰ ونِ  ْل  ن ا ي ْرج  نِ  ِلق ٓاء  ذ ٓا غ ْيرِِ ائْتِبِق ْراَٰ ْله ِ  ا وِْ هَٰ قِ  ب د ِ
ا لِْ ل ه ِ ا نِْ ۪لٓي ي ك ونِ  م  ِانِْ تِْلق ٓائِِ۬ ِمنِْ ا ب د ِ ا اَِْلِ ا تَبِعِ  ن ْف۪سي  ٓى م  ٓي اِل َيِ  ي وحَٰ افِ  اِن ۪ ع صِ  اِنِْ ا خ 

ي ْيتِ  ب ۪ ع ۪ظيمِ  ع ذ ابِ  ر   ي ْوم 
 

Ve-iżâ tutlâ ‘aleyhim âyâtunâ beyyinâtin(ال ) kâle-lleżîne lâ yercûne likâenâ-

/ti bikur-ânin ġayri hâżâ ev beddilh(u)(c) kul mâ yekûnu lî en ubeddilehu min 

tilkâ-i nefsî(s) in ettebi’u illâ mâ yûhâ iley(ye)(s) innî eḣ âfu in ‘asaytu rabbî 

‘ażâbe yevmin ‘azîm(in) 

 

Ve onlara beyyine olan âyetlerimiz tilâvet edildiği zaman, Biz’imle 

karşılaşmayı ummayanlar dediler ki: “ Bundan okunacak başka bir şey getir 

veya onu değiştir.” De ki: “Kendi kendime ilkâ ederek onu kesinlikle 

değiştiremem. Ben sadece bana vahyolunana tabi olurum. Rabbime âsi 

olursam, muhakkak ki azîm günün azâbından korkarım. 

 
Kitaptaki unsurları değiştirmek rabbe asilik olarak değerlendirilmektedir. Burada iki farklı istek 

var.  

İlk istek bu. Kitabin yerine başka bir okuyuş, öğreti getir talebidir. Biz buradaki Kurân’ı okuyuş 

diye meallendirdik. Bütün meallere bakarsanız “bu Kurân’ı götür başka bir Kurân getir” diye 

meallendirirler. Karşıdaki müşrik, zaten bunun Allah’ın vahyi olduğuna inanmıyor ki Kurân 

desin buna.  
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Yani onlara bakılırsa  “Sen Allah’ın vahyini götür, başka bir vahiy getir “demiş oluyorlar. Bu 

adamlar, Allah’ın vahyi olduğunu kabul etmiyorlar zaten. O yüzden el-Kurân diye geçmez. 

Burada belirlilik takısı geçmez, nekira geçer.  

 

Kurân’ı lügat manası ile meallendirmek zorundasınız. Kurân’ın lügat manası çok okunan, 

okuyuş, öğreti, bir araya getirilen demektir. Bu bir araya getirdiğin öğretiyi götür, bize başka 

bir öğreti, başka bir okuyuş getir, demektir. Kurân geçtiği her yerde siz Kurân diye 

meallendiremezsiniz.  

 

Bakın ! “Rahman, allemel Kurân, halakal insan.” Şimdi Rahman ilk önce Kurân öğretiyor, sonra 

insanı yaratıyor. Hayır. Buradaki Kurân’ı da o şekil anlayamazsınız.  

 

Rahman olan Allah insana okumayı, bir araya getirmeyi, öğrenmeyi öğretmiştir. Bu şekilde 

beşeri insan olarak yaratmıştır. “Halakal insan, halakal beşer değil” Beşeri topraktan yarattı, 

insanı da kendini beyan etmesinden yarattı.  

 

O yüzden Kurân gördüğümüz her yerde son vahiy olan Kurân’ı Kerim olarak anlamak bir çok 

tutarsızlığa sebep olacaktır.  

 

Gelecek ile ilgili kati hükümlerin zararı zamanla kendisini göstermektedir. Bu zararlardan biri 

de kendi ahlaksızlığını değiştirmek yerine, insanı toparlayıcı, kurucu ilkeleri olan son vahiy 

Kurân’ı değiştirme talepleridir. Sen kendi ahlaksızlığını değiştir, kendi zulmünü değiştir, kendi 

suçlarını değiştir. Neden ilkeleri değiştiriyorsun. Çünkü bu adamlar ilkesiz adamlar. Bu tutum 

basiretsizlik ve sabit fikirlilik sonucu oluşan ilkesizliğin yansımasıdır. İlkesi olmayanlar, ilkeli 

insanların tavizsiz duruşunu anlayamaz ve bu tarz kaypaklık ve döneklikleri sürekli o ilkeli 

insanlara teklif ederler.  

 

 

(Yunus 51-10/16) 

 

اءِ  ل وِْ ق لِْ ا ّللٰا ِ ش ٓ ل ْيك مِْ ت ل ْوت ه ِ م  ِ ع  ْل ٓ يك مِْ و  ًرا ل بِثْتِ  ف ق دِْ بِ۪هِ  ا دْرَٰ ِ ق ْبِل۪هِ  ِمنِْ ۪فيك ْمع م  ت ْعِقل و ا ف ل 
 نِ 

Kul lev şâa(A)llâhu mâ televtuhu ‘aleykum velâ edrâkum bih(i)(s) fekad 

lebiśtu fîkum ‘umuran minkablih(i)(c) efelâ ta’kilûn(e) 

 
De ki: “Eğer Allah dileseydi, onu tilâvet edemezdim ve siz de idrak 

edemezdiniz. Hâlbuki bundan önce içinizde bir ömür sürdüm. Hâlâ akletmez 

misiniz?” 
 

“De ki: “Eğer Allah dileseydi, onu tilâvet edemezdim ve siz de idrak edemezdiniz.”  

 

Bunu Allah neden söyletiyor Hz. Muhammed’e. Çünkü Allah Resul’ünün bir geçmişine bir atıf 

yapılıyor.  

 

Ayetteki “ bundan önce içinizde bir ömür sürdüm” ifadesinin zımmi açılımı şöyle: Bana 

Muhammedül Emin dediniz ve bu lakabı siz taktınız. Değer verdiniz, değer verdiğiniz şeyleri 

de bana emanet ettiniz. Hacerülesved’in konmasında bile hakem tayin ettiniz. Kırk yıldır 

benim herhangi bir şiirle uğraştığımı, büyüyle uğraştığımı, büyücülük yaptığımı da görmediniz. 

Yani herşey bir gecede mi değişti. İçinizde bir ömür sürdüm, siz buna şahitsiniz. Ne oldu da 
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beni bir gecede bu şekilde büyücü, şair, yalancı gibi ithamlarla beni suçladınız. 

 

Allah dileseydi, onu tilâvet edemez ve bu yüzden sizin idrak kapasiteniz artmazdı 

denmektedir. Yani Kurân’ı Kerim tilâvet edildiğinde muhatabın idrak kapasitesi artıyor.  

 
Allah insanı yüksek bir algı ile donatmış. Allah hiçbir şeyi gereksiz yaratmamıştır. Peki bize 

gereksiz gibi görünen bu yüksek kapasiteli beyni vermiş. Normalde daha düşük kapasiteli bir 

beyinle hayatımızı devam ettirebilirdik. Neslimizi de devam ettirebilirdik.  

 

Bu kadar yüksek kapasiteli soyut düşünebilen bir beyin kapasitesine ihtiyacımız yok gibi 

gözüküyor. Bunun tek sebebi ulvi, ilahi o yüksek potansiyelli ayetlerle muhatap olduğumuz 

için. Allah’ı anlamak için, Allah’ı bilmek için, Allah’ı tanımak için, idrak edebilmek için. O 

yüzden Rabbimiz bizi yüksek kapasiteli, potansiyelli bir düşünme yetisi ile yaratmıştır. Tabiatta 

her şey dengi denginedir. Mesela biz soğuk bir coğrafya da yaşamış olsaydık derimiz daha 

kalın olurdu. Şartlar vücudumuzu geliştiriyor. Fakat beynimizin bu kadar gelişmesine gerek 

yok, ihtiyaç yok. Ancak bunu ulvi ve ilahi ayetleri anlama, kulluk etme ile bunu 

denkleştirebiliriz. 

 

Soyut düşünme ile zihin kapasitesini tahmin edilemeyecek ölçüde okunan, tilâvet edilen 

vahiy geliştirmektedir. Çünkü beyin en fazla soyut düşünme ile gelişir.  

 

(Yunus 51-10/17) 

 

نِْ ى ِمَمنِِ ا ظِْل مِ  ف م  ي اتِ۪هِ  ك ذَبِ  ا وِْ ك ِذبًا ّللٰاِِ ع ل ى اْفت رَٰ ِ اِنَه ِ بِاَٰ ْجِرم ونِ  ْل  اْلم   ي ْفِلح 
 

Femen azlemu mimmeni-fterâ ‘ala(A)llâhi keżiben ev keżżebe bi-âyâtih(i)(c) 

innehu lâ yuflihu-lmucrimûn(e) 

 
O halde Allah’a karşı yalanla iftira edenden veya O’nun âyetlerini 

yalanlayandan daha zâlim kimdir? Muhakkak ki O, mücrimleri felâha 

erdirmez. 

 
Allah Resul’ü burada kendisini söylemektedir. Karşısındakine “Siz Allah’a yalanla iftira 

ediyorsunuz, siz zalimsiniz demiyor.” Yani ben, Allah’a ait bir cümleyi kendim uyduruyorsam, 

benden daha zalim kimdir.”diyor. Resul, karşı tarafı suçlayıcı değil,  kendi üzerinden.muazzam 

bir mesaj vermiş.  

 

“Muhakkak ki O, mücrimleri felâha erdirmez.” Burada Allah’ın Resul’ü kendisini örnek 

göstermektedir. “ Eğer vahiy olunan bu ayetler Allah’tan değilse ve onları ben uydurupta 

Allah’a iftira ediyorsam,benden daha günahkar, daha zalim kim olabilir sorusunu zihinlere, 

gönüllere bırakmaktadır. 

 

Neden mücrimler felaha ermez? Çünkü ilkeleri isnetmek, yasaları manipule etmek, suçu 

karakter haline getirmek tiplerin hedefidir. O yüzden bu Kurân’ı götür başka bir Kurân, başka 

bir okuyuş getir demektedirler. Çünkü adamların işine gelmiyor. Kanunları isnetmet, onları 

manipule etmek, kanunsuzluğu savunmak suçluların sevdiği ortamlardır. O yüzden bunlar 

felaha ermezler.  

 

 

(Yunus 51-10/18) 
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ي ْعب د ونِ  ا ّللٰاِِ د ونِِ ِمنِْ و  ِ م  ه مِْ ْل  ِ ي ض رُّ ْل  ي ق ول ونِ  ي ْنف ع ه مِْ و  ن ا و  ِءش ف ع ٓاؤ ۬ ْل ٓ ٓؤ ۬  ق لِْ ّللٰاِِ  ِعْند ِ هَٰ
نِ  ا ّللٰا ِ ا ت ن ب ِؤ ُ۫ ِ بِم  اتِِ فِي ي ْعل مِ  ْل  و  ِ الَسمَٰ ْل  ِ و  ان ه ِ فِياْْل ْرِض  ى س ْبح  ت ع الَٰ  ي ْشِرك ونِ  ع َما و 
 
 

Veya’budûne min dûni(A)llâhi mâ lâ yadurruhum velâ yenfe’uhum 

veyekûlûne hâulâ-i şufe’âunâ ‘inda(A)llâh(i)(c) kul etunebbi-ûna(A)llâhe 

bimâ lâ ya’lemu fî-ssemâvâti velâ fî-l-ard(i)(c) subhânehu vete’âlâ ‘ammâ 

yuşrikûn(e) 

 

Ve Allah’ın astında onlara fayda ve zarar vermeyen şeylere kulluk ediyorlar. 

Ve “Bunlar Allah’ın katında bizim şefâatçilerimiz.”diyorlar. De ki: “Yeryüzünde 

ve semalarda bilmediği bir şeyi Allah’a mı haber veriyorsunuz?” O, 

Subhân’dır, onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. 

 
“Ve Allah’ın astında onlara fayda ve zarar vermeyen şeylere kulluk ediyorlar.”  

 
Bakın! Kurân’ıKerim pragmatis yaklaşıyor. Eğer bir şeye kulluk ediyorsan, faydası olacak veya 

o şeyin sana zarar verme gibi gücü olacak. Gittin  bir türbeye. Sana bir faydası var mı? Yok. 

Sana bir zarar verebiliyor mu? Yok.  O zaman neden buna kulluk ediyorsun.  

 

“Ve Bunlar Allah’ın katında bizim şefâatçilerimiz.”diyorlar. De ki: “Yeryüzünde ve semalarda 

bilmediği bir şeyi Allah’a mı haber veriyorsunuz?”  

 

Rabbimiz burada Allah’a din mi öğretiyorsunuz, gaybi bir konuda bir haber mi veriyorsunuz 

demektedir. Böyle birşey yok. Böyle bir şeyin kesinlikle olmadığınn Kurân’ca ifadesidir. Ne 

yerde böyle birşey var, nede göklerde.  

 

Neden? 

 

Çünkü O, Subhân’dır, onların ortak koştuğu şeylerden yücedir.” O zaman bunlar bizim 

şefâatcilerimiz diyenlere biz nasıl cevap vereceğiz? Allah, Suphan’dır. Allah, A’la’dır.  

 

Demek ki bu tür iddialar Allah’ın Suphan’lığına ve A’la oluşuna da bir hakaret barındırıyor. 

Çıkarcı müşrik kafası, kendisine bir zarar dokunduğunda, bu darlığı emek istemeyen, dünyevi 

yol ve yöntemlere girmek yerine, hemen şefâatçilerine yalvarıp, yakarıyor. Çünkü kısa 

yoldan, emeksiz o işi çözmek istiyor. Bu hal Yunus suresinin 12nci ayetinde de tarif edilmiştir. 

 

Dikkat edilirse müşrikler şefâate sonuna kadar inanır ve şefâati sonuna kadar destekler. Kurân, 

bu inancın aracı, kayırıcı düşüncesi ile hakedilmeyen mevkilere kolayca, haksz yoldan 

yükselme hedefini müşrikler üzerinden örneklendirmiş ve Kurân’da geçtiği her yerde 

kınamıştır.  

 

Kurân, hesap gününde Allah’tan başka şefâatci olmadığını, şefâatin sadece Allah’a ait 

olduğunu gerek Zümer suresi 44’te gerek Secde suresi 4’te gerekse Bakara suresi 48’te birçok 

kez deklere etmiştir.  

 

Amaç Sünnetullah’a saygılı, emek odaklı, güçlü, adil bir inanç tasavvuru inşaa etmektir. 
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Allah’ın katında bir takım put, evliya veya resullerin şefâat edeceği inancına karşı söylenmesi 

gereken tek cevap : Benim Rabbim Suphan olmalıdır. 

 
Suphan: Allah’ın noksan sıfatlardan uzak olduğunu ifade etmek içindir.  

 

Şefaat anlayışı ile Allah’ın Suphan olması arasında nasıl bir bağlantı var? 

Bir idarecinin yanına giderken bir şefâatçi götürürseniz yanınızda, idareci sizi tanımadığı için, 

şefâatci, idareci ile sizin aranızda arabulucuk yapar. Kaldı ki, bilgisi yok. Siz ona bu manada 

destek olursunuz. O idareci sizi tanımıyor. 

 

Allah bütün kulları tanıyor, içinden gecenleri biliyor. Şimdi siz beşeri sistem ile Allah’ın sistemini 

bir tutarsanız, yani benim dünyevi işimde şu adam bana şefaat etti, o zaman Allah’ın katında 

da bunlar bana şefaat eder gibi bir kıyasa girerseniz, Allah’a eksiklik ve noksanlık atfetmiş 

olursunuz. Haşa Allah rahmetini şefaatciler olmasa kuluna yansıtamayacak, gösteremeyecek 

duruma düşmüş olacaktır. O yüzden Allah Suphan’dır.  

 

Zira Allah, kullarını en iyi bilendir, en iyi görendir, en iyi işitendir. Birilerinin senin kulun şöyle iyi, 

senin kulun şöyle ibadet etti gibi bir bilgiyi Allah’a bildirmesine, vermesine gerek yoktur. Kulu 

için yalvarıp yakarmasına, arabuluculuk yapmasına gerek yoktur. Haşa! Allah kullarından 

bihaber değildir. Şefaatciler olmasa da onlara bağış ve rahmetini tecelli ettirecek kudrete 

sahiptir.  

 

Eğer siz bunun tam tersini iddia ederseniz, Allah’a bir acizlik atfetmiş olursunuz. O yüzden 

ayette “ benim Rabbim Suphan’dır” şeklinde bir cevap geliyor.  

 

Hani şunu derler: “ Allah’ın gücü yetmez mi?Allah’ın kudreti yetmez mi?” Allah’ın gücü kudreti 

kendisini aciz düşürmeye mi yeter. Sen şefaatcileri araya sokarak O’na bir acizlik atfediyorsun. 

Allah bunun olmayacağını söylüyor.  

 

Allah’ın dışında herhangi bir şefaatçinin varlığına iman, Suphan, aşkın Rabb tasavvuru ile 

örtüşmez. Biz bunu Yunus suresi 3 te anlattık, Zümer Suresi 44’de de yine detaylı olarak 

hatırlatacağız. Çünkü Kurân bu konuyu sürekli hatırlatıyor. Demek ki önemine binaen sürekli 

bu konu karşınıza çıkacak. 

 

 

 

 

(Yunus 51-10/19) 

 

ا م  ِ النَاسِ  ك انِ  و  اِحد ةًِ ا َمةًِ اَِْلٓ ِ ف اْخت ل ف واِ  و  ل ْوْل  ة ِ و  ِلم  ب ِكِ  س ب ق تِْ ك  مِْ ل ق ِضيِ  ِمْنر  ا ب ْين ه   ۪فيم 
 ي ْخت ِلف ونِ  ۪فيهِِ

 

Vemâ kâne-nnâsu illâ ummeten vâhideten faḣ telefû(c) velevlâ kelimetun 

sebekat min rabbike lekudiye beynehum fîmâ fîhi yaḣ telifûn(e) 

 
Ve insanlar, tek bir ümmetten başka değildi. Oysa ihtilafa düştüler. 

Rabbinden bir kelime geçmiş olmasaydı, onların aralarında ihtilafa düştükleri 

şey hakkında mutlaka hüküm verilirdi.  
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Burada ihtilafa düşülen konu şefaatçilerin olup olmadığı, bir üstteki ayet. Allah’ın katında 

bunlar bize şefaat edecek inancı. Bunlar bu konuda ihtilafa düşmüşler. Kimi diyor yok, kimi 

diyor var.  

 

Devamında “ Rabbinden bir kelime geçmiş olmasaydı, aracı, kayırıcıları savunanların hükmü 

anında verilirdi. diyor Rabbimiz. O kelimede Allah’ın Halim oluşu, cezalandırmada acele 

etmeyişi, mühlet vermesidir. O yüzden Allah hükmünü ahirete bırakmıştır.  

  

Allah’ın insanlara verdiği akıl ve fıtrat onu şaşırtan başka faktörler devreye girmediği sürece 

insanlar Allah’ın varlığına ve birliğine bu sonuca götürür. İnsanlar tek bir ümmetti demek, fıtri 

değerler etrafında toplanandır. Üm, anne, ümmet de bu ana kurucu ilkeler etrafında 

toplanan insanlardır. Ana kurucu ilkelerde fıtrattır.  

Bu bakımdan tüm insanlar potansiyel olarak tevhidin oluşturduğu adalete meyyal olarak 

yaratılmıştır.  

 

Ancak akıl, aklın doğru işletilmesini engelleyen iç düşmanlar (enfus) ve dış düşmanlar (afak), 

kültür, çevre, menfaatler, ego ve fücurun etkisi ile insanlar tevhid inancı konusunda bazı 

ihtilaflı tutumlar ortaya koymuşlar. Hatta bunları din edinerek sahte bir meşrutiyette 

kazandırmaya çalışmışlardır. Biz bunları zaten 1400 yıldır görüyoruz.  

 

Böylece birbirlerine karşı hak ve hukuk tanımayan, her türlü zulmü reva gören, çeşitli soy, grup 

ve ümmetlere ayrılmışlardır. Bunu Bakara suresi 213 te detaylı olarak anlatacağız. Şefaat 

inancında da menfaatcilik vardır. Sen şefaatcinin gönlünü hoş edersen, o sana ahirette 

menfaatini yerine getirir. Çıkarcı insanların, kolay yoldan köşeyi dönmek isteyenlerin, emek 

vermeden amel ortaya koymadan Allah’ın katında bir krediniz olsun, onun gölgesinden 

istifade edelim düşüncesi insanları buna sevk ediyor. Allah’ın katındaki bu yamuk düşünce 

dünyaya yansır. Valinin yanına gittiğinde, belediye başkanının yanına gittiğinde habire torpil 

arar. Habire birinin gölgesi ile o işi yapmaya çalışır. Karşıdaki makamdaki de öyle. Birisinin 

torpili olacak ki ben bu adamı işe alayım. Adam hakettiyse al, adam liyakat sahibi ise al. 

Neden torpile ihtiyaç duyuyorsun. Niye rüşvete ihtiyaç duyuyorsun. Yamuk din algısı hayatın 

her tarafına yansır.  

 

Ümmet kelimesi sözlükte yol, din, nesil veya topluluk demektir. Ümmet kavram olarakda kendi 

iradesi ile üm denilen toplayıcı ilkeler, kurallar veya amaçlar etrafında kümelenme sonucu 

ayrı yerde ve aynı zamanda yaşayan insanlara denmektedir. Kurân’ı Kerim’de hayvanların 

da ümmet olduğundan bahsediyor. Mesela kuşlara bir ümmettir diyor. Kuşlarda fıtri, 

kendilerine yazılmış iç güdüleri ile hareket ettikleri için. Üm denilen o içgüdüler etrafında 

kümeleştikler için.  

 

“ Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer 

ümmet olmasınlar.” (En’am 38) 

 
“ Rabb’den bir kelimenin geçmesi” demek, Allah’ın verdiği irade ile oluşan seçme hakkıdır. 

Allah kullarına din dayatan bir zorba olmamayı en başta kendisine yazmıştır. O yüzden 

dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Herkes iman edecek deseydi, Rabbin katında bir 

hüküm geçmemiş olsaydı, o zaman haşa Allah’ta din dayatan bir zorba olurdu.  

 

Yıkıcı sonuçları olacak bu tarz konularda seçimi insanlara bırakmak örnek alınması gereken 

hayati öneme sahip Rabbimizden öğrendiğimiz ulvi bir ahlaktır.  

 

 

Yunus 51-10/20) 
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ي ق ول ونِ  ِ و  ل ْيهِِ ا ْنِزلِ  ل ْوْل ٓ ي ة ِ ع  بِ ۪هِ  ِمنِْ اَٰ ا ف ق لِْ ر  ِِ اْلغ ْيبِ  اِنَم  ي لِِلٰ اِن ۪ وا  ع ك مِْ ف اْنت ِظر  اْلم نِْ ِمنِ  م 
 ت ِظ۪رين ِ 

 

Veyekûlûne levlâ unzile ‘aleyhi âyetun min rabbih(i)(s) fekul innemâ-lġaybu 

li(A)llâhi fentazirû innî me’akum mine-lmuntazirîn(e) 

 

Ve dediler ki: “Rabbinden ona bir âyet indirilse olmaz mıydı?” Artık de ki: 

Gayb, yalnız Allah’ındır. Artık bekleyin. Ben de sizinle beraber 

bekleyenlerdenim.” 

 
Ve dediler ki: “Rabbinden ona bir âyet indirilse olmaz mıydı?” Ayet nedir? Kurân inmemiş mi 

Allah Resul’üne. Hani bu Kurân’ı al başka bir Kurân getir diyorlardı. 

 

“Artık de ki: Gayb, yalnız Allah’ındır.”Demek ki bu ayetler gaybi ayetler. Şahadet alemine 

çıkmamış ayetler.  

 

Gayb, olan bir şeyin bize kapalı olmasıdır. Bu manada Allah’tan ayet istiyorlar, mucize 

istiyorlar. Allah Resul’ü de diyor ki: “ O mucizeler gayb’tır. Var ama Allah’ın katında.”  

 

Yunus 51-10/21) 

 

اِذ ٓا ةًِ النَاسِ  ا ذ ْقن ا و  ْحم  اءِ  ب ْعدِِ ِمنِْ ر  َرٓ َستْه مِْ ض  ْكرِ  ل ه مِْ اِذ ا م  ي اتِن اِ  م  ع  ّللٰا ِ ق لِِ ۪فٓياَٰ ْكرًِ ا ْسر  م 
س ل ن ا اِنَِ اِ  ا ي ْكت ب ونِ  ر  ونِ  م   ت ْمك ر 

 

Ve-iżâ eżeknâ-nnâse rahmeten min ba’di darrâe messet-hum iżâ lehum 

mekrun fî âyâtinâ(c) kuli(A)llâhu esra’u mekrâ(an)(c) inne rusulenâ yektubûne 

mâ temkurûn(e) 

 

Ve onlara dokunan zorluktan sonra, insanlara bir rahmet tattırdığımızda, 

âyetlerimiz hakkında plânlarını yaparlar. De ki: “Allah, plânlamada daha 

seridir.” Muhakkak ki resûllerimiz plânlarınızı yazıyor. 

 
Burada neden plânlarımızı yazan için melek demedi de resûller dedi? Burada plân diye 

meallendirdiğimiz “mekr” kelimesi, beklenmedik bir durumla karşı karşıya getirecek gizli plân 

manasına gelmektedir.  

 

Muhtatabını karşı karşıya getirecek bir plân. O yüzden “tuzak” diye meallendiriyorlar. Fakat 

Allah tuzak kurmaz. O manada tuzak acizliktir. Allah plânlar, plân kurmuştur. Kainatı 

yaratmadan önce kainatın yasaları ile plânını kurmuştur ve o plân tıkır işlemektedir.  

 

Zorluğun Allah tarafından gelmediği, failin Allah olmayışı ile özellikle bu ayette vurgulanmış. 

Bakın “onlara dokunan zorluktan sonra (onlara Allah zorluk dokundurdu demiyor). 

 

 

Bu insanlar kendi hatalı tercihleri ile sıkıntılı bir sürece girmişler ve sıkıntılar onlara kısa süreliğine 
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dokunmuş. Ancak sıkıntıdan kurtuluş Allah’a izafe edilmiş. Ayette ne diyor ? “İnsanlara bir 

rahmet tattırdığımızda”. Sıkıntıyı Allah dokundurtmuyor ama Allah rahmeti hemen Rahman 

olan, Rahim olan Allah’a bağlıyor.  

 

Zahmetten kurtulup rahmete kavuşmaları birinci kat rahmettir. Bunu Hadid suresi 28 den şöyle 

okuyoruz: 

 

“ Ve O’nun Resûl’üne imân edin ki, size rahmetinden iki  kat versin.” (Hadid 28) 

 

Birinci kat bizim varlık alemine çıkmamızdır, nefes almamızdır. Bunu müşriklerde yapar, 

müminlerde yapar, herkes yapar. Çünkü Allah’ın rahmeti herseyi kuşatmıştır. Bu birinci kat 

rahmet.  

 

İkinci kat rahmet ise Allah’ın resûlleri ile gönderdiği kitaba, resûllerine tabii olmakla oluşacak 

üst insan rahmeti. Oluşacak nimetler.  

 

Allah’ın rahmeti zira istisnasız herşeyi kuşatmıştır. Demek ki Allah’ın rahmetine mazhar 

olmayan tek bir varlık, tekbir canlı bile yoktur. O yüzden iki kat versin. Birinci katı vermiş zaten.  

 

Bakın bu neden önemli! Musa-Kul kıssasında, kul için Allah “rahmet verdiğimiz” diyor. Ebu 

Cehilden tutun Firavun’a kadar rahmet vermediği bir kul yoktur, bir canlı yoktur, bir böcek 

yoktur. Allah’ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bizim ikinci kat rahmete bakmamız lazım.  

 

“Allah’ın plânlamada seri olması”, yasaları önceden belirleyip, öncesini, sonrasını, psikolojisini, 

sosyolojisini hepsini beraber değerlendirip ayetleri resullerine indirdiği için, resuller sürekli 

müşriklerin sorularına karşı hazırlıklıdır, cevapları hazırdır. O yüzden Allah onların ayetlere karşı 

kurduğu planlardan daha seri plan yapar.  

 

Her söylemin ve yapılan her eylemin kayıt edilmesi durumu var. “Resullerimiz yaptıklarınız 

yazıyor.” Burada melekler ile değil de resuller ile ifadesi ilginç bir detay. Resul; bir haberi 

değiştirmeden, arttırmadan, azaltmadan olduğu gibi aktarandır. Türkçesi elçidir.  

 

Dünyada maddeye yüklenen özelliklerden dolayı, enerji ve dalga boşları aslında hiç 

değişmede korunur. Bir ağaçta güneş fırtınasının etkisini, yüzlerce binlerce yıl sonra 

kestiğinizde o halkalardan onu okuyabilirsiniz. Bir kayada da bunu okuyabilirsiniz. Jeoloji ilmi 

zaten bununla uğraşıyor. O bilgileri o madde hafızasında tutar. Yaşadığı zorluğu, suyu, 

bolluğu, her şeyi hafızasında tutuyor. Bunlar aslında bilgiyi aktaran bir resule de dönüşüyor. O 

yüzden sadece melek dediğiniz zaman bunu daraltmış oluyorsunuz. Sema da öyledir. 

Söylediğimiz her sözü hafızasında tutuyor.  

 

Yeri geldiğinde yerde, gökte, elde, ayakta yapılanları aktaran, şahitlik eden birer resule 

dönecektir. Bunu Yasin suresi 65 den okuyoruz :  

 

“Bugün onların ağızlarını mühürleriz, kazanmış oldukları şeyleri bize onların elleri anlatır. 

Ayaklarıda şahitlik eder. Maddeye böyle bilgiyi saklama potansiyeli yüklenmiş. Elle yapılan 

fiilleri, suçları olduğu gibi aktaran bir resule dönüşmüş iken ayaklarda suç mahalinde  bıraktığı 

izlerle hakikatin ortaya çıkmasını sağlayan birer şahit hükmündedir. Mahkemede parmak 

izinin bulunması ellerin konuşmasıdır. Ellerin illa dile gelip konuşmasına gerek yok. Kıldan DNA 

testi yapıyorsanız o kıl size konuşuyor demektir.  
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Yunus 51-10/22) 

 

ك مِْ الَ۪ذي ه وِ  اْلب ْحِر ِ اْلب ر ِِ فِي ي س ي ِر  تٰٓى و  ْينِ  فِي ك ْنت مِْ اِذ ا ح  ر  ج  و  فِ  ط ي ِب ةِ  بِ۪ريح ِ بِِهمِْ اْلف ْلِك  و 

وا ا ِرح  ا بِه  تْه  اء  ْوجِ  ع اِصفِ  ۪ريحِ  ج ٓ اْلم  ه م  اء  ج ٓ ك انِ  ك ل ِِ ِمنِْ و  ظ نُّٓوا م   بِِهْمِ  ا ۪حيطِ  ا نَه مِْ و 
ا ْخِل۪صينِ  ّللٰا ِ د ع و  ين ِ  م  ْيت ن ا ل ئِنِْ ل ه الد ۪ ِذهِ۪ ِمنِْ ا ْنج   الَشاِك۪رينِ  ِمنِ  ل ن ك ون نَِ هَٰ
 

Huve-lleżî yuseyyirukum fî-lberri velbahr(i)(c) hattâ iżâ kuntum fî-lfulki 

vecerayne bihim birîhin tayyibetin veferihû bihâ câet-hâ rîhun ‘âsifun 

vecâehumu-lmevcu min kulli mekânin vezannû ennehum uhîta bihim(ال ) 

de’avû(A)llâhe muḣ lisîne lehu-ddîne le-in enceytenâ min hâżihi 

lenekûnenne mine-şşâkirîn(e) 

 

Karada ve denizde sizi seyrüsefer yaptıran O’dur. Nihayet o yüklü gemide ve 

hoş bir rüzgarla akıp giderken ferahladılar. Ona fırtınalı bir rüzgar geldi ve 

onları her taraftan dalgalar sardı. Onlar kuşatıldıklarını zannederek dini O’na 

mahsus kılarak ihlâsla Allah’ı çağırdılar. “ Eğer bizi bundan kurtarırsan, biz 

mutlaka şükredenlerden oluruz.” 

 
“Dini Allah’a mahsus kılarak ihlasla Allah’ı çağırdılar.” ifadesinden anlaşılacağı, bu insanların 

dini Allah’a has kılarak ihlasla Allah’ı çağırmayan insanlar.  

 

Bu tür insanların  akıllarına Allah ya ölüm anında ya uçak düşerken ya gemi batarken yada 

zor anlarında geliyor. Psikolojide bu tür sendromlar vardır. Makamın, paranın, mevkinin hiçbir 

değeri kalmıyor, o yüzden dini Allah’a halis kılıyorlar.  

 

Bunların net olarak müşrik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü daha önceden dini Allah’a halis 

kılan, ihlâslı insanlar olsalardı, ölüm anında bunu yaptıklarından bahsetmez.  Zaten onlar 

sürekli bunu yapan insanlar.  

 

 

Ölüm kalım anında tüm makam, mevki, gösteriş, iştah, şehvet, kültür, toplumsal kurallar, 

desinler, hepsi bir anda önemini yitirir.  

 

Kulu Allah’tan uzaklaştıran unsurların bir anda ortadan kalkması ve kişinin ölüm gerçeğini 

iliklerine kadar yaşaması Allah’a dini halis kılarak onu çağırmasına sebeptir.  
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Yunus 51-10/23) 

 

ا يه مِْ ف ل َمٓ ق  ِِ بِغ ْيرِِ اْْل ْرِضِ فِي ي ْبغ ونِ  ه مِْ اِذ ا ا ْنجَٰ ا ي ٓا الْح  ا ا يُّه  ى ب ْغي ك مِْ النَاس ِانَم 
ٓ لَٰ ا ْنف ِسكِ  ع 

ت اعِ  ْمِ  وةِِ م  يَٰ ْرِجع ك ْمف ن ن ب ِئ ك مِْ اِل ْين ا ث مَِ الدُّْني ا اْلح  ا م  ل ونِ  ك ْنت مِْ بِم   ت ْعم 
 

Felemmâ encâhum iżâ hum yebġûne fî-l-ardi biġayri-lhakk(i)(k) yâ eyyuhâ-

nnâsu innemâ baġyukum ‘alâ enfusikum(s) metâ’a-lhayâti-ddunyâ(s) śümme 

ileynâ merci’ukum fenunebbi-ukum bimâ kuntum ta’melûn(e) 

 

Fakat onları kurtarınca, onlar yeryüzünde haksızlıkla sınırı aştılar. Ey insanlar! 

Muhakkak ki, nefisleriniz için sınırı aşmanızın karşılığı, dünya hayatının 

metâıdır. Sonra döşünüşünüz bizedir. O zaman yapmış olduklarınızı size haber 

vereceğiz. 

 
Diyanet İşleri Meali (Eski) : Allah onları kurtarınca, hemen yeryüzünde  

Ey insanlar! Geçici dünya hayatında yaptığınız taşkınlık aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz Bizedir. 

Yaptıklarınızı size bildiririz. 

 

Ayetlerde “haksız yere azdılar veya taşkınlıklara başlarlar”yazar. Haklı yere azmak veya haksız 

yere taşkınlıklara başlamak olur mu?Bunun doğru çevirisi “haksızlıklarla, hak ve hukuk 

tanımadan veya hukuku, kuralları, kaideleri , suistimal ederek azgınlık yaptılar, sınırı aştılar, 

haddi aştılar.  

 

“Ey insanlar! Muhakkak ki, nefisleriniz için sınırı aşmanızın karşılığı, dünya hayatının metâıdır.” 

Bu adamlar neden başkalarının hak ve hukukuna girmişler? Dünya hayatının metâını 

kazanmak içinmiş. Dünyadan daha fazla pay almak için. Buna ilaç olarak Rabbimiz şunu 

sunuyor. “ Sonra dönüşünüz bizedir.” Bir hesap günü olacaktır. Ona göre yaşayın.  

 

Metâ: Kendisinden hemen lezzed alınan menfaattir. Bu insanların başkalarının hak ve 

hukukuna girmelerinin tek sebebi dünya hayatı, dünyevileşme olduğu bu ayette tespit 

edilmiş.  

 

Hakları ihlal ederek, kitabına uydurarak taşkınlık yapmak toplumun düzenini bozmaktır. Bunu 

yapma sebepleri olarak da ayet, dünya hayatının geçici çıkarlarını, metâsını göstermektedir. 

Aslında dünyadaki tüm suçların, istisnasız tek sebebi, geçici dünya zevklerinden daha fazla 

tatma isteğidir.  
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Yunus 51-10/24) 

 

ا ث لِ  اِنَم  وةِِ م  يَٰ اءِ  الدُّْني ا اْلح  ْلن اه ِ ك م ٓ اءِِ ِمنِ  ا ْنز  النَِ ي أْك لِ  ِمَما ن ب ات اْْل ْرِضِ بِهِ۪ ف اْخت ل طِ  الَسم ٓ

اْْل ْنع ام ِ  اسِ  تٰٓى و  ذ تِِ اِذ ٓا ح  اَزيَن تِْ اْْل ْرضِ  ا خ  او  ف ه  ْخر  ظ نَِ ز  ا و  ونِ  ا نَه مِْ ا ْهل ه ٓ ع لِ  ق اِدر 
اِ  ا ْيه ٓ يه ٓ ن ا ا تَٰ ع ْلن اه ا ا وِْ ل ْيًلِ ا ْمر  اًراف ج  ۪صيدًا ن ه  ِ ت ْغنِ  ل مِْ ك ا نِْ ح  ِلكِ  بِاْْل ْمِس  لِ  ك ذَٰ يِ  ن ف ص ِ اْْلَٰ

ونِ  اتِِ ي ت ف َكر   ِلق ْوم 
 

İnnemâ meśelu-lhayâti-ddunyâ kemâ-in enzelnâhu mine-ssemâ-i faḣ teleta 

bihi nebâtu-l-ardi mimmâ ye/kulu-nnâsu vel-en’âmu hattâ iżâ eḣ ażeti-l-ardu 

zuḣ rufehâ vezzeyyenet vezanne ehluhâ ennehum kâdirûne ‘aleyhâ etâhâ 

emrunâ leylen ev nehâran fece’alnâhâ hasîden keen lem taġne bil-

ems(i)(c) keżâlike nufassilu-l-âyâti likavmin yetefekkerûn(e) 

 

Dünya hayatının misâli sadece semâdan indirdiğimiz, böylece yeryüzünde, 

insanların ve hayvanların yediği, arzın nebâtları ile karışan suya benzer.  

Nihayet yeryüzü onun ışıltısıyla süslendiği ve onun sahibi ona kadir olduğunu 

zannettiği zaman  Sanki 

dün hiç olmamış gibiydi. İşte böylece ayetleri tefekkür eden bir kavim için 

ayrı ayrı açıklıyoruz. 

 
Dünya hayatının geçiciliği müşade edilen tabiat olayları üzerinden örneklendirilmiş. 

Görüldüğü gibi hiçbir eşya bulunduğu hal üzere kalmıyor. Her birinin belirlenmiş, takdir edilmiş 

bir eceli var. Her  biri günü ve saati geldiğinde bu eceli tamamlamakta ve bir halden başka 

bir hale dönüşmektedir.  

 

Dünyanın rengine aldanarak başkalarının hak ve hukukuna girmek, saman için hazineler 

harcamak gibidir. Başkasınn hak ve hukukuna girerek  ahiretinizi yakıyorsunuz.  

 

Yunus 51-10/25) 

 

ّللٰا ِ ى ي دْع ٓوا و  ِمِ  د ارِِ اِلَٰ ي ْه۪دي السَل  نِْ و  اءِ  م  ى ي ش ٓ اطِ  اِلَٰ ْست ۪قيمِ  ِصر   م 
 

Va(A)llâhu yed’û ilâ dâri-sselâmi veyehdî men yeşâu ilâ sirâtin mustekîm(in) 

 

Ve Allah, selâm yurduna davet eder ve dileyen kimseyi, sıratımustakime 

hidayet eder.  

 
Yurdumuzun, yaşadığımız bu dar-ı dünyanın selâm yani barış yurduna dönüşmesini istiyorsak, 

yapılması gereken, gecici dünya çıkarını, bir başkasının hak ve hukukuna girmeden, onun 

geçici olduğunu bilerek, dünyaya ve dünyevileşmeye böyle yaklaşmak gerekir. Selam 

yurduna çağırmakta önemlidir. Bu çağrı dünyanın geçiciliği üzerinden medyada, eğitim 

sisteminde veya sosyal alanlarda sürekli hatırlatılmalıdır.  

 

Bakın bizim medyamıza. Lüksü köpürtecek projelerle kullanıyorlar. Yani şaşalı hayatı 
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imrendirecek projelerle bunu kullanıyorlar. Bu projeler maalesef kanattaki mutluluğu insanlara 

aşılamıyor. Biz bunu hatırlatacağız, bunu hatırlatacak eserler ortaya koyacağız. Zira sınırsız 

istekleri sınırlı kaynaklar ile karşılama isteği sürekli bir açlık ve kanaatsizlik hali oluşturmakta, 

özendirilen hayatların standardına çıkmak için insanlar hırsla dünya kaynaklarını ve kendilerini 

daha fazla tüketmektedirler.  

 

Selam yurdu sıratımustakim denilen değerler sistemine müntesip şahsiyetli bireylerin 

oluşturduğu cennet vari bir yaşam alanıdır. Buradaki adamın ilkeleri var satın alamıyorsun. 

Selam yurdunda güzel davranışlar değer görecek ve farklı güzellikleri de bu değer 

doğuracaktır.  

 

 

 

Yunus 51-10/26) 
 

ى ا ْحس ن وا ِللَ۪ذينِ  ْسنَٰ ِزي اد ة ِ  اْلح  ِ و  ْل  وه ه مِْ ي ْره قِ  و  ج  ِ ق ت رِ  و  ْل  ٓئِكِ  و  ا ۬ولَٰ
ابِ  ِذلَة   نَِةِ  ا ْصح  اْلج 

ا ه مِْ  اِلد ونِ  ۪فيه   خ 
 

Lilleżîne ahsenû-lhusnâ veziyâde(tun)(s) velâ yerheku vucûhehum katerun 

velâ żille(tun)(c) ulâ-ike as-hâbu-lcenneti hum fîhâ ḣ âlidûn(e) 

 

Güzel davrananlar için en güzeli ve ziyadesi vardır. Onların yüzlerini bir 

keder kaplamaz ve onlar bir zillete düşmezler. İşte onlar, cennet ashabıdır. 

Onlar orada hâlittir. 

 

Ayette hem fiil formunda “ahsenû-l” kelimesi geçmiş hemde “-lhusnâ” kelimesi geçmiş. 

Türkçe de baktığımız zaman 

 

Fakat Kurân’ı Kerim’de ahsen ve husna aynı cümle içinde yanyana kullanılmış. Demek ki bu 

kelimeler birbirinden farklı. 

 

Mesela Tin suresi 4 ‘ü  hatırlayalım “ Lekad halaknel insane fi ahseni takvim.””İnsanı biz 

ahseni takvim olarak yarattık.” Nasıl meallendiriliyor. Güzel bir kıvamda yarattık. Güzel 

kelimesi ahsen için kullanılıyor. 

 

Bir de Araf suresi 180 de “el-esma’ülhüsna”  var, Allah’ın güzel isimleri. Şimdi ikisinede güzel 

denmiş oldu. 

 

Aslında bu güzelliğin iki tane farkı var. Biri, Ahsen kelimesi, potansiyel güzel demektir. Daha 

çok dış görünüşle ilgilidir. Allah insanı potansiyel olarak güzel yaratmıştır. Firavun’u da 

potansiyel olarak güzel yaratmıştır. Ama o sonradan içini çirkinleştirdi.  

“Husna” ise sadece dış görünüş ile ilgili bir güzellik değil, çok boyutlu bir güzelliği ifade eder. 

O yüzden Allah’ın sıfatları için ahsen değil de husna kullanılmıştır.  
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“Güzel davranışlar” dedi, ahsene atıf yaptı, çünkü dışla ilgilidir. Bunlar “ en güzelleri ziyadesi 

ile arttırır”. En güzeli ise , huydur, ahlaktır, maneviyattır, ruh güzelliğidir, iç ferahlamasıdır. O 

yüzden husna kelimeside burada çok boyutlu bir güzellik olarak cümlenin devamında 

gelmiştir.  

 

“Zillet”, zellillik, horluk ve hakirlik demektir. Selam yurdunda yaşayan insanlar, orada birlik, 

beraberlik, güzellik olduğu için zayıflamazlar. Zayıflamadıkları için de başkaları gelip, sizi 

zillete düşürmez. 

 

Ahseni takvim olarak yaratılan insanın güzelliklere de ihtiyacı vardır. Bizim mayamızda 

ahsen-i takvim var. O zaman bizim güzelliğe ihtiyacımız var. Bu manevi açlık giderilmez ise 

kişi maddi olanla yani geçici olan dünya metâi ile bu güzellikleri tatmin etmeye çalışır. Fakat 

bunlar sahte bir ışıldı dedik, geçici bir güzellik dedik. Maneviyatı tatmin olmayan insanlar 

genelde maddiyatla tatmin olmaya, mutlu olmaya çalışır.  

 

Menfaatperest insanların geçmişlerinde mutlaka bir sevgisizlik ve ilgisizlik vardır. Veya 

beynimizde bulunan maneviyat merkezi, o bu sebepten dolayı fazla gelişmemiştir. Hayata 

daha metaryalist bakarlar. O yüzden konuları daha dünya merkezli değerlendirirler. Aslında 

bu daha ilkel kalmış bir beyindir. Üst beynimiz, süper ego dediğimiz biraz maneviyatla tatmin 

olur.  

 

“Onlar orada hâlittir.”ifadesi var. “Halit”zamanla halin bozulmaması demektir. Dünyaya 

alacak olursak, güzellikler korunduğu oranda o toplum selam yurdu olacaktır ve selam 

yurdunun devamı ve istikrarı da bu güzelliklerin yaşanmasına bağlanmıştır.  

 

Yunus 51-10/27) 

 

الَ۪ذينِ  اءِ  الَسيِ ـَٔاتِِ ك س ب وا و  ز ٓ اِ  س ي ِئ ةِ  ج  ت ْره ق ه مِْ بِِمثِْله  ا ِذلَة  ِ و  ْمِمنِ  م  ك ا ِ ع اِصم ِ  ِمنِْ ّللٰاِِ ل ه 
ا وه ه مِْ ا ْغِشي تِْ نَم ٓ ج  ٓئِكِ  الَْيلِِ ِمنِ  قِط عًا و  ا ۬ولَٰ ْظِلًما  ابِ  م  ا ه مِْ النَاِر ِ ا ْصح  اِلد ونِ  ۪فيه   خ 
 
 

Velleżîne kesebû-sseyyi-âti cezâu seyyi-etin bimiślihâ veterhekuhum 

żille(tun)(s) mâ lehum mina(A)llâhi min ‘âsim(in)(s) keennemâ uġşiyet 

vucûhuhum kita’an mine-lleyli muzlimâ(en)(c) ulâ-ike as-hâbu-nnâr(i)(s) hum 

fîhâ ḣ âlidûn(e) 

 

Kötülükleri kesbeden kimselerin yaptıkları kötülüklerin karşılığı, onun misli 

kadardır. Ve onları bir zillet kaplar. Ve Allah’a karşı onların tutanacakları 

kimseleri yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parça gibi kaplanır. İşte 

onlar, ateş ashâbıdır. Onlara orada hâlittir. 

 
Rabbimiz bu ayette ceza hukukunun en önemli ilkesini koymakta ve dünyevi hukuk 

bakamından suça denk bir cezanın verilmesini ayetlerle öğretmektedir. Bu ayetler ile Kurân 

modern ceza hukukunun ilkesini koymaktadır. O ilke, bir kötülüğün karşılığı en fazla onun misli 

kadar olmalıdır. Bknz. Şura suresi 40’ncı ayeti.  
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“Bir kötülüğün cezası, (en çok) ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun 

ödülü Allah’a aittir. Şüphesiz ki O, zalimleri sevmez.” (Şura 40) 

 

Yani hırsızlık yapan bir adamı öldüremezsiniz. Ceza misli kadar olacak, onun dengi bir ceza 

olacak.  

 

Bu durum Nahl 126 da “ Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın” diyerek, 

durma noktasını Kurân’ı Kerim belirtmiştir.  

 

Neden bu noktaları belirtiyor? Çünkü Kurân’ın indiği dönemde güçlü bir kabilenin herhangi 

bir üyesine bir yanlış yaptığınız zaman, güçlü kabile gelip sizin bütün ailenizi yok edebiliyordu. 

Bu insanlar böyle zulme tanık olmuşlardı. O yüzden kıssasta bir hayat var.  

 

Kötülüğün maddi karşılığı misliyle verilmektedir. Kötülerin yaptıklarının manevi zararları ne 

olacak? Size biri kötülük yaptığı zaman, siz maddi olarak bu adamı hapse attınız veya 

tazminat ödettiniz ama bu adamın verdiği manevi zararın faturası nasıl olacak? Kötülük ve 

çirkinlik kazanan birinin bu hali aslında maneviyatına, arkasında simasınada yansıyor. İşte 

buda kötülüğün manevi mislidir. Sürekli yolsuzluk yapan, sürekli yalan söyleyen, sürekli 

birilerinin hakkını gasp eden birinin maneviyatı ölür. İşte bu da onun acı faturasıdır. İnsanlığını 

kaybeder. Bu da onun simasına, davranışlarına yansır.  

 

Yunus 51-10/28) 

 

ي ْومِ  ه مِْ و  ۪ميعًا ن ْحش ر  ك وا ِللَ۪ذينِ  ن ق ولِ  ث مَِ ج  ك ان ك مِْ ا ْشر  ك ْمِ  م  اؤ ۬ ك ٓ ش ر  يَْلن ا ا ْنت ْمو  قِ  ب ْين ه مِْ ف ز  و 
ه مِْ الِ  اؤ ۬ ك ٓ ا ش ر   ت ْعب د ونِ  اِيَان ا ك ْنت مِْ م 

Veyevme nahşuruhum cemî’an śümme nekûlu lilleżîne eşrakû mekânekum 

entum veşurakâukum(c) fezeyyelnâ beynehum(s) vekâle şurakâuhum mâ 

kuntum iyyânâ ta’budûn(e) 

 

Ve onun hepsini mahşerde bir araya getireceğiz. Sonra şirk koşanlara deriz 

ki: “Siz ve şirk koştuklarınız yerlerinize.” Böylece onlar ayrıldılar. Ve onların 

ortak koştuğu der ki. “ Siz sadece bize kulluk etmiyordunuz.” 
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Yunus 51-10/29) 

 

ى ب ْين ك مِْ ب ْين ن ا ش ۪هيدًا بِالِٰلِِ ف ك فَٰ  ل غ افِ۪لينِ  ِعب اد تِك مِْ ع نِْ ك نَا اِنِْ و 
 

Fekefâ bi(A)llâhi şehîden beynenâ vebeynekum in kunnâ ‘an ‘ibâdetikum 

leġâfilîn(e) 

 

Artık şehid olarak bizim ve sizin aranızda Allah kâfidir. Biz, sizin ibâdetinizden 

gerçekten gafildik. 

 
“Biz sizin ibâdetinizinden gerçekten gafildik” diyorlar. Burada ibadetlerden gaflet halinde 

olan kimdir diye bir soru aklımıza geliyor.  

 

Yukarıda şirk koşulanlar, biz sizin ibadetinizden gafildik demiş olabilir veya cümlenin devam 

etmesinden dolayı müşriklerin yaptığı sözde ibadetlerin Allah katında bir değer ifade 

etmediğini, aslında onların gafletinin olduğunu gösteren bir ifade de olabilir.  

 

“Şehid” ve “Şahid” Kurân’ı Kerim’de ayrı ayrı kullanılmış. Türkçesi tanıklık demektir. “Şehid” 

kelimesi sözlükte hazırlık bulunmak, bilmek, haberdar olmak gibi anlamlar taşıyan şehede 

kökünden türemiştir. Zira bu şekil “şahid” şeklinde kullanıldığı yerlerde var.  

 

Şehid’in şahid den farkı, şehid olan tanıklığını olayın içerisinde aktif yaşayarak yapar. Şahid 

olanın tanıklığı ise olaydan uzakta, seyrederek yapar.  

 

Örnek verecek olursak; iki kişi kavga ediyor, siz ayırmak için  araya giriyorsunuz, iki yumrukta 

siz yiyorsunuz, sizin bu durumunuz şehid’e örnektir.  

 
Ama iki kişi kavga etti, siz uzaktan izlediniz, elinizi vurmadınız. Sizin tanıklığınız şahidliktir. Kurân’ı 

Kerim’de Allah için hiç şahid kelimesi kullanılmaz. Çünkü Allah’ın tanıklığı pasif bir tanıklık 

değildir. Uzaktan seyreden bir tanıklık değil, olayların içindedir.  

 

 

✰ ✰ ✰ “Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin” ifadesi tanıklık manasındadır. Siz savaşta 

ölenlere şehid derseniz, Allah’ın Şehid esmasını izah edemezsiniz.  

 

Es-Şehid esması; Kendisinden hiçbir şey gizlenmeyen, hiçbir şey unutmayan, aktif bir tanıklık 

manasındadır şehid esması.  
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Yunus 51-10/30) 

 

ِ ك لُِّ ت ْبل وا ه ن اِلكِ  ا ن ْفس  دُّٓوا ا ْسل ف تِْ م ٓ ر  مِ  ّللٰاِِ اِل ى و  يه  ْولَٰ لَِ م  ض  ق ِو  ا ع نْه مِْ اْلح  ي ْفت رِ  ك ان وا م 
 ون ِ 

 

Hunâlike teblû kullu nefsin mâ eslefet(c) veruddû ila(A)llâhi mevlâhumu 

alhakk(i)(s) vedalle ‘anhum mâ kânû yefterûn(e) 

 

Her nefis, geçmişiyle yüzleşerek Allah’a döndü. Onların mevlası haktır. Ve 

iftira ettikleri onlardan uzaklaştı.  
 

Bu yüzleşmeyi kâh amel defteri ile yaparsınız, kâh şahidleri hesap gününde dinleyerek 

yaparsınız. Herkes mutlaka geçmişi ile yüzleşecek. 

 

“ Onların mevlası haktır” yerine neden “ Onların mevlası Allah’tır” demedi? Mevla dost 

demektir. Müslümanın dostu, haklardır, hukuktur, adalettir, başkasının hakkına girmemektir. 

Bunlara dikkat etmek gerekir. Bunların sonucunda oluşan ameller bizim dostumuz olacak.  

 

 

Yunus 51-10/31) 

 

نِْ ق لِْ ق ك مِْ م  اءِِ ِمنِ  ي ْرز  اْْل ْرِضِ الَسم ٓ نِْ الَسْمعِ  ي ْمِلكِ  ا َمنِْ و  م  و  ار  اْْل بِْص  يَِ ي ْخِرجِ  و   اْلح 
ي ِتِِ ِمنِ  ي ْخِرجِ  اْلم  ي ِتِ  و  ِِ ِمنِ  اْلم  ي  نِْ اْلح  م  اْْل ْمر  ِ و  ِ ف ق لِْ ّللٰا ِ  ف س ي ق ول ونِ  ي د ب ِر   ت تَق ونِ  ا ف ل 
 

Kul men yerzukukum mine-ssemâ-i vel-ardi emmen yemliku-ssem’a vel-

ebsâra vemen yuḣ ricu-lhayye mine-lmeyyiti veyuḣ ricu-lmeyyite mine-

lhayyi vemen yudebbiru-l-emr(a)(c) feseyekûlûna(A)llâh(u)(c) fekul efelâ 

tettekûn(e) 

 

De ki: “Semâdan ve arzdan sizi kim rızıklandırıyor? Veya işitmenin ve 

görmenin meliki kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkarın kimdir? 

Ve işi düzenleyip idare eden kimdir?” Artık “Allah” derler. O hâlde de ki: 

“Takvalı olmayacak mısınız?” 

 
Tükettiğimiz hayvansal veya bitkisel gıdalar daha önce hayat sahibi iken ölür ve onu 

tüketerek hayat buluruz. Yani o ölümü ile hayat verir. Bu açıdan “ölüden diri meydana gelmiş 

olur.” Biz bir bebek halinden bu kadar büyük bir bedene yediklerimizle kavuştuk. Yediklerimiz 

daha önce canlı idi, ölüyorlar ve sonradan tekrar hayata dönüşüyorlar. 

 

Tohum ve çekirdekteki hayat da bir bakıma böyledir. Ortam bulunca o tohum bir anda dirilir, 

yeşerir. Böyleece ölüden diri çıkmış oldu. Canlılık sürekil bir değişim ve dönüşüm halindedir. 

Önemli olan yeniden diriliş ile bunun bir kez daha olabileceği imkanını düşünmektir. Kurân’ı 

Kerim bunları o yüzden hatırlatıyor.  
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İşitme ve görmenin bu mihvalde yönlendirilmesi, yani “işitmenin ve görmenin meliki kimdir? 

sorusudur. Bunun el-Melik olan Allah’a bırakılması, soru formatında müşriklere sorulmuş. 

Buradan anladığımız, kulağınızı ve görmenizi Melik olanın yönlendirmesine bırakın. Bu sorulan 

dört sorunun tek cevabı “Allah’tır.” 

 

Müşrikler Allah’a inanır. Zaten şirk dediğimiz şey, Allah’a ortak koşarak kulluk etmektir. Aracı-

kul inancı, kulu kullara, nesnelere, ideolojilere, putçulara köle etmiştir. Bu kast sistemi ister 

istemez efendileri ve ruhbanlar besleyen bir çarka dönüşmüş. Ve burada yine ezilen insanlar 

olmaktadır.  

 

Tek ilah altında tüm kesimlerin eşitlenmesi, adalet için zulmün önlenmesi ve insana yakışan 

vakarın tekrar elde edilmesi için çok hayati bir uyarıdır. O yüzden “göklerin ve yerin mülkü 

Allah’a aittir.” 

 

Birde rızkın Allah’a ait olduğu da dört sorudan biriydi. “Rızkı kim indirir?” Rızkın Allah’a 

bağlanması da, rızık üzerinden kurulmuş tahakkümleri önlemeyi amaçlar. Zira sermaye 

sahipleri rızık üzerinden, emaneti mülkiyet zannetme ve zannettirme ile yoksul halkın emeğini 

geçmişte olduğu gibi günümüzde de sürekli sömürmektedir. Adam patronuna er-Rezzak 

gözüyle bakıyor. Bu adama birşey olursa benim rızkım kesilir, aç olurum, fakir olurum diye 

şeytan sizi fakirlikle korkutur. Bu korkutmaların tamamı şeytani bir vesvesedir. O yüzden rızkın 

Allah’a bağlanması da yine sermaye sahiplerinin insanları köleleştirmesinin önüne geçen 

sosyolojik bir bakış açısıdır.  

 

Yoksul zengine, işçide patronuna rızkın sahibi gözüyle baktığı sürece malesef kölelik 

bitmeyecektir. Rızkın tek sahibinin el-Rezzak olan Allah olduğu bilinci, muhatabını kula 

kulluktan da korur. Kendisine yakışan bir vakar sahibi olmasını da sağlar. 

 

Hakikati işitme ve mahlukatı okuma yetenekleri ile donatılan insanı maddi ve manevi olarak 

Allah rızıklandırır. Rızkı sadece maddi bir rızık olarak düşünmeyin. Burada bir manevi rızıkta 

ediniyoruz.  

 

Netice itibari ile Kurân’ın hedefi beşeri, muttaki insan seviyesine çıkarmaktadır. O yüzden 

ayetin sonu “ hala takva sahibi olmayacak mısın?”dır. Bu tür ayetleri nerede görürseniz görün, 

şunu düşünün: ”Kurân’ın hedefi bizi muttaki birer müslüman olmamız.”  

 

Yunus 51-10/32) 

 

ِلك مِ  بُّك مِ  ّللٰا ِ ف ذَٰ قُّ ِ ر  اذ ا اْلح  ق ِِ ب ْعد ِ ف م   اَِْلِ الْح 
ل ِ  ف ونِ  ف ا نٰى الَضل   ت ْصر 

 

Feżâlikumu(A)llâhu rabbukumu-lhakk(u)(s) femâżâ ba’de-lhakki illâ-

ddalâl(u)(s) feennâ tusrafûn(e) 

 

Öyleyse işte O Allah sizin hak Rabbinizdir! O hâlde hakkın ötesinde dalâletten 

başka ne vardır? Artık nasıl döndürülüyorsunuz? 

 
Bu bağlamda dalâlet, gerçekler ve hakikat dururken, kişinin kendisini batıl ile avutmasıdır. 

Hakikatin getirdiği sorumluluklara yanaşmayanlar sahte kutsaller ile kendilerini kandırırlar. İşte 

bu haktan haksızlığa, gerçekten sanala, hidayetten dalâlete dönüştür. Bu tercihin birde 

faturası var. Onu da 33ncü ayetten okuyoruz. 
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Yunus 51-10/33) 

 

ِلكِ  قَتِْ ك ذَٰ تِ  ح  ب ِكِ  ك ِلم  ِ ا نَه مِْ ف س ق ٓوا الَ۪ذينِ  ع ل ى ر   ي ْؤِمن ونِ  ْل 
 

Keżâlike hakkat kelimetu rabbike ‘alâ-lleżîne fesekû ennehum lâ yu/minûn(e) 

 

Böylece Rabbinin kelimesi fâsıklar üzerine hak oldu, onlar kesin inanmazlar. 

 
Biz “hak kelimesini birşeyi haketme olarak anlıyoruz. Yani “ cehennemliklere ateş hak oldu” 

dediğin zaman, o onların hakettiği karşılık olarak okumamız gerekir.  

 

Burada da fasıklık yapanlar üzerine Rabbin kelimesi hak oldu. “Rabbi kelimesi” Allah’ın 

koyduğu bir yasadır, O’nun ilkeleridir. Yani siz kötü işler yaparsanız, siz yoldan çıkarsanız, kötü 

bir akıbete düşmeniz Rabbin kelimesi gereğidir. Çünkü Rabb böyle bir yasa koymuş.  

 

“Onlar kesin inanmazlar” diyerek ayet tamamlanıyor. Demek ki bu imanla bittiği için dünya 

ile alakalı bir şey.  

 

“Rabbin kelimesi”, sözden, buyruktan, kavldan farklıdır. Kelime, söz denilen kavl, olayların 

anlatımı olan hadiseden gelen hadisten farklı bu manada, Kelime, yaralamak, tesir etmek 

anlamına gelen “kelm” kökünden gelmiş bir isimdir. Burada Rabbin değişmez ve önceden 

yazılmış yasalarına delâlet ediyor. 

 
“fısk” yoldan çıkmak, doğru yoldan sapmak, iyilik ve güzellikten çıkma, günaha batma, 

kötülüğe iyice dalma gibi anlamlara gelmektedir. Bunu yapana da Kurân’ı Kerim fâsık 

demektedir. Hak oldu ifadesi de, bu sonucu kendi hatalı tercihleri ile hak ettiklerini işaret eden 

önemli bir kullanım. 

 

İnsanların emeğini batıl yollarla kesbedenlerin düştükleri fısk, onları geri dönüşü olmayan bir 

yola sokmaktadır. Bu Allah’ın değişmez kelimesidir, yani yazgısıdır.  

 

Yazgıyı, alın yazısı, kaderle karıştırmayın. Siz 190km ile bir viraja girerseniz, savrulursanız, yazgı 

budur. Yazgıyı bireysel olarak düşünmeyin. Yazgı genel Allah’ın kanunları, sünnetullah’dır. 

Önceden yazılmıştır.  

 

Bizim belli bir yaşta öleceğimiz DNA mıza işlenmiştir. Yaşlanmamız DNA mıza işlenmiş. İşte 

Allah’ın yazgısı budur.  
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Yunus 51-10/34) 

 

ك ٓائِك مِْ ِمنِْ ه لِْ ق لِْ نِْ ش ر  ا م  ْلقِ  ي ْبد ؤ  لْقِ  ّللٰا ِ ق لِِ ي ۪عيد ه ِ  ث مَِ اْلخ  ااْلخ  ت ْؤف كِ  ف ا نٰى ي ۪عيد ه ِ ث مَِ ي ْبد ؤ 
 ونِ 

Kul hel min şurakâ-ikum men yebdeu-lḣ alka śümme yu’îduh(u)(c) 

kuli(A)llâhu yebdeu-lḣ alka śümme yu’îduh(u)(s) feennâ tu/fekûn(e) 

 

De ki: “Sizin şirk koştuklarınızdan örneksiz yaratıp sonra onu iade edecek 

kimdir? De ki: “Örneksiz, yaratıp sonra onu iade edecek Allah’tır. Öyleyse 

nasıl çevriliyorsunuz?” 

 
Kurân’ı Kerim sorulara devam ediyor. Sorulara cevap vermemesinin nedeni “muhatabını 

düşündürmektir.” Karşıdaki çok yobaz ise, çok radikal ise fikirlerinde, lütfen doğrudan birşey 

söylemeyin. Hep soru sorarak söyleyin. Kurân’ın üslubu bu.  

 
Allah’ın bir kanunu var. Eğer sürtünmeden fazla bir merkezkaç kuvveti uygularsan, o araç 

savurulur, isterse içinde Allah’ın veli kulu olsun, farketmez. Allah’ın yazgısı, tabiata koyduğu 

yasalardır. Bu alın yazısı değildir. Allah’ın kanunları, sünnetullah’ıdır. Daha dünya 

yaratılmadan önce bu maddeye koyulan ilkeler önceden belirlenmiştir.  

 

Birinde haktan batıla bir dönüş var. Önceden sen hak üzereydin, bir şekilde fıtrat üzereydin 

fakat batılı tercih ettin.  

 

Burada da başkalarının yaptığı bir yönlendirme ile çevrilme var. Döndürme ve çevrilmeninde 

bu şekilde farklı nüansları var.  

 

Yerden ve gökten rızıklanan bir nevi topraktan yaratılan insanın tekrar toprağa iade 

edilmesinden bu ayette bahsedilmektedir.  

 

“Örneksiz yaratıp sonra onu iade edecek kimdir?” Bu ayetlerde soru-cevap kullanılması 

istenmektedir. Bu yöntem muhatabın hassas olduğu noktalarda kullanılması, muhatabın 

düşünmesini, sorgulamasını amaçlayan etkili bir yöntemdir. Zira doğrudan suçlama karşı 

tarafın argümanlarını bir anda kapatacak, sorgulama vesilesi olacak, bir anda iletişimi 

koparacaktır. O yüzden doğrudan suçlama yapmıyoruz. Kurân’ın üslubunda olduğu gibi en 

bariz, en net şekilde soru formatında karşıya soruyoruz.  

 

“bedi”. Örneksiz yaratmak. Bir şeyi diğerini yapmadan önce yapmak, takdim etmek, 

yaratmak, icat etmek, meydana getirmek gibi manalarda kullanılmıştır.  Birde “halk” kavramı 

var. Yani yaratma.  

 

Bedi ile halk arasındaki fark: Yaratmada önceden bir hammadde vardır. Mesela Allah 

topraktan beşeri halk eder. Beşerin hammaddesi topraktır. Yani önceden bir hammadde 

olursa, önceden temel elementler olursa, ondan yeni bir ürün oluşturmaya “halketme” 

diyoruz. Bu halk edilen şeyin başka şeylere benzememesi de bari olması, örneksiz olmasıda 

bdeu olmasıdır. Biri el-Bedi esması, biri el-Bari esması, diğeri de el-Halık esması.  

 

 

 

Burada insanın uydurduğu, ilahlık yakıştırdığı ile kainatı var edenin arasında eserleri üzerinden 
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bir kıyas yapılmış. Bu manada yani Allah insanı yaratmış, insanda putu yaratmış, topraktan ve 

çamurdan. Bir sizin yaptıklarınıza bakın, birde Allah’ın yarattığına bakın. Gibi bir kıyas söz 

konusu.  

 

Yunus 51-10/35) 

 

ك ٓائِك مِْ ِمنِْ ه لِْ ق لِْ نِْ ش ر  ِِ  اِل ى ي ْه۪دٓي م  ق  ق  ِِ ي ْه۪دي ّللٰا ِ ق لِِ اْلح  ْني ْه۪دٓي ِللْح  ق ِِ اِل ى ا ف م  ا حِ  الْح 
ِ ا َمنِْ ي تَب عِ  ا نِْ قُِّ ٓي ْل  ِ ي ِهد ۪ ىِ  ا نِْ اَِْلٓ ا ي ْهدَٰ ك ْيفِ  ف م  ونِ  ل ك ْم   ت ْحك م 

 

Kul hel min şurakâ-ikum men yehdî ilâ-lhakk(i)(c) kuli(A)llâhu yehdî 

lilhakk(i)(k) efemen yehdî ilâ-lhakki ehakku en yuttebe’a emmen lâ yehiddî 

illâ en yuhdâ(s) femâ lekum keyfe tahkumûn(e) 

 

De ki: “Sizin şirk koştuklarınızdan hakka hidâyet edecek kimse var mı?” De 

ki: “ Allah, hak için hidâyet eder. Öyleyse hakka hidâyet eden mi tâbi 

olunmaya daha çok hak sahibidir, yoksa hidâyete erdirilmedikçe kendisi 

hidâyete muhtaç kimse mi? Artık size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?” 

 
Bazı inançların veya bazı insanların ilâh tasavvuru da onların tanrı tasavvuru da hatalıdır. 

Hatalı bir ilah tasavvuruna sahip oldukları için de tanrılarıda bazen hata yapar. Bunun en tipik 

örneğini antik yunan inançlarında gözlemlemekteyiz. Antik yunan tanrıları bazen hırslanır, 

bazen öfkelenir, bazen kıskançlık yapar, bazen günah işler. Bu tarz bir tanrı tasavvuru var. 

Yani tanrıları da hidayete muhtaçtır.  

 

Kurân çok net bir hüküm ortaya koyar. “Hidayete muhtaç bir tanrı tasavvuru mu inanmaya 

layıktır. Yoksa hidayette olup, insanları iyiliğe, doğruya, güzelliğe yönlendiren mi inanmaya 

daha layıktır.” Hz. Hud “Benim Rabbim Sıratı Müstakim üzeredir “ diyor du, Hud suresinde. 

 

Aslında burada bir ölçü daha konmaktadır. İnancınız sizi insanlara hayırlı, dünyaya faydalı 

birer şahsiyet kılmıyorsa, o inanç ve o inançın tanrı tasavvurunu oluşturan bu gaybi  zanlar 

mutlaka sorgulanmalıdır. 

 

Ben kötü bir insan oluyorsam, benim tanrı tasavvurumda, inanç tasavvurumda, Kurân 

tasavvurum da, sünnet tasavvurum da mutlaka hastalıklar var demektir. Çünkü ürün kötü, 

sonuç kötü. O zaman ateist ve deistlerin yaptığı gibi dini suçlamak yerine kendi 

tasavvurumuzu, kendi algımızı sorgulamamız gerekiyor. Yunus suresi 36 da bu zanlara 

değinecek Rabbimiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunus 51-10/36) 
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ا م  ه مِْ ي تَبِعِ  و  ِ الَظنَِ اِنَِ ظ نًّاِ  اَِْلِ ا ْكث ر  ق ِِ ِمنِ  ي ْغ۪ني ْل  ًٔاِ  اْلح  ع ۪ليمِ  اِنَِ ش ْيـ ا اللٰه   ي ْفع ل ونِ  بِم 
 

Vemâ yettebi’u ekśeruhum illâ zannâ(en)(c) inne-zzanne lâ yuġnî mine-

lhakki şey-â(en)(c) inna(A)llâhe ‘alîmun bimâ yef’alûn(e) 

 

Ve onların çoğu zandan başkasına tâbi olmaz. Şüphesiz ki zan, hakka ihtiyaç 

duymaz. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını bilendir. 

 
Şüphesiz ki zan haktan müstağnidir. Gani aslında bir şeye ihtiyaç duymamaktır. “ Muhakkak 

ki Allah, onların yaptıklarını bilendir” şeklinde bilgiye atıfla bitirdi. Yani Allah kendisini bilginin 

yanına koydu, diğer inançları da zannın yanına koydu.  

 

Zannın hakka ihtiyaç duymaması önemli bir vurgu. Burada hakikatlere ihtiyaç duyulmadığı 

“lâ yugnî” ile ifade edilmiştir. Eğer zan hakikatten besleniyorsa, hakikatten beslenen zanlarda 

vardır.  

 

Kurân’ı Kerim hakikatten beslenen zanlara “hayırzan” der, “hüsnüzan”der. Bunu Nur suresinin 

12nci ayetinden okuyoruz. Hz.Aişe’ye bir iftira atılır, Allah’ta der ki: “Onlar hayırzanda 

bulunsaydı olmaz mıydı?” Yani tahminleri, zanları hakikatten beslenseydi, iyi niyetten 

beslenseydi olmaz mıydı? Gördüğünüz gibi zan her yerde kötü kullanılmıyor. Hucurat suresi 12 

“ Bazı zanlar günahtır.” demektedir.  

 

Kurân Allah’ı bilgi ile anarken, uydurulmuş bir tanrı tasavvurundan hakka ihtiyaç duymayan 

zanna isnat etmiştir. Geçmişte ve günümüzde hak ve hakikat ile işi olmayanlar, kendilerini ve 

başkalarını kandırabilmek için ellerinden geldiği kadar gerçeklerden uzak durarak, fikir ve 

görüşlerini beyan etmeye çalışmışlardır.  

 

Eğer bir adam size spikülatif bir şey satmak istiyorsa, o adam hakikatten uzak durur. Hakka da 

ihtiyaçı olmaz, hakk ta işine gelmez. İnsan genelde gerçekler işine gelmediği veya menfatine 

ters düştüğünde bu yönteme başvurur. Ancak Kurân, Nebi ve müminler hoşlanmasa da 

gerçekleri dile getirmekten geri durmaz. Varmı ayeti? Var. 

 

“ Muhakkak Allah hakk’tan haya duymaz” (Ahzap 53). “ Müminler istemese de, hoşunuza 

gitmese de savaş üzerinize yazıldı.” (Bakara 216) 

 

Nebilerin, müminlerin isteklerine göre değil, hakikate göre Kurân’ı Kerim ayetlerini indirmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunus 51-10/37) 
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ا م  ذ ا ك انِ  و  نِ  هَٰ ى ا نِْ اْلق ْراَٰ ِكنِْ ّللٰاِِ د ونِِ ِمنِْ ي ْفت رَٰ لَٰ ت ْف۪صيلِ  ب ْين ي د ْيهِِ الَ۪ذي ت ْص۪ديقِ  و  اْلكِِ و 
ِ ت ابِِ ْيبِ  ْل  ب ِِ ِمنِْ ۪فيهِِ ر   اْلع ال ۪مين ِ  ر 

 

Vemâ kâne hâżâ-lkur-ânu en yufterâ min dûni(A)llâhi velâkin tasdîka-lleżî 

beyne yedeyhi vetefsîle-lkitâbi lâ raybe fîhi min rabbi-l’âlemîn(e) 

 

Ve bu Kurân, Allah’ın astından bir iftira değildir. Ve lakin onların elleri 

arasındakini tasdik eder ve kitabı tafsil eder. Onda muğlaklık yoktur, o 

âlemlerin Rabbindendir. 
 

“Ve bu Kurân, Allah’ın astından bir iftira değildir.” Demek ki müşrikler Kurân’ı Allah’a bir iftira 

olarak yorumluyor. Bunu günümüzde deistler yapmaktadır. Onların tanrı tasavvuru insanlarla 

muhatap olmayan kral vari bir tanrı olduğu için Kurân’ı ona yakıştırmazlar. İnsan ne ise tanrı 

tasavvuruda öyle oluyor.  Kurân, Allah’ın astında yazılıp, Allah’a birçok iftira içeren bir metin 

değildir şeklinde anlaşılıyor.  

 

Demek ki Allah’ın astında, Allah ile kullar arasında konumlandırılan ve bu Allah’tandır diyerek 

kendi elleri ile yazdıklarını, sözde dini metinler gibi gösterenler var ki böyle bir cümle var  

sebebi nüzülde.  

 

Bunun daha açılmış halini, Medine döneminde göreceğiz. Bakara 79’da şöyle diyor du: “ 

Elleri ile kitabı yazıp, sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için, bu Allah’ın katındandır 

diyenlere veyl olsun.” 

 

Kurân’ı Kerim diyor ki: Allah ile kulların arasındaki, o ruhbanların uydurduğu Allah’a atılmış bir 

iftira değildir.  

 

“Ve lakin onların elleri arasındakini tasdik eder (Bu Kurân) ve kitabı tafsil eder.” Buradaki kitap 

kullanımı gereksiz olmadı mı? Elleri arasındakini tasdik eder ve tafsilatlandırır, detaylandırır 

demesi lazımdı. Fakat buraya el-kitap ifadesini koyuyor.  

 

O zaman elleri arasındakilerle kitabı birbirinden ayırdı. Elleri arasındakiler, Yahudi ve 

Hristiyanların Tevrat, İncil, Siyer, Hadis kaynaklarını düşünebilirsiniz. El Kitap ise Allah’ın indirdiği 

vahiylerin tamamıdır. Rabbimiz el-Kitabı da tafsilatlandırır.  

 

Bu ayetteki kitap kelimesi önce inen vahiyler iken, Tevrat, İncil, Zebur. Elleri arasındaki ise bu 

inen ayetlerin, bu inen vahiylerin tahrifi sonucu oluşmuş hadisler, rivayetler, tefsir ve siyer gibi 

diğer metinleri kapsamaktadır. Ellerinin arasında din adına ne varsa, Kurân’a arz etmek 

gerektiğini ifade eder. Çünkü Kurân onları tasdik eder ve tafsilatlandırır demektedir. Onda 

“rayb” yoktur. Rayb, kuşku değil, şüphe değil, muğlaklık. Böyle karışıklık, içi içe 

geçmiş,anlaşılmaz. Çünkü o âlemlerin Rabbindendir.  

 

Çelişki de ise anlarsın. Dersin ki burada ak dedi, burada kara dedi.  

 

Muğlaklıkta ise anlamıyorsun. Ağdalı bir dil kullanmış olabilir, çok bilimsel konuşmuş olabilir, 

karışık geliyor, anlayamıyorsun.  

 

Şüphe ise, dersin ki bu Allah’tan mı, değil mi? 
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Eğer Kurân haşa bir beşer sözü olsaydı içinde mutlaka muğlaklık ve tutarsızlık olurdu.  Bunu 

zaten Nisa 82’den okuyoruz. Ayrıca beşer sözü olsa başka kitaplardakini tasdik edip onları da 

hakikate ortak etmek yerine herşeyi kendisine maal ederek, onları reddetmeye meyyan 

olması gerekir.  

 

 

Yunus 51-10/38) 

 

يه ِ  ي ق ول ونِ  ا مِْ ة ِ ف أْت وا ق لِْ اْفت رَٰ ادْع وا ِمثِْلهِ۪ بِس ور  نِِ و  صِ  ك ْنت مِْ اِنِْ ّللٰاِِ ِمْند ونِِ اْست ط ْعت مِْ م 
 اِد۪قينِ 

 

Em yekûlûne-fterâh(u)(s) kul fe/tû bisûratin miślihi ved’û meni-steta’tum min 

dûni(A)llâhi in kuntum sâdikîn(e) 

 

Yoksa iftira atıyor mu diyorlar? De ki: “Eğer sadıksanız onun misli bir sûre 

getirin ve Allah’ın astında gücünüzün yettiği kimseleri de çağırın!” 

 
“Sûre” kelimesi ilk önce Hud sûresinin 13ncü ayetinde geliyor. Sözlük anlamı şehrin sûru 

demektir. Şehri çepecevre çevreleyen duvarlar demektir. Şehrin sûru şehrin etrafını kuşattığı 

gibi, Kurân’ında manalarını biraraya getiren, sınırları belli müstakil bölümlere sûre diyor Kurân’ı 

Kerim. Bu sûreler, Kurân’ı bölüm ve ayetlerden oluşan tam ve müstakil gruplar haline getiriyor. 

Sûreleri birbirinden Hurûf-ı Mukatta denilen kesik harfler bölüyor.  

 

Rabbimizin burada dediği,  “onun misli bir sûre”, yani bir Hurûfu Mukatta ile başlayıp başka 

bir Hurûfu Mukatta’ya kadar devam eden böyle bir metin getirin. Nüzul srasına göre bu isteği 

şöyle okuyoruz. 

 

Önce Tur suresi 34’te “Onun misli bir hadis getirin”diyor. Yani hadisatı anlatan bir  söz getirin. 

İkincisi İsra sûresi 88, “Kurân’ın bir benzerini getirin.” Yani bu okuyuşun bir benzerini getirin.  

Üçüncüsü Hud sûresi 13, “Eğer sadıksanız, onun misli on sûre getirin.”  

 

Neden Hud sûresi 13’te on sûre dedi. Çünkü Hud sûresi 13’e kadar baktığınız zaman tam on 

tane Hurûfu Mukatta ile başlayan sûre görürsünüz.  

 

Bu ayette ise “onun misli bir sûre getirin.” Madem getiremiyorsunuz bari bir sûre getirin. En 

sonunda Bakara suresi 23’te “ Onun misli bir sûre veya bir ayet şeklinde” çıtayı iyice 

düşürecek. Farklı muhataplara meydan okumasını Kurân’ı Kerim tam bir özgüvenle 

yapmaktadır.  

 

Günümüzde şunu herkes sorabilir: “Ne varki Kurân’ın benzeri bir sûre getirmek, bir metin 

getirmek çok mu zor? 

 

 

 

 

 

 

 

Bir metin yazıp bu Allah’tan dır diyebilir herkes. Fakat bunun şartlarını Kurân’ı Kerim üstten beri 
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sıralamaktadır. Buna göre; 

 

1- Önceki vahiylere atıflar yaparak, köklü bir kaynağa kendisini isnat etmeli. Kurân’ı 

Kerim “musaddık” özelliği ile bunu yapmaktadır. 

2- İçinde tutarsızlık, muğlaklık, şüphe olmayacak. Bunlardan arınmış olmalı.  

3- Anlaşılmayı engeleyen muğlaklık, gösterişli bir dil, ağdalı bir hitabet olmamalı 

4- İnsanları haksızlıklara iten, nefsani, keyfi hüküm ve zanlar barındırmamalı  

5- Tabiat ayetleri, psikoloji ayetleri ve sosyolojik hadiselerle tam bir uyum sergilemelidir. 

 

Müşrikler Kurân’ın bir benzerini getirmeyi denemişler. Fakat yapamamışlar.  Kurân’ı Kerim öyle 

bir metin ki 23 yılda iniyor. Bunu istikrarlı bir şekilde yapacak hiçbir müşrikte çıkmamış. Bu kadar 

uzun bir sürede bir söz söyleyeceksiniz ve yıllar önceki söylediğiniz sözle, yıllar sonra söylediğiniz 

söz arasında en ufak bir çelişki olmayacak.  

 

 

Yunus 51-10/39) 

 

ا ك ذَب وا ب لِْ ل َما بِِعْلِمهِ۪ ي ۪حيط وا ل مِْ بِم  ِلكِ  ت أْ۪ويل ه ِ  ي أْتِِهمِْ و  ك يِْ ف اْنظ رِْ ق ْبِلِهمِْ ِمنِْ ك ذَب الَ۪ذينِ  ك ذَٰ

 الظَاِل۪مينِ  ع اقِب ة ِ ك انِ  فِ 
 

Bel keżżebû bimâ lem yuhîtû bi’ilmihi velemmâ ye/tihim te/vîluh(u)(c) keżâlike 

keżżebe-lleżîne min kablihim(s) fenzur keyfe kâne ‘âkibetu-zzâlimîn(e) 

 

Ve bilakis onlara tevil gelmedikçe ilimleri ile kavrayamadıklarını yalanladılar. 

Bunun gibi ondan öncekiler de yalanladılar. Artık bak, zâlimlerin akıbeti nasıl 

oldu.  

 
Burada dikkat edilirse Kurân geçmemiş. “Senden öncekiler” diyerek, aslında el-kitabı ve o el-

kitabı getirilen resullerin başına gelenler sıralınmış. Buradan anladığımız, insanlğın hakikate, 

ilme karşı gösterdiği o ilk tepkilere, o ilk kadim hastalıklara da bir atıf yapıyor. 

 

Ayetin ilk kısmındaki “ ilimleri ile kayrayamamaları” sonucu yalanlamalarını sadece Kurân için 

değil genel bir sorun olduğuda böylece anlaşılıyor. Zira kişi bilmediğinin düşmanıdır.  

 

“Tevil” kelimesi var Kurânı Kerim’de. Bunu “yorum” diye meallendiriyorlar. Aslında “tevil” 

kelimesi kullanımı, dilde en yaygın anlamı “ açıklama ve yorum” demek. Fakat Kurân’ı 

Kerim’de “nihayi anlamının açıklanması, netice ve Kurân’ın varacağı son nokta” demektir.  

 

Buradaki “tevil” Kurân’ın yorumu değil, vaatettikleri gerçeklerin yeri ve zamanı geldiğinde 

ortaya çıkıp çıkmamasıdır. Yani sen bir vaatte bulundun, eğer bu ortaya çıkmazsa bu 

Allah’tan değil, ortaya çıkarsa bu Allah’tan deyip iman edecekler.  

 
Dikkat edilirse aynelyakin (görerek) bir iman istiyorlar. Fakat Kurân’ı Kerim Tekasür suresi 5’te : 

“Keşke ilmelyakin bir imanınız olsaydı.” Görerek olmaz, ilimle olur. Gayba iman budur. 

 

 

 

 

Yunus 51-10/40) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

ِمْنه مِْ نِْ و  ِمْنه مِْ بِهِ۪ ي ْؤِمنِ  م  نِْ و  ِ م  ۪هِ  ي ْؤِمنِ  ْل  بُّكِ  بِ ر  ْفِس۪دين ِ  ا ْعل مِ  و   بِاْلم 
 

Veminhum men yu/minu bihi veminhum men lâ yu/minu bih(i)(c) verabbuke 

a’lemu bilmufsidîn(e) 

 

Ve onlardan, ona inanan ve inanmayan kimseler vardır. Senin Rabbin 

müfsitleri iyi bilir. 

 
Bu ayette iki kez geçen “bihi” ifadesi “onunla” manasına geliyor. Resule inanmaları, Resul’ün 

getirildiği vahiy ile oluyor. Ya o vahiyle seni yalanlıyorlar ya da o vahiyle sana inanıyorlar. O 

yüzden Kurân’ı Kerim’in hiçbir yerinde nebiye iman yoktur, hep resul’e iman vardır, nedeni 

getirdiği ile alakalı olmasıdır.  

 

Nebiye iman olsaydı, Allah resulü vefat etti. Nebi vefat ettiği için ona imandan söz 

edilemezdi. Resul ve getirdiği mesaj üzerinden iman olacak ki kıyamete kadar bu iman 

geçerli olsun. 

 

“Müfsit” kelimesi fesat çıkaran demektir. Kurân’da fesat kelimesi genel olarak  Allah’ın belli 

bir ölçüye göre yaratıp öylece sürmesini dilediği fıtri, evrensel düzenin herhangi bir şekilde 

bozulması, bir biçimde kargaşaya sürüklenmesini ifade ediyor.  

 

Kurân fıtrı ve evrensel ilkeleri vaz ettiği için, ona inanmayanları, sadece bu fıtri düzeni bozmak 

isteyenler olabileceği de burada hatırlatılmaktadır. Kurân’a göre varlık ve dünyadaki 

dengeyi bozmak, fesat çıkartmak, müfsit insanların yapabileceği bir kötülüktür.  

 

Kurân’ı, alkolikler, kumarbazlar, zina yapanlar sevmezler. Çünkü bunların yanlış olduğunu 

vaaz ediyor, bunların sonunun ateş olduğunu vaaz ediyor. Bu kişiler ne kadar dil ile sevseler 

de içten sevmezler, ilgilenmezler, görmezlikten gelirler.   

 

 

Yunus 51-10/41) 

 

اِنِْ ۪لي ۪لي ف ق لِْ ك ذَب وكِ  و  ل ك مِْ ع م  ل ك ْمِ  و  نِ  ا ْنت مِْ ع م  يؤ ُ۫ ا ب ۪رٓ لِ  ِمَمٓ يءِ  ا ْعم  ا ن ۬اب ۪رٓ ل ونِ  ِمَما و   ت ْعم 
 

Ve-in keżżebûke fekul lî ‘amelî velekum ‘amelukum(s) entum berî-ûne 

mimmâ a’melu veenâ berî-un mimmâ ta’melûn(e) 

 

Ve eğer seni yalanlarlarsa artık de ki: “Benim yaptığım bana ve sizin 

yaptığınız sizedir.” Siz benim yaptığım şeyden berisiniz ve ben de sizin 

yaptığınız şeyden beriyim.” 

 
Kafirun suresinde ki (Kafirun 6 : Lekum dînukum veliye dîn(i)- Sizin dininiz size, benim dinim 

banadır!) düşünce ve inanç bazındaki özgürlük çok ileri bir safhaya yükseltilmiş, üst bir 

aşamaya getirilmiştir.  

 

 

Bu üst seviye özgürlüklerin sadece düşünce ve inanç bazında kalmaması gerektiği, amelde 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

de istenileni yapılma hürriyetini burada Kurân’ı Kerim Allah resulüne vermiş.  

 

Herkes her istediğini yapsa burada hak hukuk kalır mı? Herkes canının istediği her şeyi yapsa 

bir anarşi ortamı oluşur değil mi? 

 

Kurân’ı Kerim burada da bir sınır getiriyor. Ayet bunun önüne şöyle geçiyor. “Senin düşünce 

ve amelin sana aittir, benimki banadır” diyerek, aslında özgürlüklerin, başkalarının özgürlük 

alanına kadar geçerli olduğunu ifade ediyor.  

 

Senin özgürlüğünden bahsettikten sonra kendi özgürlüğünden bahsetmesi, senin özgürlük 

alanın, benim özgürlük alanıma kadar. Zira her tür özgürlük başkasının özgürlüğünün başladığı 

yere kadardır.  

 

Şimdi de konu, başkasının alanına girerek yaptığımız tebliği ve davete geçecek. Biz daveti 

bu kural çercevesinde nasıl yapabiliriz? 

 

 

 

Yunus 51-10/42) 

 

ِمْنه مِْ نِْ و  مَِ ت ْسِمعِ  ا ف ا ْنتِ  اِل ْيك  ِ ي ْست ِمع ونِ  م  ل وِْ الصُّ ِ ك ان وا و   ي ْعِقل ونِ  ْل 
 

Veminhum men yestemi’ûne ileyk(e)(c) efeente tusmi’u-ssumme velev kânû 

lâ ya’kilûn(e) 
 

Ve onlardan seni dinleyen kimseler var. Oysa akletmeyen sağırlara sen mi 

dinleteceksin? 

 
Burada bahsedilen”onlar”, yasakcılardır. Şunu düşenemezsin, buna inanamazsın, şu ameli 

yapamazsın diyen yasakcı müşriklerdir.  

 
“Oysa akletmeyen sağırlara sen mi dinleteceksin?” Zorlamı dinleteceksin. Seni dinlemiyorlar 

diye dinlemeleri için onları mecburmu bırakacaksın kendine.  

 

Rabbimiz burada da tebliğ ve davetteki özgürlükten bahsetmektedir. İster dinler, ister 

dinlemez. Sen istediğin kadar dosdoğru yolu anlat yinede insanlara bir şeyleri dinlettiremezsin. 

Burada “ sağır” kelimesi geçmektedir. Allah maddi anlamda kulakları işittiği halde, önyargıları 

ve bencilliği yüzünden, muhatabın derdini, davasını anlamak ve öğrenmek niyetiyle 

dinlemeyenlere sağır demektedir. Yani manevi bir sağırlıktan bahsetmektedir.  

 

Eğitimde de bu Kurân’i düsturlar göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü insanlara sadece 

severek, istediklerinde etkili bir şekilde dinlerler ve anlatlanı anlarlar. Eğitimde, davette, 

tebliğde, talim ve terbiyede her zaman gönüllülük vazgeçilmez ilk şart olmalıdır.  

 

Bir kişiyi bir dine, bir görüşe, bir fikre ve bunun yansıması olan davranışlara, amellere zorlamak 

Kurân’ın belirlediği düşünce ve davranış özgürlüğüne aykırıdır. Bu durum fıtri olmadığı için 

çoğu zaman istediği sonucu vermez, hatta ters teper.  

 

 

Yunus 51-10/43) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

ِمْنه مِْ نِْ و  ل وِْ اْلع ْميِ  ت ْهِدي ا ف ا ْنتِ  اِل ْيك  ِ ي ْنظ رِ  م  ِ ك ان وا و  ونِ  ْل   ي ْبِصر 
 

Veminhum men yenzuru ileyk(e)(c) efeente tehdî-l’umye velev kânû lâ 

yubsirûn(e) 

 

Ve onlardan sana nazar edenler var. Ancak onlar basiretsiz ise âmâları sen 

mi hidâyete erdireceksin? 

 
Kurân’ı Kerim bir ayette hem nazarı kullanıyor, bakmayı. Hem de basiri kullanıyor, görmeyi.  

 

İşitmek-dinlemek, bakmak-görmek bu ikisi farklı şeylerdir.  

 

Her işiten dinlemez. Her bakan görmez. Bakmak görmenin, işitmek te dinlemenin garantisi 

değildir. Burada müşrikler Allah resulünü dinliyorlar. Ve gözleri de Allah resulünün üzerinde. 

Fakat Allah resulünü anlamıyorlar. Onun derdini, davasını, ne anlattığını, amacını, gayesini 

bilmiyorlar.  

 

Onların bakışları ve dinleyişleri, acaba Muhammed’in bu tebliğ ve daveti yapmakla ne çıkarı 

var? Buradan ne elde edecek, gibi bazı suizanlarla dolu bir düşünceleri var. Allah onların 

kalplerindekileri bildiği için bu şekilde bir hitapla muhatabının duygu dünyasını bize açıklıyor.  

 

İsteyenin istediğini dinleyip izlediği bir ortamda ancak din sadece Allah rızası için ona has, 

ihlasla yapılır. Oysa baskılar sadece münafık üretecektir.  

 

Muhatabın başka videoları, dersleri veya ahlaksız yayınları dinleme imkanı varken , Allah’ın 

kelamına kulak kabartıyorsa, bu tarz içeriklere ilgi duyuyorsa, onların ecir ve kazançları, o 

videolardan istifadeleri çok daha bereketli olacaktır. O yüzden hiçbir dini kuralı, hiçbir Kurân’i 

emri siz zorla yaptıramazsınız. 

 

Başını örtmek istemediği halde siz başörtüyü zorunlu kılarsanız, bu sefer İran’daki gibi dışı 

kapalı içi açık bayanlar olur. O yüzden hiçbir emri zorla yaptıramayız.  

 

Burada da Kurân’ı Kerim, Allah resulününün kimseye gidip kendisini zorla dinlettirmemesi 

gerektiğini vaaz ediyor. 

 

Allah dosdoğru yolu olan Sıratı Müstakim’ini kimseye zorla dayattırmazken, biz neden 

dayatıyoruz? Neden bir tartışma üslubu ile Allah’ın doğrularını savunuyoruz? Senin inancın 

sana, benim inancım bana. Bugün onu okuduk. Benim amelim bana aittir.  

 

Zira her tür düşünsel dayatma, ameli dayatma zulmü doğurur. Bakın! Bir alttaki ayet zulümden 

bahsetmektedir. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Yunus 51-10/44) 

 

ِ ّللٰا ِ اِنَِ ِكنَِ ش ْيـًٔا النَاسِ  ي ْظِلمِ  ْل  لَٰ ونِ  ا ْنف س ه مِْ النَاسِ  و   ي ْظِلم 
 

İnna(A)llâhe lâ yazlimu-nnâse şey-en velâkinne-nnâse enfusehum 

yazlimûn(e) 

 

Muhakkak ki Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Lâkin insanlar, kendi 

nefislerine zulmederler. 
 

Önceki ayetlerle bağlantı kurduğumuzda, İnsanlar Allah’ın emir ve yasakları konusunda 

banaz bir savunma, tebliğ ve davete karşı önyargılı bir düşmanlık yaparlarsa, onların sadece 

kendi kendilerine zulmedecekleri, çevrelerine zarar vereceklerini sonucuna Kurân’ı Kerim 

burada ulaştırıyor. Yani “eğer seni dinlemiyorlarsa, kendilerine zarar veriyorlar.” Sana zarar 

vermiyorlar.  

 

Allah’ın emir ve yasakları, Allah’ın çıkarı için haşa değildir. Biz namazı Allah için kılmayız. Orucu 

Allah için tutmayız. Çünkü Allah el-Gani olandır. El Gani olanın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.  

 

Emir, fayda ve yasaklardan fayda görecek sadece insanın kendisidir. Onun için Allah’a 

isyanın, dine ve Kurân’a saldırıların zararını yine saldıranlar görecektir. Din, Kurân ve Allah 

bundan herhangi bir zarar görmez. O’nun zarar gördüğünü düşünürsek bir anda O’nun 

jandarmalığına soyunuruz. Soyut olan ilkeleri kim ne kadar aşağılarsa kendini aşağılamış olur.  

 

Sonuç olarak herkes ektiğini biçer, yaptığını çeker. 

 

 

 

 

Yunus 51-10/45) 

 

ي ْومِ  ه مِْ و  ارِِ ِمنِ  س اع ةًِ اَِْلِ ي ْلب ث ٓوا ل مِْ ك ا نِْ ي ْحش ر  ف ونِ  النَه  ق دِْ ي ت ع ار  ْم  ِسرِ  ب ْين ه  ك ذَِ الَ۪ذينِ  خ 
ا ّللٰاِِ بِِلق ٓاءِِ ب وا م  ْهت ۪دينِ  ك ان وا و   م 

 

Veyevme yahşuruhum keen lem yelbeśû illâ sâ’aten mine-nnehâri 

yete’ârafûne beynehum(c) kad ḣ asira-lleżîne keżżebû bilikâ-i(A)llâhi vemâ 

kânû muhtedîn(e) 

 

Ve o gün sanki gündüz bir saatlik tanışmadan başka kalmamışlar gibi onları 

haşrederiz. Muhakkak ki, Allah’la karşılaşmayı yalanlayan ve hidâyete 

ermeyenler hüsrândadır. 

 
Ahiretteki o haşredmeye, hesap gününe  atıf yapıyor. Yani eden nasıl buluyor, nerede 

buluyor, dünyada bulmazsa ahirette nasıl bulacak gibi, Allah Resul’ünü teskin eden bir 

pasaja girmiş.  

 

“Muhakkak ki Allah ile karşılaşmayı yalanlayan ve hidayete ermeyenler hüsrandadır.” 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Hüsran, hiçbirşey yapmayan için kullanılmaz. Bir mücadele edecek, çalışması olacak, birikimi 

olacak ki, iflas etsin, hayal kırıklığına uğrasın. Yani ahiret ile ilgili bu adamların bir yatırımı var. 

Yatırım olmasa hüsran denmez. Fakat bu yatırımın beyhude olduğu hüsran kelimesi ile ifade 

edilmiş. 

 

Siz Allah’ın dosdoğru yolunu anlatırken karşınızda ideolojik bir savunucu grubu var. O grupta 

belki Allah rızası için kendi tanrıları için bu ideolojileri savunuyorlar. Fakat sonucun hüsran 

olduğu burada anlatılmaktadır.  

 

Dirilmeyi uzak görüp inkar edenler ve dünyayı dolu dolu yaşadığını iddia edenlerde de sonuç 

her iki durumda da hüsrandır.  

 

Bu ayet iki şekilde anlaşılmış. İlki, “ Bu bir saatlik tanışma nedir? Bu bir saatlik kalınan yer nedir? 

Düşüncesinde müfessirlerde fikir ayrılığı olmuş. İlki, kalınan bir saatlik sürenin dünya hayatıyla 

birlikte o kabirde geçirilen kısa süre olarak anlamışlar. Yani adam ölüyor, sanki bir saat o 

kabirde yatmış gibi uyanıyor. Çünkü ölen insan için zaman durur. Uyandığında orada bir saat 

kaldığını zannediyor.  

 

İkincisi ise, insanların aktif oldukları dünya hayatında bir saatlik bile elle tutulur, gözle görülür 

bir amel ortaya koyamadıklarını anlatır demişler. Sanki bir saatlik tanışma gibi hayatımız geldi , 

geçti. Ahirette böyle yorumluyorlar.  

 

Buradaki yete’ârafû tanımak bilmek manasına geliyor. Kabirden dirilenlerin neyi, kiminle 

yaptıklarının bilincinde olacaklarınızda ifade etmektedir. Burada aslında suçun bir şekilde sürü 

psikoloji ile birlikte yapıldığına dair bir atıfta olabilir.  

 

 

 

 

Yunus 51-10/46) 

 

 

اَِما فَي نَكِ  ا وِْ ن ِعد ه مِْ الَ۪ذي ب ْعضِ  ن ِري نَكِ  و  ْرِجع ه مِْ ف ِال ْين ا ن ت و  ى اللٰه ش ۪هيد ِ ث مَِ م  ا ع لَٰ ي ْفع ل و م 
 نِ 
 

Ve-immâ nuriyenneke ba’da-lleżî na’iduhum ev neteveffeyenneke 

fe-ileynâ merci’uhum śümma(A)llâhu şehîdun ‘alâ mâ yef’alûn(e) 

 

“Ve eğer sana, onlara vaat ettiğimizin bir kısmını göstersek veya tamamını 

getirsek de yine onların mercii bizedir. Kaldı ki onların yaptığı şeylere de Allah 

şehittir.” 

 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de, (göstermeden) 
seni vefat ettirsek de sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra, Allah onların yapmakta olduklarına da 
şahittir. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

“Onları tehdit ettiğimiz (Allah tehdit etmez. Tehdit acizlerin işidir. Allah sadece uyarır.)  şeylerin bir 
kısmını sana (Rabbimizin sana dediği Hz. Muhammed’dir.Rabbimiz cehennem ile uyardı ya. Diyor ki : Bu 
uyarıları, ahireti ). göstersek de, (göstermeden) seni vefat ettirsek de sonunda onların dönüşü bizedir 
(Allah Resul’ünün vefat ettirilenisinin bu konu ile alakası nedir?Allah Resul’ü vefat etti. Geleceği gördü. 
Gelip bunu müşriklere bildirecek mi. Faydası nedir öldürülmesinin? Müşrikler zaten ölmesini istiyor . 
Seni öldürsek de burada çok uyan bir şey değil. ) Sonra, Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. 
 

Ayete hep meft ile meyyit ile manalar verilmiş. Fakat Arapçasında  ölüm ile ilgili bir ifade yok.  

 

Bizim mealimiz şöyle : “Ve eğer sana, onlara vaat ettiğimizin bir kısmını göstersek veya 

tamamını getirsek de yine onların mercii bizedir. Kaldı ki onların yaptığı şeylere de Allah 

şehittir.” 

 
Rabbimiz Hz. Muhammed’e eğer sana cehennemin bir kısmını göstersek de veya tamamını 

getirsek de müşriklerin inancı olmayacaktır, onların dönüşü bizedir demektedir. Allah 

Resul’ünün öldürülmesi ile bir alakası yok. 

 

Ayetten anlaşılacağı üzere Allah Resul’ü cehennemi görmek veya göstermek istiyor. Çünkü 

müşriklere sözle söyledi, ayetle söyledi. İnsanlar dinlemedi, sağır gibi davrandılar. Allah 

Resul’ünün gayet insanı bir tutumudur. Bu adam gideceği yeri bir görse. Acaba o ateşin 

içinde yanışını görse belki iman eder diye düşünüyor. Ayette de diyorki “ o ateşin içinde 

yanmalarının bir kısmınıda göstersen, tamamını da göstersen onların dönüşü yok.” Onlar 

inanmaz, onlar önyargılı. 

 

Onlara aynelyakin olarak da göstersen inanmaz. İnancın ilmenyakin olması yani Kuran ilmi ile 

olması lazım (Tekasür suresi 5). Çünkü biz gayba iman ediyoruz. Eğer sen cehennemi onlara 

gösterirsen bu gayba iman olmaz, şehadete iman olur. Yani var olan birşeye tanık olmak, 
buna da iman denmez. Melekleri gören bir adama meleklere iman söz konusu olmaz.  O 

yüzden bunların cehenneme ve cennete iman etmeleri gerekiyor.  

 

Bu ayetten anladığımız, Allah Resul’ünün cehennemi gördüğü veya gösterdiğine dair tüm 

rivayetlerinde bu ayete vurulması gerektiğine inanıyoruz. Allah Resul’ünün böyle bir isteği var 

fakat bu istek Kuran tarafından geri çevrilmiş. Çünkü faydasız bir istek, dayatmacı bir istek. 

Cehennemi göstermek dayatmacı bir istektir. Orada gönüllülük olmaz. Bu aslında din 

dayatmadır. Aba altından sopa göstermektir. Kuran’ın böyle bir üslubu yok. Dileyen iman 

eder, dileyen inkar eder. 

 

Bizler sadece ilmenyakin olarak bilmekle ve buna inanmakla mükellefiz. Hz. Muhammed’in 

cehennemi gördüğüne dair tüm rivayetler bu tarz ayetler ışığında anlaşılmalıdır. Nebinin bu 

tarz bir isteği burada ifade edilmiştir. Zira her insan gibi onlarda imtihandadır ve gayba imanla 

mükelleftir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Yunus 51-10/47) 

 

ِلك ل ِِ س ول ِ  ا َمةِ  و  اءِ  ف ِاذ ا ر  س ول ه مِْ ج ٓ ه مِْ بِاْلِقْسطِِ ب ْين ه مِْ ق ِضيِ  ر  ونِ  و  ي ْظل م   ْل 
 

Velikulli ummetin rasûl(un)(s) fe-iżâ câe rasûluhum kudiye beynehum 

bilkisti vehum lâ yuzlemûn(e) 

 

Ve her ümmet için bir resul vardır. Artık onların resulleri geldiği zaman 

aralarında hakkaniyetle karar verirler ve onlara zulmedilmez. 

 
Her ümmetin bir resulü (insan elçisi) vardır. İkinci paragrafta çoğul olarak gelen ikinci resuller 

insanın canını olmaya gelen ölüm melekleridir. Onlara da Kuran’ı Kerim resul der. Bakınız 

Enam Süresi  61 ve Hac suresi 75 ‘de  şöyle bir ifade var.  

 

“ Allah insanlardan ve meleklerden resuller seçer “ (Hac 75) 

“Sizden birinize ölüm gelince, onu resullerimiz tamamlar.” (Enam 61) 

 

Bazı müfessirler buradaki anlatımı, Resul’lerin hesap gününde uyardığı ümmetlerin karşısına 

çıkacağı, lehte veya aleyhte şahitlik edeceği şeklinde yorumlamışlardır.  

 

Belirlilik takısı ile gelmeyen (el-resul olarak gelmeyen) resul, bildiğimiz elçi manasındadır. Bir kişi 

insanlara eğer üm denici kurucu, ilahi ve fıtri ilkeleri hatırlatıyor ve insanları bu fitri ilkeler 

etrafında bir araya gelmesini sağlıyorsa, o kişi veya kişiler ayetleri yaşantıları ile koruyan, tebliğ 

eden, davetle ulaştıran elçilerdir. Fakat Allah’ın elçileri değildir. Allah’ın elçiliği konusunda 

nübüvvet devreye giriyor. Biz sadece Allah’ın elçilerinin getirdiği kitabın elçileri olabiliriz. Yani 

ilkelerin elçileri olabiliriz. Çünkü nübüvvet bitmiştir.  

 

Bir kişinin Allah’ın Resul’ü olması ile gelen vahyin resulü olması arasındaki fark çok önemli. 

Sahabe gelen vahyin Resulüdür. Yani mesajı insanlara ileten elçilerdir. Nebilerin getirdiği 

mesaj üzerinden Resullük ve risalet görevi devam etmektedir. Allah bu görevi muttaki kullara 

bir ödev olarak vermiştir. Biz bu mesajı, doğruları, ilkeleri mutlaka başkalarına aktarmakla 

mükellefiz. Bu bizim ölünceye kadar yapmamız gereken bir görevdir. Bunu yaşayarak da 

aktarabilirsiniz, söyleyerek de aktarabilirsiniz. Ama bunu zorla yapmayacaksınız. Dayatma 

usulü ile yapmayacaksınız. Tartışma usulü ile yapmayacaksınız. Tamamen gönüllülük esasına 

göre, seni dinleyecekler veya dinlemeyecekler. Kendini zorla dinletmeyeceksin. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

Yunus 51-10/48) 

 

ي ق ول ونِ  تَٰى و  ذ ا م  ْعد ِ هَٰ اِد۪قينِ  ك ْنت مِْ اِنِْ اْلو   ص 
 

Veyekûlûne metâ hâżâ-lva’du in kuntum sâdikîn(e) 

 

Ve derler ki: “ Eğer, sandıksanız bu vaat ne zaman? 

 
Ölüm melekleri geldi, senin canını aldı, kıst ile hakkaniyetle sana karar verildi ve sana 

zulmedilmedi. 

 

Onlarda diyor ki karşı taraf: “ Eğer bu sadıksan bu hesap günü veya su son saa, bu vaat ettiğin 

ne zaman? 

 

Müşriklerin bu sorusu aslında gerçeği öğrenmeye yönelik samimi bir soru değil, inkar ve 

istihzaya yönelik bir sorudur. Zira hiçbir zalim ve suçlu adalet karşısına çıkmak istemez. Hesabını 

veremeyeceğin bir hayat yaşamışsın, mizanın önüne çıkmak ister misin? Ne zaman mış? Böyle 

dalga geçer gibi… 

 

Elçilerin görevi hesap sorup, ceza kesmek değildir. Sadece iyiliği, doğruyu, hakikati 

hatırlatmaktır. Çünkü Kuran’ın tebliği ile “Tebliğ etmek sana, hesap sormak bize”diyor 

Rabbimiz.  

 

 

Yunus 51-10/49) 

 

ِ ق لِْ ا ِلن ْف۪سي ا ْمِلكِ  ْل ٓ رًّ ِ ض  ْل  ا اَِْلِ ن ْفعًا و  اءِ  م  ل ِ  ا َمةِ  لِك ل ِِ ّللٰا ِ  ش ٓ اءِ  ا ج  ل ه مِْ اِذ اج ٓ ِ ا ج  ي ْست أِْ ف ل 
ونِ  ِ س اع ةًِ ِخر  ْل  ونِ  و   ي ْست ْقِدم 

 

Kul lâ emliku linefsî darran velâ nef’an illâ mâ şâa(A)llâh(u)(k) likulli 

ummetin ecel(un)(c) iżâ câe eceluhum felâ yeste/ḣirûne 

sâ’a(ten)(s) velâ yestakdimûn(e) 

 

De ki: “ Allah’ın dilediği dışında, nefsime bir fayda ve zarar vermeye malik 

değilim. Her ümmet için bir ecel vardır. Ecelleri geldiği zaman artık bir saat 

ertelenemez ve öne alınamaz. 

 
Bu Allah Resul’üne Kuran tarafından söylettiriliyor.  

 
“Her ümmet için bir ecel vardır.” Maalesef bizde bu eceli aldık kişilere indirdik. Bireysel 

okuduk. Halbuki ayet toplumların eceli ile ilgilidir.  

 

 

 



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                       Sayfa 1442 
 

 

Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Bu ifade ile tüm iktidar ve toplumlara mevcut güçlerine güvenmemeleri herşey gibi onunda 

emanet ve geçici olduğu mesajı bu ayette verilmiştir. 

 

Allah Resul’ü başına gelecekler ile ilgili tam bir bilgiye sahip değilken ve Kuran’da bunu 

söyletirken ona, bizler ne kadar hayata, başımıza gelenlere hakimiz.  

 

Önemli olan vuku bulanlar değil, bizim onlara karşı verdiğimiz tepki ve aldığımız tedbirlerdir.  

 

 

 

Yunus 51-10/50) 

 

ا ْيت مِْ ق لِْ يك مِْ اِنِْ ا ر  اًرا ا وِْ ب ي اتًا ع ذ اب ه ِ ا تَٰ اذ ا ن ه  ونِ  ي ْست ْعِجلِ  م  ْجِرم  اْلم   ِمْنه 
 

Kul eraeytum in etâkum ‘ażâbuhu beyâten ev nehâran mâżâ 

yesta’cilu minhu-lmucrimûn(e) 

 

De ki: “O’nun azabının evde veya dışarda gelişini gördünüz mü? Mücrimlerin 

acele istediği nedir? 

 
Burada evde diye meallendirdiğimiz beyt kelimesi, gece diye meallendirilmiş. Fakat gece 

zaten “leyl” diye Kuran’ı Kerim’de müstakil olarak var. Burada gece ve gündüz diye 

meallendiriyorlar, biz bunu evde veya dışarda olarak meallendirdik.  

 

Anlatılmak istenen; bu hayatın hızlı akışı içerisinde ölüm size ne zaman gelecek, bundan 

haberiniz var mı , ne zaman öleceğinizi biliyor musunuz ki, bir şekilde bunu acele ile 

istiyorsunuz. 

 

Bu cevabın benzerini biz Tur suresi 13-16 da okumuştuk.  

 

 

Yunus 51-10/51) 

 

ا اِذ ا ا ث مَِ ق عِ  م  ْنت مِْ و  م  نِ  بِ۪هِ  اَٰ ـ َٰ ْٓل ق دِْ اَٰ  ت ْست ْعِجل ونِ  بِهِ۪ ك ْنت مِْ و 
 

Eśümme iżâ mâ veka’a âmentum bih(i)(c) âl-âne vekad kuntum bihi 

testa’cilûn(e) 

 

Vuku bulduktan sonra mı ona inanacaksınız? Ve onu acele isteyenler 

oldunuz. 

 
Bakınız! Aynelyakin imanı Kuran’ı Kerim  bu manada kabul etmiyor. Bir şey vuku bulduktan 

sonra ona iman makbul bir iman değil. Vuku bulmadan inanmak lazım. Gaybi iman bu.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Bazı şeylerin tecrübe edilmeden kötü olduğunu anlayabiliyoruz. Mesela alkol, uyuşturucu, 

zina, intihar, gasp veya cinayet gibi şeylerin kötülüğünü veya bunların zararlı olup olmadığını 

anlamak için illa tecrübe etmeye gerek var mı? Yok. Allah size akıl vermiş, fikir vermiş. 

 

Hatta bazı şeyler vuku bulduğunda artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş olur.  Hesap 

gününü düşünen ve onun hakikatine inanmış biri hayatın lezzetlerini tatmak için aceleyle 

dünyanın peşinden kesinlikle koşmaz. Zira dünyayı kovalayan onu elde etmek için her tür 

kötülüğü, her tür hakka girmeyi göze alacaktır. Karşısına çıkan hakları çiğnemekten geri 

durmayacaktır. Dünya kaynakları sınırlı, istekler sınırsız. Eğer siz bunun peşinden koşarsanız 

mutlaka başkasının özgürlük alanına girersiniz.  

 

Başkasının alanına girmenin Kuran’cası zulüm dür.  Zalimlerin sonunu da 52nci ayet şöyle ifade 

ediyor: 

 

 

Yunus 51-10/52) 

 

ل م وا ِللَ۪ذينِ  ۪قيلِ  ث مَِ ْلِدِ  ع ذ ابِ  ذ وق وا ظ  ْونِ  ه لِْ الْخ  ا اَِْلِ ت ْجز   ك ْنت ْمت ْكِسب ونِ  بِم 
 

Śumme kîle lilleżîne zalemû żûkû ‘ażâbe-lḣuldi hel tuczevne illâ bimâ 

kuntum teksibûn(e) 

 

Sonra zulmedenlere denildi ki: “Halit azabı tadın! Kespettiklerinizden başka 

ile mi karşılaşacaktınız?” 

 
“Halit” ebedi ile farklıdır. Halit, halin bozulmaması, bir süre o halde kalmaktır.  

 

Zulüm kelimesi, zeleme kökünden türemiş bir kelime. Zulümatta aynı kökten, karanlıklar 

şeklinde bunu meallendiriyoruz. Yani zulüm ile zulümatı Kuran’ı Kerim aynı kökle ifade etmiş. 

Nasıl ki karanlığın varlığı ışığın yokluğu ise, zulüm de insanlığın, erdemin, onurun, hidayetin, 

nurun yokluğudur. Bunlar olması gereken asli unsurlardır. Bunları yerine getirmemek veya 

bunları yerinden etmek zulümdür. Asli olan tevhiddir. Onu yerinden etmek zulümdür.  

 

Bilincin ters dönmesi durumunda insan, hakikati ters algılayabilir. Burada Mekkeli müşriklerin 

Allah Resul’ü ile olan dialogundan bunu anlıyoruz. Hakikati ters algılayan insana geçici olan 

kalıcı, kalıcı olan ise geçici gibi görünebilir. Terazi bozulmuş.  

 

İnsanlar aslında cennet için yaratılmıştır. İnsanların kaderi cennete gitmektir. Eğer siz 

cehenneme gidiyorsanız kaderi inkar etmişsiniz demektir.  Bu anlam düşünüldüğünde insanın 

kendisine ve çevresine yapacağı en büyük zulüm, cennet için yaratılan insanın cehenneme 

düşmesidir. İşte zulüm budur. Hikmet de bunun tam tersidir. Zulmün en büyük zararı yapana 

oldu, Allah kullarına zulmetmedi. Rabbimiz Zuhruf 76 da şöyle demiştir: 

 

“ Onlara biz zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler.” (Zuhruf 76) 

 

Ayetin sonunda yer alan “ kespettiklerinizden başkası ile mi karşılaşacaktınız?”sorusu aslında 

dünyayı nasıl cehenneme çevirdiğimizin de cevabıdır. Mütref bir yaşamın dünyanın 

kaynaklarını nasıl tükettiğini biz İsra suresinin 16ncı ayetinde detaylı şekilde anlattık. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Mütref bir yaşam içinde olan insanlar kaynakları tükettiği için çevrelerine zulmeder, doğaya 

zulmeder ve dünyanın kendisine, yaşam alanına zulmeder. Zulmü önlemenin yolu olarak 

Kuran hesap gününü hatırlatıyor. Onu da 53 den şöyle okuyoruz. 

 

 

Yunus 51-10/53) 

 

ن كِ  ي ْست ْنبِؤ ُِ۫ قِ  و  ِ ا ح  ٓي ۪اي ق لِْ ه و   ب ۪ ر  قِ  اِنَه ِ و  ا ل ح  م ٓ ْعِج۪زين ِ  ا ْنت مِْ و   بِم 
 

Veyestenbi-ûneke ehakkun hu(ve)(s) kul î verabbî innehu 

lehakk(un)(s) vemâ entum bimu’cizîn(e) 

 

Ve senden o haber hak mıdır diye sorarlar? De ki: “ Evet! Ve benim Rabbim! 

Muhakkak O haktır ve sizler aciz bırakacak değilsiniz. 

 
Hem haber haktır hem de o hakkı bize ilhak eden el-Hakk olandır. Ne el-Hakk olanı aciz 

bırakabilirsiniz ne de onun haberini aciz bırakabilirsiniz. El Hakk olan Rabbin vaadi de el-Hakk 

olmak zorundadır, mantıklı çıkarım budur. Burada Hakk kullanılmasının bir manası da yapılan 

zulümlerin yanlarına kalmadığı, hak ettikleri karşılığı o gün almaları manasındadır.  El Hakk 

olan Allah herkese hakettiğini verendir. Hakk asla mağdur edilemez. Zafer hakikatindir.  

 

İnsanın kendisiyle ilgili en hakiki gerçek aslında bu ayete baktığımızda aciz oluşudur. O haberi 

de o haberi size indireni de, sizi yaratanı aciz bırakamazsınız ifadesi, insanın kendisinin aciz 

olduğunu anlatır. Bunu itiraf eden, başkasının hakkına, hukukuna girmez, zulmetmez. Birine 

zulmetseniz için sizin kendinizi ondan üstün görmeniz gerekir. Acziyetini itiraf etmiş mütevazi 

insan hiç kimseye zulmetmez.   

 

Yunus 51-10/54) 

 

ل وِْ ِ ِلك ل ِِ ا نَِ و  تِْ ن ْفس  ل م  ا ظ  ْفت د تِْ اْْل ْرِضِ فِي م  وا بِ۪هِ  ْل  ا س رُّ ة ل َما و  ا النَد ام  ا و   اْلع ذ اب  ِ ر 

ق ِضيِ  ه مِْ بِاْلِقْسطِِ ب ْين ه مِْ و  ِ و  ونِ  ْل   ي ْظل م 
 

Velev enne likulli nefsin zalemet mâ fî-l-ardi leftedet bih(i)(k) veeserrû-

nnedâmete lemmâ raevû-l’ażâb(e)(s) vekudiye beynehum 

bilkist(i)(c) vehum lâ yuzlemûn(e) 

 

Ve zulmeden her nefis yeryüzünde neyi varsa mutlaka onu feda ederdi. Ve 

azabı gördüklerinde nedametlerini gizlediler. Ve onların arasında 

hakkaniyetli karar verilir ve onlara zulmedilmez. 

 

 
Bu zulmeden insanların hedefi dünyalıkları, o gün olduğunda bu çok değer verdikleri şeyleri 

fidye olarak veriyorlar. Dünyadaki münafıklıklarını ahirete de taşıyorlar.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Neden burada “kıst”a adalet demedik? Adalet içinde eşitliği ve pay, hisseyi de barındıran 

üst çatıyı oluşturan bir denge halidir. Adalet terazi ile gösterilir ya, kıst ise biraz daha 

hakkaniyetli bir paylaşımdır.  

 

Herkes eşit görerek (sevva), herkese hak ettiği payı ( kıst) vererek adaleti sağlarız. Şöyle izah 

edebiliriz. Bir çocuk var, önünde yarım porsiyon yemek var. Bir de yetişkin var önünde tam 

porsiyon yemek var. Bu iki yemek eşit mi? Değil. Ama kıst. Yani hakkaniyetli bir paylaşım.  

Adalette küçüğünde bir porsiyon koyarsın, büyümede bir porsiyon koyarsın. Kıst ise herkesin 

boyuna göre, çapına göre yapılan bir paylaşımdır. O yüzden her eşitliği kıst olarak 

düşünmeyin. İnsanlar eşittir olmadı. Kadın erkek eşittir olmadı, fıtratları aykırı. Eşit ben kundura 

giyiyorum, o da giysin. Onun ayağına zulümdür. Kesinlikle kıst ta zulmün zerresi bile görülmez.  

 

Yunus 51-10/55) 

 

ِ ِِ اِنَِ ا ْل ٓ ا لِِلٰ اتِِ فِي م  و  ِ الَسمَٰ اْْل ْرِض  ِ و  ْعد ِ اِنَِ ا ْل ٓ قِ  ّللٰاِِ و  ه مِْ ح  ِكنَا ْكث ر  لَٰ ِ و  ونِ  ْل   ي ْعل م 
 

Elâ inne li(A)llâhi mâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(k) elâ inne 

va’da(A)llâhi hakkun velâkinne ekśerahum lâ ya’lemûn(e) 

 

Muhakkak ki göklerde ve yerde olanlar, Allah’ındır. Öyle değil mi? Allah’ın 

vaadi hak değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmezler. 

 
Mülk Allah’ındır ilkesi çok önemli. Biz mülkü emanet olarak bilirsek, başkasının malına, mülküne 

göz dikmeyiz.  

 

Burada cevapları içinde olan sorular sorulmuştur. İlki müşriklerin de kabul ettiği “ gökleri ve 

yeri kim yarattı” sorusunun cevabıdır. İkincisi ise “herşeyi yaratanın, bir kez daha farklı alemler 

yaratabilecek potansiyelde olduğu mantıksal çıkarımıdır.  

 

 

Yunus 51-10/56) 

 

ي ۪ميتِ  ي ْحيِ۪ ه وِ  اِل ْيهِِ و  ع ونِ  و   ت ْرج 
 

Huve yuhyî veyumîtu ve-ileyhi turce’ûn(e) 

 

O, diriltir ve öldürür. Ve O’na döndürüleceksiniz. 

 
Bu ayeti düşündüğümüzde “ O, diriltir ve öldürür” diyor. Önce diriltmek mi gelir? Öldürmek 

mi? Biz öleceğiz ki ahirette dirilelim. Buradaki sıralamanın şöyle olması gerekmez mi? “ O, 

öldürür ve ahirette diriltir.” 

 

 

 

Ama ne ilginçtir ki burada  dirilme önce gelmiş, sonra da öldürme gelmiş.  O zaman biz hesap 

günü O’na döndürüleceksek sıralamanın şöyle olması gerekmez mi? “ O, öldürür ve diriltir.” 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Ama öyle değil. “ Önce diriltir sonra öldürür.” Sıralama farklı. Normalde öldüren ve ahirette 

tekrar dirilten şeklinde olması gerekmez miydi? 

Demek ki burada maddi ölüm veya dirilmeden ziyade, dönüşün Allah’a olduğu bilinci ile 

ahiret inancı bilinci ile hesap günü inancı bilinci ile dimağların dirilmesi, yani manevi bir 

dirilmeden bahşediyor. Sonra bu manevi  diri olan insanların maddi olarak ölüp Rabblerine 

kavuşmaları konu edilmiş.  “O, manen diriltir sonra da madden öldürür.” Hesap günü Allah’ın 

huzuruna çıkasınız diye. Bu şekilde bağlam yerine oturuyor. 

 

Zira hem önceki ayet hem de devam eden ayetlerde bu manevi dirilişi sağlayan vaazlara, 

ayetlere birer örnek ile pasaj devam ediyor.  

 

Peki önce dirilmenin geldiği başka ayet var mı? 

 

Enam 122 : “Ölü iken dirilttiğimiz, ona insanlar arasında, onunla yürüyebileceği bir ruh 

verdiğimiz bir kimse, zulümat içinde kalıp bir türlü çıkamayan kimse gibi olur mu? 

 

Demek ki bu adam zulumet içindeymiş, manen ölüymüş. Allah onu ayetlerle diriltmiş ve 

insanlar arasında yürüyebileceği bir kılavuzluk vermiş.  

 

 

Yunus 51-10/57) 

 

ا ي ٓا تْك مِْ ق دِْ النَاسِ  ا يُّه  اء  ْوِعظ ة ِ ج ٓ ب ِك مِْ ِمنِْ م  ِشف ٓاءِ  ر  ا و  ه دًى فِي ِلم  د وِرو  ة ِ الصُّ ْحم  ر  ِللْم ِ و 
 ْؤِم۪نينِ 

Yâ eyyuhâ-nnâsu kad câetkum mev’izatun min rabbikum ve şifâun 

limâ fî-ssudûri vehuden verahmetun lilmu/minîn(e) 

 

Ey insanlar! Size, Rabbinizden bir vaaz ve sadrlarda olana şifa ve inananlara 

hidayet ve rahmet gelmiştir. 

 
Sadırda olana şifa seni manen diriltir. O yüzden bunun maddi bir dirilme olmadığını çok net 

söyleyebiliyoruz.  

 

Burada dikkat ederseniz cümle “ey insanlar!”diye başlıyor. Bu Kuran’ın bütün insanlığı 

kuşatacak olan onlara evrensel kural ve ilkeler veren, vaaz eden insanlığı dirilten bir öğüt 

olduğunun beyanıdır. Bu ifade sadece nüzul ortamında yaşayan insanları değil kıyamete 

kadar gelecek nesilleri hedeflediğini de Kuran’ın gösterdiğidir.  Bu ifadelerden dolayı Kuran’ın 

bütün insanlığa Şamil okumak ve anlamak gerekmektedir. Ayetleri bölgesel anlayamayız. 

Konjonktürel anlayamayız. Tüm insanlığı kapsayacak şekilde anlamamız lazım. O dönemi o 

kadar uzun anlatıyorlar ki bu döneme hiçbir şey kalmıyor. Metnin bir çoğrafya ya bir zaman 

diliminde indirilmiş olması, bizim sadece o döneme mahkum etmemiz manasına gelmez. 

Tarihselci yorum böyle mesela. 

 

Bu ifadelerden dolayı Kuran’ı insanlara şamil okumak ve anlamak gerekmekte. Yunus 

suresinin 1 nci ayetinde Kuran’ın hikmet dolu özelliğine işaret edilmişti, 37 nci ayette Kuran’ın 

kendisinden önceki kitapları doğrulayan, tasdik eden bir mahiyeti olduğunu söyledi ve el-

kitap olan tüm öğretileri açıklayan, muğlaklığı ortadan kaldıran bir mahiyete sahip olduğunu 

anlattı, 38 nci ayette de benzerinin getirilmeyeceğini  bildirmiştir. 
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Bir de burada “sadrlarda olana şifa olsun diye Kuran gelmiş.” Sadr kelimesi Kuran’da organ 

veya vücudun bir kısmı olan göğüs anlamında kullanılmamıştır. Sadr ve çoğulu sudur daha 

çok iç aydınlanma, ferahlama, iç huzur kast edilmiştir. Bakınız İnşirah suresinin ilk ayeti.  

 

“Elem neşrah leke sadrake” ilahi ilkelerin sudr denilen iç alem ve daha çok insanın duygu ve 

düşüncelerine şifa oluşu, sadrlarda olana şifa ifadesiyle bu ayette ifade edilmiştir.  

 
Yani siz aslında Kuran’ı alıp maddi uzva şifa olsun diye okuyamazsınız. O sadrlarda olana 

şifadır. 

 

Kuran, zihinleri ikna eder. Sıkıntıları gidererek gönülleri tatmin eder, insanların ahlaki seviyelerini 

yükseltir. Böylece toplumun dirlik ve düzenini, huzur ve sükununu da sağlamış olur.  Sadece 

Kuran insanlara şifa değil, o topluma da şifa olmalıdır.  

 

Bunun şartı, Kuran’ın rahmet temelli okunması ve yaşanmasıdır. Kuran’ın hidayet ve rahmet 

özelliğinin ortaya çıkması için de öncelikle O’na inanmak şarttır.  

 

Kuran’ın vaaz ettiği kurucu ilkelere inanmak öncelikle muhatabın kendi zihninde, iç aleminde 

aydınlık, ferahlama ve şifa olacak ve sonra bu sağlıklı bakış insanlara merhametli amel ler ile 

yansıyacaktır veya yansımalıdır. Yansımıyorsa algımızda bir sıkıntı var demektir. Yani bir insan 

Kuran okuyup etrafına hakaret ediyorsa, etrafındakileri aşağılıyorsa, onlara zahmet oluyorsa, 

onlara yük oluyorsa o zaman onun Kuran algısında bir hata var demektir. Kuran’ı 

laboratuvarda bir şey okuyor gibi okumuş. Rahmet temelli okumamış. 

 

 

Yunus 51-10/58) 

 

تِهِ۪ ّللٰاِِ بِف ْضلِِ ق لِْ ْحم  بِر  ِلكِ  و  واِ  ف بِذَٰ ح  ْيرِ  ه وِ  ف ْلي ْفر  ع ونِ  ِمَما خ   ي ْجم 
Kul bifadli(A)llâhi vebirahmetihi febiżâlike felyefrahû huve ḣayrun 

mimmâ yecme’ûn(e) 

 

De ki: “Artık, Allah’ın fazlı ve rahmetiyle ferahlasınlar. O, onların topladıkları 

şeylerden daha hayırlıdır. 

 
Allah’ın fazlı ve rahmeti, o iç sadrlarda şifa olan ayetler oldu. “Fazlı ve rahmetiyle onlar 

ferahlasınlar.” Cümlesinde anlatılmak istenen,  Allah’ın fazlını, rahmetini ayetleri ferahlamaya 

vesile olarak kullansınlar dır.  

 

“O, onların topladıkları şeylerden daha hayırlıdır” Demek ki Allah’ın rahmeti, ayetleri 

karşısında,  burada dünyalıkları, biriktirdiklerini, makamı, mevkiyi koydu.  

 

 

 

 

Burada fadl kelimesi var fazlı diye meallendirdiğimiz. Lütuf ve ihsanda bulunma anlamına 

gelmektedir. Bu kelimenin temel anlamı, normalin üstünde artış ve bu artışın oluşturduğu 

çeşitliliktir. Üstünlük ve aşağıda olmak manasında değil, farklı meziyetlerde olduğumuzu 

göstermektedir. Bu anlamda herhangi bir zorlama olmadan verilen ve çeşitliliği arttıran 

zenginliğe, bağışada fazl denir.  
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Burada dünyalıklar olan maddi imkanlar ile manevi ve insani değerler olan ve sadrlara şifa 

olan ilkeler kıyaslanmıştır. Rahmet olan Kuran ile insanlığımızı arttırma ve zenginleştirme 

Allah’ın bir fazlıdır.  

 

Sonuç sudrdaki ferahlamanın insanın hayatına yansıması veya dünyevileşme adına yığdığını 

paylaşmamanın insanlığını öldürmesi. Böyle bir kıyas. Ölü iken dirilttiğimiz. 

 

 

Yunus 51-10/59) 

 

ا ْيت مِْ ق لِْ ا ا ر  لِ  م ٓ ع ْلت مِْ ِرْزقِ  ِمنِْ ل ك مِْ ّللٰا ِ ا ْنز  اًما ِمْنه ِ ف ج  ر  ًْلِ  ح  ل  ح  لِٰٓل ِ و  ع لِ  ا مِْ ل ك مِْ ا ِذنِ  ق ْلَٰ
ونِ  ّللٰاِِ ى  ت ْفت ر 

 

Kul eraeytum mâ enzela(A)llâhu lekum min rizkin fece’altum 

minhu harâmen vehalâlen kul (Â)llâhu eżine lekum(s) em ‘ala(A)llâhi 

tefterûn(e) 

 

De ki: “Allah’ın size rızık olarak neyi indirdiğini görmüyor musunuz?” Oysa 

onlardan haram ve helal kılıyorsunuz. De ki: “Allah mı size izin verdi, yoksa 

Allah’a iftira mı ediyorsunuz? 

 
“Allah’ın size rızık olarak neyi indirdiğini görmüyor musunuz?” Bunu maddi olarak da 

anlayabilirsiniz. Yağan yağmurla çıkan ürünler olarak da anlayabilirsiniz. Manevi olarak da 

anlayabilirsiniz.  

 

Oysa onlardan haram ve helal kılıyorsunuz. De ki: “Allah mı size izin verdi, yoksa Allah’a iftira 

mı ediyorsunuz? 

 

Haram; sözlükte yasaklama, mahrum etme, dokunulmazlık kılma anlamlarına gelmektedir. 

Helal ise sözlükte haram durumu ve yeri terk etme, yapılmasında herhangi bir sakınca 

olmayan, serbest bırakılmış iş, amel ve rızıklar için kullanılır.  

 

Bu ayeti,  helal-haram belirleme hakkı olarak inançsal düzeyde anlayacağımız gibi bağlamla 

birlikte düşündüğümüzde; 

 

Gökten indirilen yağmur rızıklar üzerinden helal ve haram kılma. Şeriat üzerinden mi 

anlayacağız. Mesela bir bitki var. O bitkiye dedim ki: “Benim inancıma göre bu haram”dır.  

Senin inancına göre o, helal. Bu evrensel bir bakış olmadı. Haram ve helal konusu sadece o 

inanca inananları bağlayan bir konu. Hristiyana göre alkol haram değil. Müslümana göre 

haram. Şerri olarak düşündüğümüz zaman anlam biraz daha daralıyor. 

 

Fakat burada rızıktan bahsediyor. “Rızık olarak neyi indirdiğini görmüyor musunuz?” Tüm 

insanlara Şamil olarak okuduğumuz zaman nasıl bir sonuç çıkıyor? 

 

İnançsal bazda haram ve helal meselesi sadece o dinin müntesiplerini bağlarken , burada 

daha genel bir ilkeden bahsedilmiş olabilir.  Kaldı ki bu ayetlerde indirilen rızıklarda haram ve 

helal edilmesi söz konusu edilmiş. 
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Mesela bir örnek verelim. Üzüm, hurma, arpa vs. İnsana helal iken, onları fermantasyon edip 

damıtma ile elde edilen alkolün  içilmesi helali bir anda harama çevirdi, haram haline getirdi. 

Yani “Allah’ın helalini haram mı kılıyorsunuz” Kılmak sonradan oluşan bir şey. O üzüm neydi? 

Helal di. O üzüm suyu neydi? Helal di. Ne yaptınız? Bir işlemden geçirdiniz rızıkı haramlaştırdınız. 

 

Ancak insanların çoğu bu haramı da helal kılarak tüketimini de arttırmaktadır. Yağan 

yağmurlarla yetişen tütünü sarıp, yakmak suretiyle oluşan katranı ve zararlı gazları temiz 

akciğere çekmek, Allah’ın doğal dezenfektasyon olarak indirdiği o tütün rızkını zehire 

çevirmektir. Toprağı ağır metallerden, zararlı maddelerden temizlemek için çiftçiler toprağı 

nadasa bırakmıyor, tütün ekiyor. Allah’ın helal olarak indirdiğini siz farklı işlemlerden geçirerek  

şerre dönüştürüyorsunuz.  

 

Bu zehri helaldir, mübahtır adı altında tüketmek Allah’a iftiradır. Bakın bu ayette öyle diyor. 

Onlar Allah’a iftira ediyorlar. “De ki: Allah helaldir, haramdır demeye  size izin mi verdi, yoksa 

Allah’a iftira mı ediyorsunuz?” Şerri Allah’a iftira ederek Allah’a fatura ederek iftiramı 

ediyorsunuz? Böylece oluşan kötülüğü şerri de Allah’ın kudreti ve kader adı altında yine 

Allah’a fatura edenlerin, sizce diriliş gününde halleri nasıl olur? Bunu da 60’da okuyoruz. 

 

Yunus 51-10/60) 

 

ا م  ونِ  الَ۪ذينِ  ظ نُِّ و   ي ْومِ  اْلك ِذبِ  ّللٰاِِ ع ل ى ي ْفت ر 
ِةِ  م  ِكنَِ النَاِسِ ع ل ى ل ذ وف ْضلِ  ّللٰا ِ اِنَِ اْلِقيَٰ لَٰ و 

ه مِْ  ِ ا ْكث ر  ون ِ  ْل   ي ْشك ر 
 

Vemâ zannu-lleżîne yefterûne ‘ala(A)llâhi-lkeżibe yevme-

lkiyâme(ti)(c)inna(A)llâhe leżû fadlin ‘alâ-nnâsi velâkinne ekśerahum 

lâ yeşkurûn(e) 

 

Ve yalanı Allah’a iftira edenlerin kıyam günü ile ilgili zannı nedir? Muhakkak 

ki Allah, insanlara karşı elbette fazl sahibidir. Ve lakin onların çoğu 

şükretmezler. 

 
“Ve yalanı Allah’a iftira edenlerin kıyam günü ile ilgili zannı nedir?” Böyle baş köşeye 

oturtturacağı mımı zannediyorlar. Zanları nedir ? 

 

 

“Muhakkak ki Allah, insanlara karşı elbette fazl sahibidir.” Yani o üzümü, o tütünü bir fazl olarak 

indirdik. Ama siz o fazileti, o çeşitliliği, o zenginliği ifsad ettiniz.  

 

“Ve lakin onların çoğu şükretmezler.” Bakın! İman etmez demiyor, şükretmezler diyor. İman 

etmez demediği için bunu nimetler çerçevesinde, rızıklar çerçevesinde okumamız gerekir.  

 

O tütün nimetine şükür, yaratılış amacına uygun kullanmaktır. Sen yaratılış aracından 

çıkarttığın zaman o nimete nankörlük etmiş oluyorsun, yani şükretmemiş oluyorsun. 

Dünyadaki tüm kötülükler Allah’ın insanlara verdiği imkanların ve ikramların hatalı kullanılması 

sonucu oluşur. Bu meyanda helaller haramlaştırılmazsa kötülük diye bir şey kalmaz. 

 

Sözün özü; verilen nimeti yerli yerince kullanmak ve sonucu şükür iken, yerinden etmek 

haramdır ve sonucu nankörlüktür, zulümdür.  
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Yunus 51-10/61) 

 

ا م  ا ش أْنِ  ۪في ت ك ونِ  و  م  نِ  ِمنِْ ِمْنه ِ ت تْل وا و  ِ ق ْراَٰ ْل  ل ونِ  و  لِ  ِمنِْ ت ْعم  ل ْيك مِْ اَِْلك نَا ع م  ش ه ودًِ ع 
ا ۪فيِهِ  ت ۪فيض ونِ  اِذِْ ا م  بِ  و  ب ِكِ  ع نِْ ي ْعز  ِ اْْل ْرِضِ فِي ِمثْق اِلذ َرة ِ ِمنِْ ر  ْل  اءِِ فِي و  ِ الَسم ٓ ْل ٓ  و 

لِكِ  ِمنِْ ا ْصغ رِ  ِ ذَٰ ْل ٓ ۪بينِ  ۪فيِكت ابِ  اَِْلِ ا ْكب رِ  و   م 
 

Vemâ tekûnu fî şe/nin vemâ tetlû minhu min kur-ânin velâ 

ta’melûne min ‘amelin illâ kunnâ ‘aleykum şuhûden iż tufîdûne 

fîh(i)(c) vemâ ya’zubu ‘an rabbike min miśkâli żerratin fî-l-ardi velâ fî-

ssemâ-i velâ asġara min żâlike velâ ekbera illâ fî kitâbin mubîn(un) 

 

Ve bir iş üzere olmanız, bir şeyleri bir araya getirip tilavet etmeniz ve yaptığınız 

bir amel yoktur ki, ona daldığınız zaman sizin üzerinize şehitler olmayalım. 

Yeryüzünde ve şemada zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Ve 

ondan daha büyüğü ve daha küçüğü yoktur ki, kitabımübinde  olmasın. 

 
Burada bahsedilen tip Allah’ın her an onların yaptığına şahit, şehit olduğu inancından ziyade 

yeniden dirilişi uzak gören müşrik bir tipten bahsediyor. Bu yüzden Kuran kelimesine, tilavet 

ettiğiniz şeklinde meal vermek bağlama uymaz. Zaten Kuran kelimesi marife değil nekira 

gelmiştir.  

 

Kitabımübin, imtihan dünyasının kuralları ve tüm yaptığımız amellerin çerçevesini belirleyen 

kainat yasaları şeklinde biz bunu anladık.  

 

 

Yunus 51-10/62) 

 

ِ ِ ّللٰاِِ ا ْوِلي ٓاءِ  اِنَِ ا ْل ٓ ْوفِ  ْل  ِ ع ل ْيِهمِْ خ  ْل  ن ون ِ  ه مِْ و   ي ْحز 
 

Elâ inne evliyâa(A)llâhi lâ ḣavfun ‘aleyhim velâ hum yahzenûn(e) 

 

Muhakkak ki Allah’ın evliyasına, korku yoktur. Öyle değil mi? Ve onlar, 

mahzun da olmazlar! 

 
Kuran, konuyu soru formatına dönüştürüp, muhatabın dikkatini çekmeyi hedeflemiştir. 

Vermek istediği mesajı da bu şekilde öğretiyor.  

 

Burada muhatabın Allah’a inandığı anlaşılıyor. Müşrik muhataplar da Allah’ın evliyası olma 

hedefindedir.  

 

Biz neden çeviriyi yaparken “evliya” kelimesini “dost” diye çevirmedik? Evliya kelimesi 

günümüzde farklı bir kavram olmuş, farklı bir manaya dönüşmüş. Dost kelimesi Farsça bir 

kelimedir. Aslı dusttur, çoğulu da dostlar olan dost kelimesinin anlamı, birinin iyiliğini istemek, 
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onu içten sevmek, iyi görüşülen kimse, yakın arkadaş gönüldaş gibi manalara gelmektedir. 

 

Anlam olarak veli ile dost birbirinden farklı olmaktadır. Bu bilgiler ışığında evliyaullah 

kelimesinin asıl anlamı Allah’a yakın olanlar demektir.   

 
“Allah’a yakın olanlara korku yok” Hemen zihninizde şu soru gelebilir? Haşa Allah böyle 

badigard gibi  bizi koruyor mu? Nasıl oluyor bu korku yok? Peki Allah bizden uzak değilse, 

Allah’ın evliyasına korku yokturu nasıl anlayacağız? 

 

Buradaki yakınlık ve uzaklık fiziksel değil. Evliyaullah, Allah’ın emir ve yasakları olan ayetlere 

yakınlık ve uzaklıkla alakalıdır. Kitabımübin’i rahmet temelli okumaya yakınlık ve uzaklıkla 

alakalıdır. Yoksa fiziksel bir yakınlık ve uzaklıktan burada bahsedilmemektedir.  

 

Bu yakınlığı ilkelere yakınlık, ayetlere yakınlık olarak düşünmek gerekir. Evliyaullah Allah’ın emir 

ve yasakları olan ayetlere yakınlık ve uzaklık ile alakalıdır diyoruz. İlkeler bütünü olan 

sıratımüstakim e uyup uymama konusundaki yakınlıktır. Allah’ın yönlendirmesine yakın 

oldukları için, Allah’ın haramlarına uzak oldukları için bu adamlara korku yoktur.  

 

 

Yunus 51-10/63) 

 

ن وا ا لَ۪ذينِ  م  ك ان وا اَٰ  ي تَق ون ِ  و 
 

Elleżîne âmenû vekânû yettekûn(e) 

 

Onlar ki inandılar ve sakınırlardı. 
 

Muttaki müminler iyiliğin ve erdem’in yanında olmuş, veli olmuş onlara ve bu yüzden sürekli 

kötülüklerden kendilerini sakındırmışlardır. Evliyaullah iyiliğe yakındır, merhamete yakındır, 

hakikate yakındır, barışa ve selamete yakındır.  

 

Yunus 51-10/64) 

 

مِ  ى ل ه  وةِِ فِي اْلب ْشرَٰ يَٰ فِي الدُّْني ا اْلح  ةِِ  و  ِخر  ِ اْْلَٰ اتِِ ت ْب۪ديلِ  ْل  لِكِ  ِلك ِلم  ذَٰ اْلع ظِ۪ اْلف ْوزِ  ه وِ  اللِٰه 
 يم ِ 

Lehumu-lbuşrâ fî-lhayâti-ddunyâ vefî-l-âḣira(ti)(c) lâ tebdîle 

likelimâti(A)llâh(i)(c) żâlike huve-lfevzu-l’azîm(u) 

 

Onlara, dünya hayatında ve ahirette müjdeler vardır. Allah’ın kelimeleri 

değişmez. İşte bu, muazzam bir bolluktur. 

 
Allah’ın evliyası, sefil, mutsuz, huysuz, huzursuz bir hayat süremez bu ayetlere göre. Çünkü 

onlara dünya hayatında da müjde olması lazım. Evliyaullah böyle bir hayat, kötü bir hayat 

sürmemesi gerekir diyor. Zira bu ayette “dünya hayatı” vurgusu mutluluk, bolluk, bereket in 

sadece öldükten sonra kavuşulacak bir ödül olmadığını da müjdelemektedir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Allah’ın kelimeleri, Allah’ın bütün bir varlık için, özelde de insan için koyduğu, kitabımübinde 

bir araya getirdiği, ayrıca eşyaya ve mahlukata yazdığı tekil yasa ve sabiteler olduğu 

kanaatindeyiz. Bu kelimeler, sabiteler değişmez.  

 

Müjde kelimesi, insanın yüzünü güldürecek şekilde sevindiren haber anlamına geldiğine göre, 

insanı bu şekilde mutlu edecek olan Allah’ın fıtri emirlerine, kelimelerine, veli olmak, yakın 

olmak onları dünyada yaşayarak, o yakınlığı ispat etmek müjde ile sonuçlanıyor. Sonuç 

feyzülazim oluyor. Muazzam, bereketli bolluğa Allah’ın evliyası ulaşıyor.  

 

 

Yunus 51-10/65) 

 

ِ ْل  ْنكِ  و  ْمِ  ي ْحز  ِِ اْلِعَزة ِ اِنَِ ق ْول ه  ۪ميعًاِ  لِِلٰ  اْلع ۪ليم ِ الَس۪ميعِ  ه وِ  ج 
 

Velâ yahzunke kavluhum(m) inne-l’izzete li(A)llâhi cemî’â(an)(c) huve-

ssemî’u-l’alîm(u) 

 

Onların lafları seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet, Allah’ındır. O, işitendir, 

bilendir.  

 
Bir insana” Tüm izzet Allah’ındır” diye neden teselli verirsiniz. Demek ki karşıdaki insan, Allah 

Resul’ünün izzetinde, şerefine dil uzatmış, ona çok ağır hakaretlerde bulunmuş ki, siz teselli 

etmek için “Ey Muhammed bütün izzet Allah’ındır” dersiniz. 

 

Burada müşriklerin iyiliğe karşı kötülüğü, ışığa, nura karşı karanlığı, hayra karşı da şerri 

savundukları ortaya koyulmuştur.  

 

Ancak iyiliğe, hayra ve nura iman etmiş Hz. Peygamberin hüzünlendiği haber verilmiştir. Bir 

teselli ayetidir. 

 

Birini teselli etmek için bütün izzet Allah’ındır şeklinde bir cümle kullanılması Allah Resul’ünün 

izzetinde, şerefine ve haysiyetine, bu haysiyet düşmanlarının dil uzattığını da gösteriyor.  

 

Günümüze alırsak bu ayeti; İlkesizler çok rahat başkasının izzetine, haysiyetine dil uzatabilir. 

Hakareti hakkı zannedebilir. Haysiyet cellatlığı bir insanın düşünme, arkasından inanma ve en 

son yaşama hakkını elinden almaya götüren çok aşamalı sürecin ilk basamağıdır. 

 

İlk önce haysiyetini hedeflersiniz, sonra fiziki olarak zarar verirsiniz, en son öldürmek istersiniz. 

Müşriklerin Allah Resul’üne yaptığı buydu. Hatti zatında çoğu kavga ağız dalaşı ve hakaretle 

başlar.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Yunus 51-10/66) 

 

ِ ِِ اِنَِ ا ْل ٓ نِْ لِِلٰ اتِِ فِي م  و  نِْ الَسمَٰ م  ِ فِي و  ا اْْل ْرِض  م  ش رِ  ّللٰاِِ د ونِِ ي دْع ون ِمنِْ الَ۪ذينِ  ي تَبِعِ  و 
اء ِ  اِنِْ الَظنَِ اَِْلِ ي تَبِع ونِ  اِنِْ ك ٓ ص ونِ  اَِْلِ ه مِْ و   ي ْخر 

 

Elâ inne li(A)llâhi men fî-ssemâvâti vemen fî-l-ard(i)(k) vemâ yettebi’u-

lleżîne yed’ûne min dûni(A)llâhi şurakâ(e)(c) in yettebi’ûne illâ-zzanne 

ve-in hum illâ yaḣrusûn(e) 

 

Semalarda ve yeryüzünde olan kimseler de muhakkak ki Allah’ındır. Öyle 

değil mi? Allah’ın astında şirk koştuklarına dua edenler neye tabi 

oluyorlarlar? Ancak zanna tabi olurlar ve onlar ancak kabukla uğraşıyorlar. 
 

“Semalarda ve yeryüzünde olan kimseler de muhakkak ki Allah’ındır.” Yani Allah’ın kuluna 

hakaret edemezsin. Onun bir sahibi var. Allah’ın kuluna hakaret ettiğiniz zaman, sahibine de 

hakaret etmiş oluyorsunuz. 

 

Allah’ın astında şirk koştuklarına dua edenler neye tabi oluyorlarlar? Demek ki müşrikler 

hakareti hak görür. Allah’ın astında şirk koşanlar başkalarına kendinden gördüğü için onları 

aşağılar. 

 

“Ancak zanna tabi olurlar ve onlar ancak kabukla uğraşıyorlar.” Bakın meallerin hepsine 

“kabukla uğraşırlar” yerine “onlar ancak yalancıdır” diye meallendirirler. Biz buraya “kabukla 

uğraşırlar”diye meallendirdik. Bunun sebebi de “yahusun” fiilini birşeyi takdir etmek, bir şey 

hakkında zan ve tahminde bulunmak, nehirle birlikte kullanılınca, nehrin ağzını kapatmak, 

engel koymak gibi manalara geliyor. Müfredata harase kökü ile baktığımız zaman meyvenin 

kabuğu veya korunağı şeklinde tanımlanmış.  

 

Biz neden onlar yalancıdır, demedik. Çünkü Kuran’ı Kerim’de “kezzebe” “yalan” manasında 

kullanılmış. Burada ise harese kökünden bir kelime olarak kullanılmış, kezebe kökünden bir 

kelime kullanılmamış. Kelimenin kökleri farklı ise manaları da farklıdır.  

 

Yani dışla uğraşan, özden ziyade kabukla ilgilenen yobazlar, şekilciler manasında kelime 

Kuran’da maalesef birçok ayette kezzebe kalıbında yükezzibu-yalancı, kezzebu-yalanlayan, 

kazibin-yalancılar gibi zaten kullanılmış ve farklı köklerdeki yalan kelimesi ile aynı manada 

meallendirilmiştir.  

 

Kuran’da kezzebe zaten 282 yerde yalan ve türevleri ile ilgili meallendirilmişken bu kelimeye 

de yalancı demek, hem ayet bütünlüğünü bozuyor hem de o mana zenginliğini daraltıyor. 

Bakın “ Ancak zanna tabi olurlar ve onlar ancak yalancıdır” Bu cümle çok uymuyor. Fakat “ 

onlar zanna tabi olurlar “ Neden? Çünkü sürekli bir şeyin zahiri ile dışıyla uğraşırlar.Özünü 

bilmezler. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Zan dediğiniz şey nasıl oluşur? Birinin dış görünüşüne bakarsınız, içini bilmezsiniz. Onunla ilgili 

bir zannın oluşur. Kabukla uğraşmak budur. Fakat siz bu kabuğu mutlaklaştırırsanız, mutlak 

bilgi olarak alırsanız veya olması gereken olarak alırsanız, insanların saçını, sakalını, üstünü, 

kılığını, kıyafetini hep aynı tip yapmak isterseniz. Çünkü sadece kabukla ilgileniyorsunuz. İçi 

önemli değil sizin için.  

 

İşte bu dayatmaya, bir şekilde onlar üzerinde tahakküm kurmaya  götüren bir süreç. Öze 

ulaşan zandan ziyade artık o konuya hakim olan bilendir. Her insanın Allah’a ait olduğu bu 

ayette belirlenmiş. Hakaret ve aşağılama yapılmasına ikinci bir engel de “ herkes Allah’ındır” 

uyarısıdır, herşey değil.  

 

Yaratılanı yaratandan dolayı sevmek, yaratılana saygı göstermek böyle bir bilincin eseridir. 

İzzet ve şerefine dil uzattığımız kişilerin bir sahibinin olduğuna iman etmek ve o sahibinin de 

bizi işittiğini, bizi bildiğini bilmek, hakareti hakkımız olarak görmemizde ikinci bir engel. Böylece 

insanlar üzerinde istediğimizi yapamayacağımız vurgusu da var.  

 

Yunus 51-10/67) 

 

ع لِ  الَ۪ذي ه وِ  ارِ  ۪فيهِِ ِلت ْسك ن وا الَْيلِ  ل ك مِ  ج  النَه  ْبِصًراِ  و  ي اتِ  ۪في اِنَِ م  َٰ ِلك ل  ع ونِ  ِلق ْومِ  ذَٰ  ي ْسم 
 

Huve-lleżî ce’ale lekumu-lleyle liteskunû fîhi ve-nnehâra 

mubsirâ(an)(c) inne fî żâlike leâyâtin likavmin yesme’ûn(e) 

 

Sizin için, içinde sükûn bulun diye geceyi ve görmeniz için gündüzü kılan 

O’dur. Muhakkak ki bunda, işiten bir kavim için elbette âyetler vardır. 

 
Dünya güneşin etrafında dönerken aynı zamanda kendi ekseni etrafında da döner. İşte, 

bunun sonucunda gece ve gündüz oluşur. Ayette gece ve gündüzün imkan ve nimetlerine 
de dikkat çekmiş.  Yani siz sükûn bulasınız, dinlenesiniz diye geceyi kıldı.  

 

Modern yaşam hali olan şehirlerde geceler yapay ışıklarla aydınlatılıp, gece hayatı denilen 

bir hayat uydurulmuş. Fakat Rabbimiz geceyi neden yaratmıştı? Gece hayatı olsun diye mi? 

Sükûn bulmamız için.  Aslında gece hayatı uydurması fıtrata aykırıdır. Zira bedenin sükûnete 

ihtiyacı, dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bunu sadece yatmak olarak düşünmeyin. Sessizlik, 

karanlık bedenin ihtiyacıdır. Dengesiz yaşam bir süre sonra stres, uykusuzluk ve depresyona 

sebep olur.  

 

Ayetin son cümlesinde vahye kulak verenler için bu ayetlerde ibretler, alınacak dersler 

olduğu da vurgulanmıştır.   
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Yunus 51-10/68) 

 

ذ ِ ق ال وا ل دًا ّللٰا ِ اتَخ  ان ه ِ  و  ا ل ه ِ اْلغ نِيُِّ  ه وِ  س ْبح  اتِِ فِي م  و  ا الَسمَٰ م  ِ و  مِِ ِعْند ك مِْ اِنِْ فِياْْل ْرِض 
ذ اِ  س ْلط انِ  نِْ ا ّللٰاِِ ع ل ى ا ت ق ول ونِ  بِهَٰ ِ م  ونِ  ْل   ت ْعل م 

 

Kâlû-tteḣaża(A)llâhu veledâ(en)(s) subhâneh(u)(s) huve-

lġaniy(yu)(s) lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ard(i)(c) in ‘indekum min 

sultânin bihâżâ(c) etekûlûne ‘ala(A)llâhi mâ lâ ta’lemûn(e) 

 

“Allah velet edindi” dediler. O, Süphân’dır. O, Ğanî’dir. Semâlarda ve arzda 

olanlar O’nundur. Yanınızda buna dair bir sultan olsaydı Allah’a karşı 

bilmediğiniz bir şeyi söyler miydiniz? 

 
Şimdi bakın bu insanlar peygambere hakaret etti. Peygamberi aşağıladı. Şimdi sıra Allah’ta. 

Bunlar Allah’ı gereği gibi takdir edememişler ki, peygamberi gereği gibi takdir etsinler. Müşrik 

kafanın sorunu bu zaten. Şirk sisteminin sorunu bu. Üst alta göre bakıyor. Makama, Mevkiye 

göre değer veriyor. Paraya, pula göre değer veriyor. Söylenen sözlerin kimden geldiği, 

hakikat mi, değil mi, bu adamların ilgisini çekmiyor. O sözün ne olduğu değil, o sözü kim 

söylemiş. Adamların kriteri bu.  
 

“Allah velet edindi” inancı Araplara Yahudi ve Hristiyanlardan geçme bir inançtır. Bu inancın 

onlardan geçtiğini Kuran’ı Kerim’de desteklemektedir. Tövbe suresi 30 ‘da “ Yahudilerin 

Üzeyir’in Allah’ın oğlu olduğu, Hristiyanların da Mesih İsa’yı Allah’a oğul diye isnat ettiklerini 

görüyoruz. Arap müşriklerde onların etkisinde kalarak kız çocuklarını Allah’a evlat isnat 

etmişlerdir. Bunu da Meryem suresi 89-90 da okuduk, bir de Saffet 149 da okuduk. 

 

İnsan bunu neden uydurma ihtiyacı duyar? 

 

Amaç aslında inançlar üzerinden aracı-kayırıcılarla ruhban sınıfı oluşturup, oradan rant 

devşirmektir. Yani dünyevi metadır. Zaten bunu bize 70nci ayet söyleyecektir.  

 

Doğmayan, doğurtmayan ilah tasavvuru bir anda herkesi O’nun huzurunda yaratılışsal bir 

hiyerarşiden kurtarıp eşit konumuna getirecek. Tevhiddeki adalet budur. 

 

Allah’ı bu tür nesep, zürriyet ilişkilerinden uzak bilmek Süphân oluşu, O’nun zaten buna ihtiyacı 

olmadığına iman etmek ise Ğanî esmasına imanı tarif etmektedir. 

 

Kendisi muhtaç, hatalar yapabilen ve kişinin kendisi gibi bir tanrı tasavvurunun varacağı son 

nokta benim neyim eksik kıyasıdır. Bu sapma kişinin kendisini ilahlaştırmasına kadar devam 

edecektir. O yüzden Şüphân ve Ğanî Allah inancı, acziyeti, şuuri ile mütevazi bir hayatın 

anahtarıdır. 

 

İnsan kendisini dev aynasında gördüğü sürece felaha eremez. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
 

Yunus 51-10/69) 

 

ونِ  الَ۪ذينِ  اِنَِ ق لِْ ِ اْلك ِذبِ  ّللٰاِِ ع ل ى ي ْفت ر  ون ِ  ْل   ي ْفِلح 
 

Kul inne-lleżîne yefterûne ‘ala(A)llâhi-lkeżibe lâ yuflihûn(e) 

 

De ki: “Muhakkak ki yalanı Allah’a iftira eden kimseler felâha eremezler.” 

 
Kendi yalanını Allah’a isnat, kişinin aklını ilahlaştırdığını gösteren ikinci bir delildir. Bu hem 

insanın kendisine yaptığı zulüm hem  hakikate küfür hem de Rabbine attığı büyük bir iftiradır. 

Bunun tek sebebi, ilahlık maskesi ile dünyadan daha fazla pay almaktır.  70 nci ayet ona 

vurgu yapacaktır. 

 

 

 

Yunus 51-10/70) 

 

ت اع  ْرِجع ه مِْ اِل ْين ا ث مَِ الدُّْني ا فِي م  مِ  ث مَِ م  اك ان وا الَش۪ديد ِ اْلع ذ ابِ  ن ۪ذيق ه  ون ِ  بِم   ي ْكف ر 
 

Metâ’un fî-ddunyâ śümme ileynâ merci’uhum śümme nużîkuhumu-

l’ażâbe-şşedîde bimâ kânû yekfurûn(e) 

 

Dünyalıklar, bir metâdır. Sonra onların mercii bizedir. Sonra da küfürleri 

sebebiyle onlara şiddetli azâp tattıracağız. 
 

Şirk bağlamından sonra, Allah’a velet isnat ettikten sonra, Rabbimiz onlara diyor ki : “ 

Dünyalıklar bir metâdır. Allah’a çocuk isnat etmenin sebebi dünyalıklar mış.  

 

Sebepsiz yere ceza verilmez. O zaman insan kendi ektiğini biçiyor. Buradan da anlıyoruz ki, 

insan kendi kendini cezalandırıyor. Geçici dünya metâsından daha fazla pay almak için  

bunlar Allah’a bile iftira atmaktan çekinmiyorlar. Bunun dünyada ve ahirette acı faturasını 

ödeyecekleri Yunus suresinin 70nci ayetinde bize hatırlatılmış. 

 

71nci ayette bu Hz. Nuh üzerinden devam edecektir. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

Yunus 51-10/71) 

 

اتْلِ  ل ْيِهمِْ و  ل ْيك مِْ ك ب رِ  ك انِ  اِنِْ ق ْومِِ ي ا ِلق ْوِمهِ۪ ق الِ  اِذِْ ن وح ِ  ن ب ا ِ ع  ت ذْ۪كي۪ري ع  ق ا۪ميو  ي اتِِ م  ال بِاَٰ
َكْلتِ  ّللٰاِِ ف ع ل ى لٰهِِ ك مِْ ف ا ْجِمع ٓوا ت و  ك ْمث مَِ ا ْمر  ك ٓاء  ش ر  ِ و  ك مِْ ي ك نِْ ْل  ل يْك مِْ ا ْمر  اْقض ِٓ ث مَِ غ َمةًِ ع 

ِ اِل يَِ وا ْل  ونِِ و   ت ْنِظر 
 

Vetlu ‘aleyhim nebee nûhin iż kâle likavmihi yâ kavmi in kâne 

kebura ‘aleykum mekâmî veteżkîrî bi-âyâti(A)llâhi fe’ala(A)llâhi 

tevekkeltu feecmi’û emrakum veşurakâekum śümme lâ yekun 

emrukum ‘aleykum ġummeten śümme-kdû ileyye velâ tunzirûn(i) 

 

Ve onlara Nuh’un önemli haberini tilâvet et. Bir vakit kavmini şöyle demişti: 

“Ey kavmim! Benim makâmımı, Allah’ın âyetlerini zikretmemi büyütüyorsanız, 

artık ben Allah’a tevekkül ettim. O halde siz ve ortaklarınız, bir araya gelin!  

Sonra emriniz içinizde kalmasın, bana da mühlet vermeyin!” 

 
Hz.Nuh “bana mühlet vermeyin” derken, özgürce sözünüzü söyleyin çağrısını tam bir 

özgüvenle yapmıştır. Amaç seçimlerin kendi iradeleri ile hiçbir baskı olmadan yapılmasıdır. 

Müşrikler yasakcıdır, Müslümanlar özgürlükten yanadır. Peygamberlerin sünneti, yapacağınızı 

yapın, söyleyeceğini söyleyin, gibi bir tutum olmuştur.  

 

Bu ayette kısa ve veciz bir şekilde Nuh peygambere değinildi. Tam bu noktada Hz. Nuh’un 

haberinin hatırlatılması bağlam ile alakasını ortaya koymuştur. Şirk tasavvuru geçici olan 

dünya metâını kalıcı olarak elde etmek için karşıdakini kale alır veya almaz.Yani siz ona 

dünya metâı sağlıyorsanız, o sizi dinler. Veya sizin yığma oranınıza göre o sizi dinler. Yani benim 

bu işten menfaatim ne! 

 

Yapılan iyilikleri bile bir çıkar için yapıldığı zannı ile her zaman karşıya yaklaşıyor. Yani bu adam 

bana bunu anlatıyor ama bundan çıkarı ne acaba? Düşünce budur. O yüzden 72nci ayette 

şöyle bir ifade var. Hz. Nuh diyor ki: 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

Yunus 51-10/72) 

 

لَْيت مِْ ف ِانِْ ا ت و  ا ْلت ك مِْ ف م  ا ِمْرتِ  ّللٰاِِ  ع ل ى اَِْلِ ا ْجِريِ  اِنِْ ا ْجر  ِ ِمنِْ س  ْسِل۪مينِ  ِمنِ  ا ْنا ك ونِ  و   اْلم 
 

Fe-in tevelleytum femâ seeltukum min ecr(in)(s) in ecriye illâ 

‘ala(A)llâh(i)(s)ve umirtu en ekûne mine-lmuslimîn(e) 

 

Oysa sizden bir ücret istemedim ki yüz çeviresiniz. Benim ücretim yalnız 

Allah’a aittir. Ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. 

 
Oysa sizden bir ücret istemedim ki yüz çeviresiniz. (Bir ücret istesem, menfaati için yapıyor diye 

yüz çevirirsiniz, ama ben böyle bir şey de yapmıyorum ki diyor. Zira kendileri menfaatlerinin 

olmadığı bir konuda kılını kıpırdatmaz iken, yamuk şirk tasavvurunu bu verdikleri cümle ele 

vermektedir.) Benim ücretim yalnız Allah’a aittir. Ve ben Müslümanlardan olmakla 

emrolundum. 

 

Burada Müslüman kavramı geldi. Müslim kelimesine baktığınız zaman meallerde teslim olmak 

olarak anlatılır. Peki neye teslim olmak? Teslim olmak aslında savaşta esir düşmektir. 

Özgürlüğünü kısıtlamasıdır. İlk etapta şeyh söyleyecek sen kayıtsız şartsız teslim olacaksın . 

Sormayacaksın, sorgulamayacaksın. Bir konferans düzenleseler. İslam ve teslimiyet diye birde 

islam ve özgürlük diye düzenleseler.Hangisine kim ne kadar gider?Sırf bu kelimelerden dolayı 

Kuran’ı Kerim’de özgürlük yoktur diyenler var. İslamda özgürlük yoktur, İslam teslimiyet dinidir 

diye. Tamam da buradaki teslimiyet neye teslimiyet. 

 

Müslim kelimesi, teslim olmak müslüman olmak, selam olmak anlamına gelen İslam 

kelimesinin fail özne ismidir.  

 

Hz.Nuh gemi yapmakla, ona binip selamete çıkmakla emrolunmuş ve bu emre önce kendisi 

teslim olmuştur. Hz. Nuh çıkara dayanmayan bir kurtuluş çağrısı yapıp (gemiye bindiğiniz 

zaman size bilet kesmeyeceğim diyor )kendisini de selamete teslim olan bir Nebi olarak 

tanıtıyor. Bende selamete teslimim, kurtuluşa teslimim. 

 

Barışa, sahili selamete, sulha çağırmak için en başta kişinin bir barış insanı olması 

gerekmektedir.  

 

Şimdi tufan geliyor, ölmeyesiniz, çoluk çocuk, yaşlı, genç yok olmayasınız diye ben 

çırpınıyorum, ben buna teslimim. Benim görevim bu. Buradaki teslimiyet özgürlükleri 

engelleyen bir durum değil. İnsanın daha çok özgürleşmesi için yapılmış bir adım. Kaide ve 

ilkelere teslimiyet. 

 

İnsanların hayatlarını kurtarabilmek için özverili bir mücadele ortaya koymak gerekiyor, Hz. 

Nuh’tan anladığımız bu. Hayatlarını kurtarmak için canını dişine takıyor. Bu keyfi bir seçim 

değil, yapılması gereken ilahi bir emirdir. Hayati bir görev ve sorumluluktur.  

 

Bunların anlatılmasının sebebi, ileride Hz. Yunus kıssasına gireceğiz. Bazı şeyleri yapmazsan, 

bunun bazı bedelleri olur. O yüzden sizi kurtarmakla emrolundum.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Yunus 51-10/73) 

 

نِْ ف ن َجْين اه ِ ف ك ذَب وه ِ م  ع ه ِ و  ع ْلن اه مِْ اْلف ْلكِِ فِي م  ج  ئِفِ  و  ل ٓ ْقن االَ۪ذينِ  خ  ا ْغر  ي اتِن اِ  ك ذَب وا و  ف انِْ بِاَٰ
ْنذ ۪رينِ  ع اقِب ة ِ ك انِ  ك ْيفِ  ظ رِْ  اْلم 

 

Fekeżżebûhu fenecceynâhu vemen me’ahu fî-lfulki vece’alnâhum 

ḣalâ-ife veaġraknâ-lleżîne keżżebû bi-âyâtinâ(s) fenzur keyfe kâne 

‘âkibetu-lmunżerîn(e) 

 

Fakat onu yalanladılar. Artık Biz, onu ve gemide olanları kurtardık. Ve onları, 

halîfeler kıldık ve âyetlerimizi yalanlayan kimseleri, boğduk. Artık bak, 

uyarılanların akıbeti nasıl oldu? 

 
Buradaki “halâ-if” kelimesi, Halife kelimesinin çoğuludur. Maalesef zaman içinde siyasi bir 

mana kazanmış. Fakat Kuran’ı Kerim’de görüyorsunuz, gemiye binip kurtulanların akıbeti, 

sonrası, sonraki nesilleri manasında kullanılmış. Bu bakışla bakanların kurtulduğunu, yani 

selamete, barışa teslim olanların kurtulduğunu, savaş yanlılarının, zulüm yanlılarının bir şekilde 

yok olduklarını, bunun zararını kendilerinin çektiğini anlatıyor.  

 

Allah’ın tufan ayeti ile savaşmayan, onun yasalarına saygılı olanların,yani selamete teslim 

olanların hayatları ve nesilleri yaşamaya devam etmiştir.  

 

Afet ayetlerini yalanlayarak önemsemeyenlerin arkası kesilmiştir. Bunu manevi afet olarak da 

düşünmemiz gerekiyor. Araf suresi 72 de bu hakikat şöyle ifade edilmiş. 

 

“Böylece onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık ve ayetlerimizi 

yalanlayan ve inanmayan kimselerin arkasını kestik.” (Araf 72) 

 

Halife kelimesini de bu ayette bu şekilde tefsir etmiş oldu Kuran’ı Kerim.  

 

Yunus 51-10/74) 

 

س ًلِ ب ْعِدهِ۪ ِمنِْ ب ع ثْن ا ث مَِ ى ر  ه مِْ ق ْوِمِهمِْ اِلَٰ اؤ ُ۫ ا بِاْلب ي ِن اتِِ ف ج ٓ ا ك ان واِلي ْؤِمن وا ف م  مِِ بِهِ۪ ك ذَب وا بِم 
ِلكِ  ق ْبل ِ  نِْ ْعت ۪دينِ  ق ل وبِِ ع لَٰى ن ْطب عِ  ك ذَٰ  اْلم 

 

Śumme be’aśnâ min ba’dihi rusulen ilâ kavmihim fecâûhum 

bilbeyyinâti femâ kânû liyu/minû bimâ keżżebû bihi 

min kabl(u)(c) keżâlike natbe’u ‘alâ kulûbi-lmu’tedîn(e) 

 

Sonra onun arkasından kavminde resûller dirilttik. Böyle onlara beyyineler 

geldiler. Fakat peşinen yalanlamalarından dolayı mümin olamadılar. Haddi 

aşanların kalplerini işte böyle damgalarız. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
Bu bağlam açısından düşündüğümüzde mümin, iyiliğe, sulha ve onları yapmanın ne kadar 

doğru bir şey olduğuna ikna olanlar demektir. İslam’ın değerine inananlar iken, bu değerlere 

teslim olup, hayatını buna göre yaşayanların adıdır. 

 

Peşin yükümlülük, insanın kendisini sınırlaması demektir. Dünya görüşünü kalıplaştıranlar, 

gelişip artamaz, değişemez. Çünkü kalplerine damga vurulmuş gibidir. Bunlar ilerleyemez. 

 

Kalbi damgalı olan hiç kimseyi dinlemez, hiçbir şeye kulak vermez, zanları dışında doğru kabul 

etmez. Bu tipik müşrik tavrıdır. Yeni fikirlere kapalıdır.  

 

Önceden şirk kültürünün ve atalarının belirlediği şablonları aşıp kendilerini keşfedenler ancak 

Nuh’un gemisine binebilir.  

 

 

 

 

Yunus 51-10/75) 

 

ى ب ْعِدِهمِْ ِمنِْ ب ع ثْن ا ث مَِ ونِ  م وسَٰ ر  هَٰ ى و  ئِهِ۪ فِْرع ْونِ  اِلَٰ ۬ ل  م  وا و  ي اتِن اف اْست ْكب ر  ك ان وا بِاَٰ ق ْومًِ و 
ْجِر۪مينِ  ا  م 

 

Śumme be’aśnâ min ba’dihim mûsâ vehârûne ilâ fir’avne vemele-

ihi bi-âyâtinâ festekberû vekânû kavmen mucrimîn(e) 

 

Sonra onların arkasından Mûsâ ve Hârûn’u âyetlerimizle Firavun ve onun 

meleklerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler. Ve mücrim bir kavim oldular. 

 
“Mele” kelimesi, dolu olmak anlamına gelen “mil” kelimesinden türemiş olup esas anlamı, 

dolu adam, bir şey ler biliyor anlamına gelir. 

 

Bu bildikleri önyargılara sebep oluyorsa, kalın sağlam kalıplara dönüşüyorsa, o adamlar 

aslında o bilgileri yüzünden yeni şeyler öğrenemiyorlar. Hz. Nuh’un dönemindeki o hastalıklar, 

kadim olarak Hz. Mûsâ ve Hz. Hârûn döneminde de devam etmiş, Allah Resul’ü Hz. 

Muhammed zamanında da devam etmiştir.  

 

Hakikat karşısında kibir ile örülen önyargı duvarları ve kalıplar muhatabına aynı zamanda 

mücrim yapmaktadır. Sınırsız yaratılmış olan aciz insanın sınırlara ihtiyacı vardır. Sınır başka bir 

şey dir, kalıp başka bir şeydir. Bu sınırları ya batılla ya şeytani duygu ve düşüncelerle, heva ile 

belirler insan. Ya da hakikati, takvayı, iyiliği, paylaşmayı ve selameti ilke edinerek bu sınırları 

belirler. Sınır insana kılavuzluk eder. Ama kalıpları istesenizde aşamazsınız. Onlar fikri 

duvarlardır.  

 

Kuran’ı Kerim size duvarlar örmez, kalıplar oluşturmaz. Şu şablona uyacaksın demez. Sadece 

sınırlar belirler, kılavuzluk eder. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin, budur. Müşrikler ne diyor 

: “Bizim dediğimize inanacaksın, bizim baktığımız gibi bakacaksın. Bu şekilde daha 

dayatmacı. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

Yunus 51-10/76) 

 

ه مِ  ف ل َما اء  قُِّ ج ٓ ذ ا اِنَِ ق ال ٓوا ِعْنِدن ا ِمنِْ الْح  ۪بينِ  ل ِسْحرِ  هَٰ  م 
 

Felemmâ câehumu-lhakku min ‘indinâ kâlû inne hâżâ lesihrun 

mubîn(un) 

 

Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman: “Muhakkak ki bu, apaçık bir 

sihirdir” dediler. 
 

Yani sınırlara sihir muamelesi yapıyorlar. Kuran, cahiliyle toplumu üyesi olan müşriklerin vahye 

ve peygambere bir şekilde alışılmadık, duyulmadık şeyler söyleyen biri gibi lanse etmeye 

çalışır. Sihirbaz ve sihir demelerinin sebebi bu.  

 

Bu kez Hz. Mûsâ ve Mısırlılar üzerinden bu örneklendirilmiştir. Hz. Muhammed’in getirdiği vahye 

de Kuran’ı Kerim’e de, Müddesir suresi 24’de belirtildiği üzere, aktarılan bir sihir olduğundan 

Kuran’ı Kerim bahşediyor.  

 

Birde “katımızdan hak geldiği zaman” ifadesi var. Hak, hem gerçeklik manasındadır hem de 

hak ettiklerinin tam karşılığı manasındadır. İsrailoğulları’nı köleleştirmiş bir Firavun ve meleler 

topluluğu var. Katımızdan hak geldi ne oldu? İsrailoğulları’na özgürlük geldi. Hak ve hukuk 

geldi, eşitlik geldi, adalet geldi şeklinde de bunu anlayabilirsiniz.  

 

Zaten amaç İsrailoğulları’nı zulümden kurtarıp hak ettikleri özgürlüğe kavuşturmaktır.  

 

 

Yunus 51-10/77) 

 

ٓى ق الِ  وسَٰ ق ِِ ا ت ق ول ونِ  م  ك ْمِ  ل َما ِللْح  اء  ذ اِ  ا ِسْحرِ  ج ٓ ِ هَٰ ْل  ونِ  و  الَساِحر   ي ْفِلح 
 

Kâle mûsâ etekûlûne lilhakki lemmâ câekum(s) esihrun hâżâ velâ 

yuflihu-ssâhirûn(e) 

 

Mûsâ dedi ki:”Size hak geldiği zaman onun hakkında mı konuşuyorsunuz? 

Sihir midir bu? Ve sihir yapanlar felâha ermez.” 

 
“Sihir yapanlar felaha ermez”Bunun sebebi de, doğruyu eğri, eğriyi doğru göstermeleridir. 

Olmadık yalanlarla insanları bir süre oyalayabilirsiniz. Firavun’un yaptığı da buydu. Burada 

“felaha” eremeyenler, yaşamadıklarını söyleyenler, yapmadıklarını yapmış gibi gösterenler, 

eğriyi doğru, doğruyu da eğri algılanmasına sebep olan kişilerdir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

Yunus 51-10/78) 

 

دْن ا ع َما ِلت ْلِفت ن ا ا ِجئْت ن ا ق ال ٓوا ج  ل ْيهِِ و  ن ا ع  ب ٓاء  ت ك ونِ  اَٰ ا و  فِي ل ك م  ِ اْلِكْبِري ٓاء  ا اْْل ْرِض  م  ن ْحنِ  و 
ا  ْؤِم۪نينِ  ل ك م   بِم 

 

Kâlû eci/tenâ litelfitenâ ‘ammâ vecednâ ‘aleyhi âbâenâ vetekûne 

lekumâ-lkibriyâu fî-l-ardi vemâ nahnu lekumâ bimu/minîn(e) 

 

Dediler ki: “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek için ve 

yeryüzünde kibriya sizin olsun diye mi bize geldiniz? Ve biz siz ikinize 

güvenmiyoruz.” 

 
Firavun ve melelerinin ataların dinini savunmaları aslında onların çok koyu gelenekçi 

olduklarını gösteriyor. Şirk geleneğinin ve kurulu düzenin devam etmesi için menfaatleri 

yüzünden  ataları ve geleneği savunmaktadırlar. Burada Hz. Musa ve Harun’a niyet okuma 

var. Siz babalarımızın dininden bizi çevirmek için, yönetimi ele geçirmek için mi geldiniz diye, 

Hz. Musa ve Harun’un gelme nedenlerinin dışında bir niyet okuma yapmışlar.  

 

Bunu da Taha 57 den okuyoruz: “ Dediler ki: “Ya Mûsâ! Sen bizi, sihrin ile yurdumuzdan 

çıkarmak için mi geldin?” (Taha 57) 

 

İnsana yakışan, kimsenin boyunduruğunda olmadığı hayat sürmesidir. İsrailoğulları Firavun’un 

elinde esir olup köle hayatı sürmektedir.  

 

Yunus 51-10/79) 

 

ق الِ  ۪ليمِ  س اِحرِ  بِك ل ِِ ائْت و۪ني فِْرع ْونِ  و   ع 
 

Vekâle fir’avnu-/tûnî bikulli sâhirin ‘alîm(in) 

 

Ve Firavun dedi ki: “Bütün âlim sihirbazları bana getirin!” 

 
Firavun, bütün âlim sihirbazlara haber gönderin, bana gelsinler, değil, bana getirin diyor. 

Başka bir ayette Araf 112 de, şehre toplayıcılar gönderip, onları toplayıp getirmeleri 

istenmektedir. Toplayıp getirilmelerinden dolayı, alim sihirbazların bu işte iradelerinin 

olmadıklarını gösteriyor. 

 

Kuran Yunus suresinde bu olayı atlamalı bir üslupla anlatmaktadır. Yoksa çok fazla detay 

vardır.  Dikkat ederseniz burada birde “âlim sihirbaz” kelimesi geçmiştir. “Âlim kelimesi, 

Arapça da “bilmek” anlamına gelmektedir. İlim sahibi, bilgili demektir. Alimin çoğulu 

ulâmadır.  Dikkat ederseniz, hidayet bilgili insanlara nasip olmaktadır.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

“Kullarından ancak bilenler Allah’a karşı haşyet duyar.” (Fatır 28) 

 

Bilgi burada belirleyici. Allah’a hakkı ile saygı duymak, doğru bilgi ile elde edilen çok önemli 

bir değerdir ve çok önemli bir meziyettir.  

 

 

Yunus 51-10/80) 

 

اءِ  ف ل َما ة ِ ج ٓ ر  ٓى ل ه مِْ ق الِ  السَح  وسَٰ ا ا ْلق وا م  ْلق ونِ  ا ْنت مِْ م ٓ  م 
 

Felemmâ câe-sseharatu kâle lehum mûsâ elkû mâ entum 

mulkûn(e) 

 

Böylece sihirbazlar geldiği zaman Mûsâ onlara: “Siz atacağınız şeyleri 

atın!”dedi.  
 

Âlim sihirbazlar Hz. Musa’nın getirdiğine benzer bir teknoloji üretmişler ve Musa’nın karşısına 

bu sihirbazlar çıkarılmıştır. Bu olayların detaylarını Araf 115’de Şuara 43’te anlattığımız için, 

Yunus suresi de bunu bize atlamalı bir şekilde anlattığı için, bizde aynı üslupla oraya atıf yapıp 

81nci ayete geçeceğiz. 

 

 

Yunus 51-10/81) 

 

ا ى ق الِ  ا ْلق ْوا ف ل َمٓ ا م وسَٰ ي ْصلِحِ  ّللٰا ِ اِنَِ س ي ْبِطل ه ِ  ّللٰا ِ اِنَِ الِس ْحر  ِ بِهِِ ِجئْت مِْ م  لِ  ْل  ْفِسدِ۪ ع م  اْلم 
 ينِ 

 

Felemmâ elkav kâle mûsâ mâ ci/tum bihi-ssihr(u)(s) inna(A)llâhe 

seyubtiluh(u)(s) inna(A)llâhe lâ yuslihu ‘amele-lmufsidîn(e) 

 

Onlar attıkları zaman Mûsâ dedi ki: “Sizin getirdiğiniz şey sihir iledir. Muhakkak 

ki Allah, onu bâtıl kılacaktır.” Muhakkak ki Allah, müfsitlerin amelini ıslâh 

etmez. 

 
Size bunları yaptırmak isteyenler, ifsad etmek isteyen insanlardır. Allah’ta bunların amelini 

hiçbir zaman ıslah etmez. 

 

“Müfsid” ifsad eden demektir. İfsad fesede kökünden türemiş olup, manası ister az ister çok 

olsun, bir şeyi itidalden çıkması, dengeden bozulması manasına gelmektedir.  

 

Müfsidlerin yaptı amellerin ıslah edici, düzeltici, onarıcı olmadığı burada haber verilmiştir. Hz. 

Musa, gerçek ile imitasyonun farkını dile getiriyor. Hz. Musa onlara “sizin getirdiğiniz göz 

yanıltmasıdır, gerçekmiş gibi yapan bir taklittir” demiştir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Hz. Musa, ipe ve gizli el çabukluğuna ihtiyac olmadan onların sıradan malzeme ve 

düzenekler olduğunu hem dili ile hem de yaptığı ile beyan etmiş. 

 

Günümüze verilen mesaj: Üretilen her tür bilgi ve teknolojinin ıslahı hedeflemesi 

gerekmektedir. Yoksa ıslaha, sulha, barışa değil, ifsada hizmet eder.  

 

Siz bir teknoloji üretiyorsanız, eğer bu teknoloji ile müfsit insanların eliyle üretiyorsanız, o 

ürettiğiniz kesinlikle ıslaha, sulha, selamete yardım etmez, hizmet etmez. 

 

 

 

Yunus 51-10/82) 

 

ي ِحقُِّ قَِ ّللٰا ِ و  اتِهِ۪ اْلح  ِلم  ل وِْ بِك  ْجِرم ون ِ  ك ِره ِ و   اْلم 
 

Veyuhikku(A)llâhu-lhakka bikelimâtihi velev kerihe-lmucrimûn(e) 

 

Ve mücrimler kerih görse de Allah hakkı kelimeleri ile gerçekleştirecektir. 

 

Bakın! Allah hakkı Mûsâ’nın asası ile değil, kelimeleri ile gerçekleştirecekmiş. Bir suçlu sopanın 

eğilip bükülmesinden rahatsız olmaz.  

 

Burada hadis yada kavl kullanılmamış, kelime kullanılmıştır.  

 

Asa o döneme ait fakat o dönemin üstünde bir teknoloji. Karşı tarafa gösterilmesinin sebebi , 

bakın bu Allah’tan gelen bir resul’dür, bu da onun delilidir. Bu zamana ait bir teknoloji değil. 

Sihirbazların kullandığı bu zamanın teknolojidir. İplerde sopalarla bir gösteri yapıyorlar. Fakat 

Musa’nın getirdiği, zamanının ötesinde bir teknoloji. Oradaki “asa” figürünün rolü bu. Asıl 

önemli olan kelimelerle ortaya konandır. Yani İsrailoğulları’nı benimle gönder, onlar senin 

kölen değil, esirin değil, insana yakışan özgürce yaşatmaktır, düşüncesidir. 

 

Birde Hz. Musa’nın getirdiği asanın, ona vahyedilelerin Allah’ın yasasına , sünnetine 

uygunluğunu da bu “kelime” ifadesi bize anlatıyor. Kelime, sözden ve kavldan farklı bu 

manada.  

 

Biz kelime için ne demiştik? “ Allah’ın tabiata koyduğu yasaklardır.” Allah kelimelerini 

önceden yazmıştır. Mesela suyun kaldırma kuvveti, hava ve gazların davranışları, insanın belli 

bir yaştan sonra ölmesi, bunların hepsi birer kelime. Yani Allah’ın ilkeleri, yasaları. Bunların 

tamamına SÜNNETULLAH diyoruz. Kelime tekil yasalar, sünnetullah bunun tamamı. Levhi 

Mahfuz da bunların tamamının olduğu levhalar. Tabiatın işleyiş kanunları. Eşyanın ismi de o 

dur. Ne iş yapıyor, ne işe yarar. Bu şekilde insanlık bir sıçrama elde etmiştir. 

 

Neden bunlar sünnetullah’a uygun olmalı? Çünkü bir müsabaka yapılıyor. Yasaları alt üst 

ederek zaten hak savunulmaz. Bu müsabakanın adaletine de aykırıdır. Karşı taraf, sihirle, 

kandırmayla, göz boyamayla, hile yapıp bel altından vursa da, Allah hakkı gerçekleştirmek 

için yasalarını değiştirmeye ihtiyaç duymaz.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

“Mücrimler kerih görse de” ifadesi, mücrim, sucu karakter haline getirenler demektir. Suçlular 

Allah’ın belirlediği ilkeleri yani bu kelimeleri sevmedikleri için onları kötü göstermeye, kerih gibi 

algılanmasına gayret ederler. Hiçbir gerekçe Allah’ın hür yarattığı insanı köleleştiremez. Bu 

ilke, kelime mücrimlerin kerih gördüğü, Firavun ve melelerin kerih gördüğü bir ilkedir. Yani 

insanları köleleştirip onların emeğini suistimal edemezsin. 

 

Bu kelime, ilke insanların haklarını gasp eden mücrimlerin kerih görüp gösterdiği insanlığın 

ortak doğrularından, kelimelerinden sadece bir tanesidir. Hırsızlık yapmayacaksın, zina 

yapmayacaksın vs. Bunlar birer ilke, kelime, değişmez yasalar. 

 

 

 

Yunus 51-10/83) 

 

ا نِ  ف م ٓ م  ٓى اَٰ وسَٰ يَة ِ اَِْلِ ِلم  ى ق ْوِمهِ۪ ِمنِْ ذ ر ِ ْوفِ  ع لَٰ ئِِهْما نِْ فِْرع ْونِ  ِمنِْ خ  ۬ ل  م  ْمِ  و  اِنَِ ي ْفتِن ه   و 
ِ فِي ل ع الِ  فِْرع ْونِ  اِنَه ِ اْْل ْرِض  ْسِر۪فينِ  ل ِمنِ  و   اْلم 

 

Femâ âmene limûsâ illâ żurriyyetun min kavmihi ‘alâ ḣavfin min 

fir’avne vemele-ihim en yeftinehum(c) ve-inne fir’avne le’âlin fî-l-ardi 

ve-innehu lemine-lmusrifîn(e) 
 

Artık Firavun ve melelerinin baskısından korktukları için onun kavminden 

Mûsâ’ya, zürriyetinden başkası inanmadı. Ve muhakkak ki Firavun, 

yeryüzünde âli idi ve gerçekten o müsriflerdendi.  
 

Burada bir baskı olduğunu ve bu baskıdan dolayı Hz. Musa’ya çok az kişinin iman ettiğini 

anlıyoruz.  

 

Bu ayette “ala” kelimesi kullanılmamış “ali” kelimesi kullanılmış. Hepsi yücelikle ilgilidir fakat 

aralarında fark var. Ali’nin geçtiği yerde mutlaka bir kıyas, karşılaştırma vardır. Firavun 

yeryüzünde diğer insanlara göre daha üst bir konuda idi. Onlara baskın idi. İmkanları daha 

fazla idi. O yüzden israfıda daha fazla oldu. Çünkü “müsriflerdendi” şeklinde ayet sonlanmış. 

İmkanlar ne kadar çok olursa, israfta o oranda artıyor. “Ala” oluşunda yücelik, müteallik 

oluşunda aşkınlık manası vardır.  

 

Firavun iktidar nimetini firavunluğu yüzünden israf etmiş bir müsriftir.  

 

Hz. Musa ve Harun’a iman edenlerin, onları yakinen tanıdığını anlıyoruz, “zürriyet” kelimesi bu 

manaya geliyor.  Hz. Musa ve Harun sadece yakınlarına “rol model” olabilmişler.  Toplumda 

örnek olarak gösterebileceğimiz insanlara ihtiyacımız var. İnançlar, dünya üzerinde 

dayatılırsa orada firavunlaşma başlar.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

Yunus 51-10/84) 

 

ق الِ  ى و  ْنت مِْ ك ْنت مِْ اِنِْ ق ْومِِ ي ا م وسَٰ م  َكل ٓوا ف ع ل ْيهِِ بِالِٰلِِ اَٰ ْسِل۪مينِ  اِنِْ ت و   ك ْنت ْمم 
 

Vekâle mûsâ yâ kavmi in kuntum âmentum bi(A)llâhi fe’aleyhi 

tevekkelû in kuntum muslimîn(e) 

 

Ve Mûsâ dedi ki: “ Ey kavmim! Eğer siz, Allah’a inanan Müslümanlardansanız, 

artık O’na tevekkül edin.” 

 
Tevekkül’ün sadece dil ile olmadığını ilerleyen ayetlerde, Allah’a doğru tevekkülün nasıl 

yapıldığını da bize Hz. Mûsâ anlatacak. 

 

Bu ayette iman, teslimiyet ve sonunda oluşan tevekkül bir arada ve belirli bir sırayla kullanılmış. 

Eğer Allah’a inanan Müslümanlardansanız, iman, teslimiyet artık ona tevekkül edin sıralama 

bu şekilde.  

 

Güvene, sulha ve ıslaha teslim olanların tevekkülünü Allah kabul ediyor.  

 

 

Yunus 51-10/85) 

 

َكْلن اِ  ّللٰاِِ ع ل ى ف ق ال وا بَن ا ت و  ِ ر   الَظاِل۪مين ِ  ِلْلق ْومِِ فِتْن ةًِ ت ْجع ْلن ا ْل 
 

Fekâlû ‘ala(A)llâhi tevekkelnâ rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lilkavmi-

zzâlimîn(e) 

 

Bunun üzerine dediler ki: “Biz Allah’a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zâlim 

kavmin baskısına maruz kılma!” 

 
Zâlimin zulmü altında baskı haline gelmemek için, insan vargücüyle mücadele etmelidir. 

Allah’a tevekkülde ilk sırada olan bu hedef devam eden ayetlerde detaylandırılacaktır. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

Yunus 51-10/86) 

 

ن ا ن ج ِ تِكِ  و  ْحم   اْلك افِ۪رينِ  اْلق ْومِِ ِمنِ  بِر 
 

Veneccinâ birahmetike mine-lkavmi-lkâfirîn(e) 

 

Ve bizi, senin rahmetinle kâfirler kavminden kurtar! 

 
Bu bizim haklarımı, hukukumuzu çiğneyen, onları örtenlerin elinden bizi kurtar diyorlar. Allah’a 

tevekkül etmenin, hiçbir şey yapmadan, miskin miskin oturmak olmadığı bundan sonraki 

ayetlerde izah edilecek.  

 

Yapılması gereken. Rahmeti talep edip, tehditler ile yapılan korkutmalardan etkilenmeden, 

merhameti hedeflemektir.  

 

Allah’a tevekkülün sadece bireysel bir eylem olmadığı, toplumun diğer insanlarını da 

kapsayan bir hareket olduğundan bahsedecek Kuran’ı Kerim. Bu tarz mücadeleler bireysel 

olmaz.  

 

 

 

 

Yunus 51-10/87) 

 

ْين ٓا ا ْوح  ى و  ى اِلَٰ ا ۪خيهِِ م وسَٰ ا ت ب َواَِٰ ا نِْ و  اْجع ل واب ي وت ك مِْ ب ي وتًا بِِمْصرِ  ِلق ْوِمك م  ا ۪قيم و قِْبل ةًِ و  و 
وة ِ  ا رِِ الَصلَٰ ب ش ِ ْؤِم۪نينِ  و   اْلم 

 

Veevhaynâ ilâ mûsâ veeḣîhi en tebevveâ likavmikumâ bimisra 

buyûten vec’alû buyûtekum kibleten veakîmû-ssalâ(te)(k) vebeşşiri-

lmu/minîn(e) 

 

Ve Mûsâ ve kardeşine vahyettik. “Kavmimizin Mısır’da yerleşmesi için evler 

yapın ve evlerinizi kıble kılın ve salâtı ikâme edin ve müminleri müjdele!” 

 

Emirler mecmuası olan namazda ortak bir istikamete yönelmenin sembolik manası da bu 

ayette değinilmiştir. “Salatı ikame edin ortak bir kıbleye yönelin” denilmiştir. 

 

Peki omuz omuza verip bir yöne yönelmenin hikmeti nedir, bu sembolik altındaki hakikat 

nedir? 

 

Zulme karşı yapılan kıvamdaki dava birlikteliği, omuz omuza verilerek yönelilen ortak kıble ile 

belirlenir. O yüzden bireysel olmaz dedik.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

Evler yapın emri, mücadelenin yıllar süreceğini de bize haber veriyor. Bu emirden sonra 

Firavun ve yönetime çekirge, kımıl, tufan gibi bu tür felaketler her yıl geliyor. Buda toplam 5-

6 yıllık bir süreci ifade ettiğini buradan çok net anlıyoruz.  

 

Hz. Mûsâ ve Harun sihirbazlarla karşılaştıktan sonra en az 5-6 yıl Mısır’daki bu evlerde tevhid 

mücadelesine devam etmiştir. Bu hemen peşi sıra olan şeyler değil. Hadi kalkın bu gece çıkıp 

gidiyoruz gibi bir olay yok. Bir süreçtir bu.  

 

Neden böyle bir süreçe ihtiyaç duyulmuş? 

 

Zira yıllara yayılan sistemin her yerine sızmış köle düzenini siz bir anda değiştiremezsiniz. 

İsrailoğullarının sizinle birlikte gelmesi için o zihniyetlerindeki köle tasavvurunun da yıkılması 

lazım. Siz bir insanın ne esirisiniz ne de kölesisiniz. Siz özgür insansanız. Öncelikle insanların 

tasavvurlarının bu mihvalde inşaa olması gerekmektedir. Bakın bu da Allah’ın sünnetine 

uygun bir mücadele. 

 

Kıblegah evler ya da evleri kıble kılmak, istikamet birlikteliğine bir atıf olabilir. Allah Resul’ü bu 

Kuran’i ilkeyi Mekke’de Dârül Erkam’da uyguladı. Dârul İslam diye de bilinen bu ev ilk 

Müslümanlardan Erkam bin Erkam’a ait bir evdi. Mekkeli müşriklerin giderek artan baskıları 

sonucunda, aynı Hz.Mûsâ ve Hz. Harun’un yaptığını, Allah Resul’ü de uygulamıştır. 

 

Mescid-i Haram içinde Sefa tepesinin eteklerinde bulunan bu evi kendine ikemetgah olarak 

seçmiştir. Orada müslümanlar bir araya geliyordu. Burada biranda ashabı kiram bilgiler 

öğrenirken, bir yandan da gerçeği arayan insanlar İslam’a davet ediliyordu. Bu merkezler 

öyle kullanılıyordu. Allah Resul’ü onlara Kuran’ı Kerim okuyor, onlarla birlikte namaz kılıyordu.  

 

Aynı dertten muzdarip kişiler dikkat ederseniz, fıtridir bu,  bir araya gelme gibi bir eylemi olur. 

Dertlerimiz, sorunlarımız bizleri bir araya getirir.  

 

Dünyanın en kutlu birliktelikleri ifsadı, savaşı, köleliği, yoksulluğu bitirmek hedefi ile bu kıble ile, 

merhamet temelli bir araya gelen ve biz olmayı öğreten birlikteliklerdir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

Yunus 51-10/88) 

 

ق الِ  ى و  بَن ٓا م وسَٰ ت ْيتِ  اِنَكِ  ر  ل  ه ِ فِْرع ْونِ  اَٰ م  اًْلِ ۪زين ةًِ و  ا ْمو  وةِالدُّْني اِ  فِي و  يَٰ بَن ا اْلح  ِلي ِضلُِّ ر 
بَن ا س ۪بيِلك  ِ ع نِْ وا ٓى اْطِمسِْ ر  لَٰ اِلِهمِْ ع  ى ا ْمو  اْشد دْع لَٰ ِ ق ل وبِِهمِْ و  تٰى ي ْؤِمن وا ف ل  ا ح  و  الِْ ي ر 

 اْْل ۪ليمِ  ع ذ ابِ 
 

Vekâle mûsâ rabbenâ inneke âteyte fir’avne ve meleehu zîneten 

ve emvâlen fî-lhayâti-ddunyâ rabbenâ liyudillû ‘an 

sebîlik(e)(s) rabbenâ-tmis ‘alâ emvâlihim veşdud ‘alâ kulûbihim felâ 

yu/minû hattâ yeravû-l’ażâbe-l-elîm(e) 

Ve Mûsâ dedi ki: “Rabbimiz, muhakkak ki Sen, Firavun ve melelerine dünya 

hayatında ziynet ve mallar verdin. Rabbimiz! Senin yolundan onları saptırdığı 

için onların mallarını yok ederek kalplerini güçlendir! Zira elim azabı 

görünceye kadar inanmazlar.” 
 

Diyanet İşleri Meali (Yeni): Mûsâ, şöyle dedi: “ Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun’a ve onun 

ileri gelenlerine, dünya hayatında nice ziynet verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye 

mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver, çünkü onlar elem 

dolu azabı görünceye kadar iman etmezler.” 

 

“ Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun’a ve onun ileri gelenlerine, dünya hayatında nice 

ziynet verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? 

 

Ayete baktığımızda suçlu haşa Rabbimiz olmuş oldu.Ama meal çevirmenleri o hale getirmiş. 

Yoksa Kuran’ın anlattığı bir şey değil. Sanki Hz. Musa , Allah’ı suçluyormuş gibi bir meal verilmiş. 

Altında da hemen bir beddua geliyor.  

 

Ayet incelenirse, Arapçasında ? İşareti yoktur. Soru haline getirilmiş. Çünkü bu şekilde 

anlaşılmak zorunda.  

 
Bizim mealimiz ise şöyle: Ve Mûsâ dedi ki: “Rabbimiz, muhakkak ki Sen, Firavun ve melelerine 

dünya hayatında ziynet ve mallar verdin. Rabbimiz! Senin yolundan onları saptırdığı için 

onların mallarını yok ederek kalplerini güçlendir! Zira elim azabı görünceye kadar 

inanmazlar.” 

 
Bakın yukarıdaki beddua nasıl hayır - duaya döndü. Peki bunu Hz. Musa neden söylüyor? 

Çünkü İsrailoğulları  ziynete,  süse çok fazla meraklı. Hz. Musa buradaki duasını kıblegahta 

yaparken İsrailoğulları’na şöyle demek istiyor: “Bakın! Firavun ve melelerin imkanları onları 

nasıl Allah’ın yolundan saptırmış, bunu görün. Kalplerini nasıl zayıflatmış.“ 

 

Ama eğer Rabbimiz onların mallarını alırsa, onların kalpleri daha güçlü olacak. Zira Rabbimiz 

böyle yapmazsa “ onlar elim azabı görene kadar inanmayacaklar.” 

 

Birçok müfessir Hz. Musa’nın buradaki sözlerini anlamlandırmak için soru edatı takdir etmiştir. 

Maalesef bu ayetleri Hz. Musa’nın  bir sitemi ve bedduası olarak meallendirmişlerdir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Ancak burada ne bir soru vardır ne bir beddua vardır. Bizce kıble edilen beyitlerin amacı ve 

misyonu da bu ayette özetlenmiştir.  

 

Biz düşmanımızı kahrı perişan etmek istemiyoruz, onların da kurtulmasını istiyoruz. Onların da 

kalplerinin güçlenmesini istiyoruz.  

 

Hz. Musa öncelikle etrafındakiler için bir tespitte bulunmaktadır. Emanet olarak verilen dünya 

hayatının süsü, ziyneti firavun ailesini Allah’ın yolundan saptırmıştır. Bu hakikati görmeleri için 

mallarını kaybetmeleri ve hakikat karşısında kalplerinin şiddetinin, gücünün burada artacağı 

beyan edilmiştir.  

 

 

Yunus 51-10/89) 

 

ا ا ۪جيب تِْ ق دِْ ق الِ  ت ك م  ا د ْعو  ِ ف اْست ۪قيم  ْل  ونِ  الَ۪ذينِ  س ۪بيلِ  ت تَبِع ٓان ِِ و  ي ْعل م   ْل 
Kâle kad ucîbet da’vetukumâ festekîmâ velâ tettebi’ânni sebîle-

lleżîne lâ ya’lemûn(e) 
 
Dedi ki :”İkinizin davetine icabet edilmiştir. Artık istikâmette olun ve bilmeyen 

kimselerin yoluna tâbi olmayın. 

 
88 nci ayette Hz. Musa’nın sözlerinin nasıl birer beddua olarak meallendirdiğine değinmiştik. 

Aslında bunların birer hayır dua ve İsrailoğulları’na yapılmış bir çağrı olduğundan bahsettik. 

Yani Firavun’un ibretlik halini etrafındakilere göstererek, Hz. Musa, bakın sizde onlar gibi 

olursanız, sizinde akıbetiniz böyle olur, sizde hakikate karşı kör olursunuz gibi bir davette 

bulunmuştur. Onlar gibi olmayın, gelin benim yanımda, kıblegah evlerde olun diyerek 

davette bulunmuştur.  

 

Bu ayette de bu davete icabetten bahsedilmektedir. Ayette geçen “bilmeyen kimseler”, 

Firavun ve melelerdir. Firavun ve adamlarının suda boğulmaları uzun yıllar sonra olacağından 

bu ifade Mısır’da kıblegah evlerde yapılan, müminlerin müjdelendiği, fıtrata uygun davet 

şeklinde anlaşılmıştır.  

 

Hz. Musa ve Harun, Mısır’da yaptıkları karargah evlerde zulme karşı, köleliğe karşı, firavun 

sistemine karşı bir çağrıda bulunuyor ve bu çağrıya etrafındakilerin icabet ettiğinden burada 

bahsedilmektedir. Ayet bu davete icabet edildiğini bildirmektedir.  

 

Allah’ın vahyetmesi sonucunda yapılan evlerde Firavun’un zulmüne karşı gerçekleşen direniş 

kısa zamanda yankı bulmuştur. Allah, İsrailoğullarının bu istikamette olmalarını ve 

bilmeyenlerin yoluna tabi olmadıkları sürece düşmanlarından kurtulacaklarını da 

müjdelemektedir.  

 

Sonuç 90 nıncı ayette şöyle özetlenmektedir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 
Yunus 51-10/90) 

 

ْزن ا او  ج  ا۪ءيلِ  بِب ۪نٓي و  ن ود ه ِ فِْرع ْونِ  ف ا تْب ع ه مِْ اْلب ْحرِ  إِْسر ٓ ج  تٰٓى ب ْغيًا و  ح  ع دًْوا  ك ه ِ اِذ ٓا و  ا ا دْر 
ق ِ  ْنتِ  ق الِ  ْلغ ر  م  ِ ا نَه ِ اَٰ ه ِ ْل ٓ ن تِْ الَ۪ذٓي اَِْلِ اِلَٰ م  ا۪ءيلِ  بِ۪هب ن ٓوا اَٰ ا ن اِ۬ اِْسر ٓ ْسِل۪مينِ  ِمنِ  و   الْم 

 

Vecâveznâ bibenî isrâ-île-lbahra feetbe’ahum fir’avnu vecunûduhu 

baġyen ve’advâ(en)(s) hattâ iżâ edrakehu-lġaraku kâle âmentu 

ennehu lâ ilâhe illâ-lleżî âmenet bihi benû isrâ-île ve enâ mine-

lmuslimîn(e) 

 

Ve biz, İsrailoğulları’nı denizden geçirdik. Böylece Firavun ve onun ordusu, 

hadsizce ve düşmanca onları takip ettiler. Boğulacağını idrak ettiği zaman 

dedi ki: “İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına ben de iman 

ettim. Ve ben, Müslümanlardanım.” 

 
Firavun Allah’tan başka ilah yok. Yani “ La ilahe illallah” demiş oldu. Ve Müslüman olduğuda 

yine burada ifade edilmektedir.  

 

Henüz canı çıkmadan, sadece boğulmaya başladığında idrak etmeye başlamış. Yavaş 

yavaş ben boğulacağım, kurtulamayacağım gibi bir umutsuzluğa düştüğü anda böyle bir 

itirafta bulunuyor.  

 
Yani dil ile ikrar edip, kalb ile tasdik ediyor.  Böyle bir imanın akıbeti devam eden ayette 

açıklanacaktır.  

 

 

Yunus 51-10/91) 

 

نِ  ـ َٰ ْٓل
ق دِْ اَٰ ْيتِ  و  ك ْنتِ  ق ْبلِ  ع ص  ْفِس۪دينِ  ِمنِ  و   اْلم 

 

Âl-âne vekad ‘asayte kablu vekunte mine-lmufsidîn(e) 

 

Şimdi mi? Ve sen, daha önce âsi olmuştun. Ve sen müfsitlerdendin. 

 
Şimdi mi aklın başına geldi. Rabbimiz Firavun’un imanını neden kabul etmediğini iki madde 

ile açıklamaktadır. 

 
Bu ayetten anlıyoruz ki, can boğaza gelince, yaşama ümidi kalmayınca yapılan iman geçerli 

bir iman değildir. Yüce Allah şimdi mi iman ediyorsun,  sorusuyla onun imanını kabul 

etmediğini vurgulu bir şekilde ifade etmektedir.   
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

İman sadece dil ile ikrar edilen, kalp ile tasdik edilen teolojik bir kabullenme olsa idi, 

Firavun’un sözleri kabul edilirdi. İman nedir diye sorduğumuzda, “dil ile ikrar, kalb ile tasdik” 

diye yanıt alırız. Bu söz bir hadis bile değil. Bu sözü kimin söylediği de belli değil. İman tanımı 

genelde bu şekilde yapılmaktadır. Firavun bu tanıma uyuyor. Hem dil ile ikrar ediyor, hem 

kalp ile tasdik ediyor. Ama Allah diyor ki, Hayır! Sadece bunu diyerek kurtulamazsınız.  Dil ile 

ikrar, kalp ile tasdik olayını da bu ayet bozmuş oldu. Kuran bunu onaylamadı.  

 

Ayette “Ve sen, daha önce “ diyerek, ölüm anından önce diyerek Firavun’un hayatına bir 

gönderme yapmaktadır. O zaman imanın tanımı şöyle olur. 

 

Hayatın içinde yaşam ile ispatlanarak gelişen ve kemale doğru yol alan, çok zamanlı ve 

aşamalı bir süreç olduğunu da Kuran’ı Kerim bu anlatımıyla ortaya koymuş oluyor.  

 

İman edebilmeniz için bir hayat sürecine ihtiyacınız var. Kaldı ki iman bu hayat sürecinde 

sabit bir halde değildir. Ben iman ettim demek, ben artık şu partiye girdim, ben artık takıma 

girdim diye bir şey değildir. Bir insan ya o derneğe üyedir ya da değildir. Üyelikte artıp, azalma 

olur mu? Bir takımı ya tutarsınız ya tutmazsınız.Ya Hristiyansın ya değilsin. Dinleri böyle spor 

klüpleri, partiler haline  getirdiğin zaman, dine girdin, çıktın gibi bir mantık oluşuyor. İman 

girilip-çıkılan bir şey değil, artıp azalan bir şey.  

 

Bu süreçte  imanı azaltıp yok eden iki unsurdan bu ayet bahsetmektedir. Birincisi sulh ve 

selamete, insanların köleleştirilemeyeceği gerçeğine isyan etmesi Firavun’un. Ve bu asiliğin 

sonucu oluşacağı ifsadıdır.  

 

O zaman şu sonuca ulaşırız. Müfsid birinde iman aranmaz. İstediği kadar dil ile ikrar, kalp ile 

tasdik etsin, bir insanın amelinde isyan ve ifsad var ise o iman Firavun imanıdır diyebiliriz. Allah 

bu ibretlik durumu tüm tiranlara, zalimlere ve firavunlaşanlara ve onun izinden gidenlere ayet 

kılmış.  Onu da 92 nci ayetten okuyacağız. 

 

 

Yunus 51-10/92) 

 

يكِ  ف اْلي ْومِ  نِْ ِلت ك ونِ  بِب د نِكِ  ن ن ج ۪ ْلف كِ  ِلم  ي ةً ِ خ  اِنَِ اَٰ ي اتِن ا النَاِسع نِْ ِمنِ  ك ۪ثيًرا و   ل غ افِل ون ِ  اَٰ
 
 

Felyevme nuneccîke bibedenike litekûne limen ḣalfeke 

âye(ten)(c) ve-inne keśîran mine-nnâsi ‘an âyâtinâ leġâfilûn(e) 

 

Böylece haleflerine âyet olman için bugün seni bedeninle kurtaracağız. Ve 

insanların çoğu, elbette âyetlerimizden gâfildir. 

 
Kuran’ı Kerim’de bir “beden” geçiyor bir de “ceset” geçiyor. Bunların farkı nedir? Nil nehrinin 

kıyısındaki  krallar vadisinde bütün firavunların o mumyalaşmış kadavraları saklı bir şekilde 

bulunmuştur. Fakat bu buluş 19.yy da mümkün olmuştur. Kuran’ın indiği dönemde böyle bir 

bilgi yok. Kimse bunu bilmiyor.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 

 

Kuran’ın bu mumyalardan “beden” diye bahsetmesi çok önemli bir detay. Zira Kuran’da 

ceset kelimesi kullanılmış. Araf suresi 148 de “ Musa’nın kavmi, Musa gittikten sonra, 

takılarından ses çıkaran bir buzağı cesedi edindiler.” Ölmüş bir hayvan leşi bulmuşlar. Onu 

alıp üzerine altın takılar takıyorlar, bir düzenek yapıyorlar ve onu put haline getiriyorlar.  Orada 

bir döküm yapıp heykel yapmak yok orada. “Ölmüş bir buzağı cesedi edindiler” diyor.  

Arapçasında “ceset” olmasına rağmen, Türkçe çevirilerin hiçbirinde söz edilmemektedir.  

 

Burada “cesedin” değil de “bedenin” kullanılması, onun bir cesede dönüşüp çürümediği 

anlamında kullanıldığı kanaatindeyiz. Bu detay bedenin korunduğunu da gösteren önemli 

bir detay.  

 

 

Yunus 51-10/93) 

 

 

ل ق دِْ ا۪ءيلِ  ب ۪نٓي ب َوأْن ا و  ب َوا ِ اِْسر ٓ ْقن اه مِْ ِصدْقِ  م  ز  ر  ااْخت ل ف وا الَطي ِب اِت ِ ِمنِ  و  تٰى ف م  ه مِ  ح  اء   ج ٓ
بَكِ  اِنَِ اْلِعْلم ِ  ةِِ ي ْومِ  ب ْين ه مِْ ي ْق۪ضي ر  م  اك ان وا اْلِقيَٰ  ي ْخت ِلف ونِ  ۪فيهِِ ۪فيم 

Velekad bevve/nâ benî isrâ-île mubevvee sidkin verazeknâhum 

mine-ttayyibâti femâ-ḣtelefû hattâ câehumu-l’ilm(u)(c) inne rabbeke 

yakdî beynehum yevme-lkiyâmeti fîmâ kânû fîhi yaḣtelifûn(e) 

 

Ve and olsun ki İsrailoğulları’nı doğru bir yere yerleştirdik. Ve onları temiz 

olanlardan rızıklandırdık. Artık onlara ilim gelinceye kadar ihtilafa 

düşmediler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyâm günü, ihtilâfâ düşmüş oldukları 

şeyde, onların aralarında karar verir. 

 
Buradaki “Mubevve” kavramı “güven içinde ikamet edilen yer” anlamına geliyor. “ mubevve 

sidk” ifadesi ise en güvenli, en doğru yerleşim yerini bu insanların seçtiğini gösteriyor. Allah’ın 

yönlendirmesiyle bunlar, bu güvenli bölgeye yerleşmişler.  

 

Bu ayetteki ilmin Tevrat olduğunu söyleyen müfessirler olmuştur. Ne ilginçtir ki ilahi emirler olan 

ilmin gelmesi ihtilafları bitirmemiş, arttırmıştır. Bir önceki ayette Firavun gibi zorba bir zalimin 

mumyalaşmış aciz bedeninin, okunması gereken bir ayet olduğundan Kuran’ı Kerim 

bahsettikten sonra, burada ilmin ihtilafları arttıran mahiyetine değinilmiştir. “ onlara ilim 

geldikten sonra ihtilafları arttı.” 

 

Biz burada neden bocalıyoruz? Asıl soru şu olmalı. İhtilaf iyi midir, kötü müdür? 

 

Kötüdür dediğimiz zaman, onlara ilim geldiği zaman ihtilafları arttı ifadesini oturtturamıyoruz.  

Şöyle olması lazım. “ Onlara ilim geldiği zaman ihtilafları bitti.” İhtilaf kötüdür, ilimde Allah’ın 

vahyidir. Vahiy ihtilafları bitirir. Fakat ayet tam tersini söylüyor.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Ayete baktığımızda Allah’ın ihtilaf ettikleri konusunda onları cezalandırıcağına, cehenneme 

atacağına dair herhangi bir ifadede yoktur. Ne diyor Rabbimiz? “ Doğrusunu 

öğreteceğinden, son kararı vereceğinden” bahsedilmiştir. 

 

 

İhtilaf aslında insana verilen farklı düşünme sonucu oluşan muhtelif görüşlerdir. Tek tip olan 

toplumlar, genellikle ilimden mahrum, belirli bir düşünce ve bilgi kapasitesinin altındaki kitleler 

iken, bilgili toplumlarda çeşitliliğin getirdiği zenginlik kendini gösterir. Buna ihtilaf diyor Kuran’ı 

Kerim.  

 

Mesela, çiçeklerin farklı renkte olmasına ihtilaf denir. Meyvelerin farklı renkte olmasına ihtilaf 

denir.  

 

Bu zenginlikten istifade etmenin tek yolu, kati hüküm koyucu makamında kişinin kendini 

görmemesidir. Ne diyor ? “ Rabbin kararını verecek.” Son karar benim dersen, o ihtilaf, 

tefrikaya dönüşür. Tefrika cedelleşmeye, cedelleşmede fırkalara dönüşür. Bu kötüdür. Yoksa 

ihtilaf zenginliktir. İhtilaf olmasa münazara olmaz. İştişare olmaz,  

 

Rum suresi 22 de ne diyor Rabbimiz: “Ve lisânlarınız ve renkleriniz ihtilâflıdır. Muhakkak ki 

bunda, bilenler için mutlaka âyetler vardır.” 

 

Dillerimiz farklıdır, derilerimiz farklıdır ve bilen insan için bunda bir ayet vardır. Önemli olan 

ihtilafların cedelleşme sonucu tefrikaya ve fırkaya dönüşme aracı yapılmamasıdır. İhtilaftaki 

rahmete ulaşmak, tefrikadaki mahrumiyetten bizi kurtaracaktır.  

 

Bu mahvelde Hz. Muhammed ne buyuruyor: “Ümmetimin ihtilafı, rahmettir” buyuruyor.  

Allah’tan haşyet uyan ulemanın ihtilaf ahlakı ile konuları müzakere etmesi aynı zamanda ilmin 

şükrüdür.  

 

Şimdi ben sizle aynı fikirde olsam. Hiçbir konuda ihtilaf etmesem. Toplumdaki herkes aynı 

düşünse, o toplumun sürüden bir farkı kalmaz. Ama sen benden farklı düşünüyorsun, çünkü 

farklı açıdan bakıyorsun. Bende senin farklı açından istifade ediyorum. Çok güzel bir söz 

vardır. “Akıllı insan kendi aklını kullanır ama daha akıllı insan başkalarının aklını da kullanır.” 

 

Emek verilmeden bir bilgiye ulaşmak, ilmi özümsemeden, ihtilaflık konulara girmek, çoğu 

zaman cedelleşme ve tefrika ile sonuçlanıyor. Mesela ben Kuran’ı Kerim’i öğrendikten sonra 

çevremdekilerle, gelenekle  ihtilafa düştüm. Bu Kuran’ın özelliği. Bakın Hz. Musa’nın ümmeti 

de aynı konu ile bize örnek olarak sunuluyor. Ne zaman ilim geldi ihtilaf olacak. Çünkü 

zenginlik olacak. Önemli olan farklılıklarla birlikte bir arada yaşamak.  

 

Bilgeler ilmin şükrünü, ihtilaf ahlakı ile müzakere ederek gösterirken, bilmişler, ihtilafları fırsat 

bilip enaniyetle karşısındakine üstün gelmeye çalışırlar. Bilge ile bilmişin arasındaki fark bu. 

Bilgelikle bilmişlik taslamanın arasındaki fark bu. Sen benden farklı düşünebilirsin, kararı Allah 

verecek. Hükmü Allah’a bırakırsak, yani “tebliğ etmek sana, hesap sormak, hüküm vermek 

Bana düşer “ diyor ya Rabbimiz. Bu aslında cedelleşmenin, tefrikanın, fırkalaşmanın önüne 

geçen en güzel engeldir. Bu konuda şimdi ben böyle düşünüyorum. Belki ileride farklı 

düşüneceğim. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 

 

 

Yunus 51-10/94) 

 

ا ش ك ِ  ۪في ك ْنتِ  ف ِانِْ ْلن ٓا ِمَمٓ َٔلِِ اِل ْيكِ  ا ْنز  نِ  الَ۪ذينِ  ف ْسـ
ؤ ُ۫ كِ  ل ق دِْ ق ْبِلك  ِ اْلِكت اب ِمنِْ ي ْقر  اء  قُِّ ج ٓ  الْح 

ب ِكِ  ِمنِْ ِ ر  ْمت ۪رين ِ  ِمنِ  ت ك ون نَِ ف ل   اْلم 
 

Fe-in kunte fî şekkin mimmâ enzelnâ ileyke fes-eli-lleżîne yakraûne-

lkitâbe min kablik(e)(c) lekad câeke-lhakku min rabbike felâ 

tekûnenne mine-lmumterîn(e) 

 

Bundan sonra eğer sana indirdiğimiz şey hakkında ikilem içindeysen, artık 

senden önce kitabı okuyan kimselere sor. And olsun ki sana Rabbinden hak 

geldi. Öyleyse sakın belirsizliğe düşenlerden olma. 

 
Allah Resul’ü kendisine indirilen vahiy konusunda ikilem içinde. İkilem içinde olmasa böyle bir 

ayete ihtiyaç var mı? 

 

Resul bile ikileme düşerse biz ne yapalım. Demek bu imanın gereği. “Mumterîn” kelimesi, 

belirsizliğin oluşturduğu tereddütleri ifade ediyor.  

 

Ayetlerdeki hitap önce Hz. Muhammed’e sonra da bizedir. Zira konu Hz. Yunus’a ve konu 

onun sonradan iman eden kavmine getirilecektir. “Sakın büyük balığın sahibi gibi olma ey 

Muhammet!”, “ Sakın sana indirdiğimiz ayetlerde ikileme düşme” ey Muhammed. Ara ara 

Allah Resul’üne böyle ifadeler geliyor.  

 

Aslında imanın gaybi olması ve en ağır imtihanı en başta bize örnek olması için seçilen 

Resullerin vermesi, bu ayeti kerimeyi Kuran bütünlüğünde müstesna bir yere oturtmaktadır.  

 

Bakın! Kuran, önce elçisini ikna ediyor. Kendisi bu davaya inanacak ki bu davanın 

bayraktarlığını yapabilsin.  

 

Mümin Kuran’ın anlattıklarını kimseye sormadan kayıtsız şartsız kabul edendir, diyebilir miyiz, 

bu ayet ışığında. Diyemeyiz. Bu inancı bu ayet birden altüst etti.  

 

Eğer kişi ikilem içindeysen, kitap okuyanlara, ehli kitaba, bu işi bilenlere sor diyor.  Ama bizim 

ezberimiz nedir. Kuran okudun mu kimseye bir şey sormana gerek yok. Ayet öyle demiyor.  

 

El kitap olan ve inen tüm vahiylerden nasiptar olmuş kimselerle veya kainat kitabını 

okuyanlarla iştişare yapmak, fikir alışverişinde bulunmak, Kuran’i bir emirdir. Eğer bu işi 

bilmiyorsan bilenlere sor. Zira ikilemlerin bitirilmesinin yolu araştırmaktır.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

Yunus 51-10/95) 
 
 

ِ ْل  ي اتِِ ك ذَب وا الَ۪ذينِ  ِمنِ  ت ك ون نَِ و  اِس۪رينِ  ِمنِ  ف ت ك ونِ  ّللٰاِِ بِاَٰ  اْلخ 
 

Velâ tekûnenne mine-lleżîne keżżebû bi-âyâti(A)llâhi fetekûne mine-

lḣâsirîn(e) 

 

Ve sakın Allah’ın ayetlerini yalanlayan kimselerden olma! O takdirde hüsrana 

uğrayanlardan olursun. 

 
Kuran, araştırmadan yalanlamanın hüsrana sebep olacağından bahsetmektedir.  

 

Bir konu hakkında adamın bilgisi yok. Embriyolojiyi araştırmamış, “sulb-i ve tterâ-ib” ile ilgili Tarık 

suresindeki ayeti görüyor, ateist oluyor. Kardeşim senin sonun hüsran. Sen işi bilenlere sordun 

mu, iştişare ettin mi, araştırdın mı? Yok. 

 

Zira ikilemde kalarak, belirsizliğe düşen biri ne sağlıklı bir şekilde hakikate inanabilir, ne de onu 

yalanlayabilir. Bunun Kuran’i delili Enfal suresi 42 

 

“Helak olan bir delil üzere olsun, yaşayan da bir delil üzere olsun.” Açılımı “ iman eden bir delil 

üzere iman etsin.” Kuran’i Kerim’in çağrısı bu. 

 

Allah tarafından Peygamber olarak seçilen birinin bile bu öğüt ile günaha düşme ihtimali 

olmasa, ayetin bu tarz bir hitapla bize ulaştırılmasına ihtiyaç olmazdı.  

 

Eğer ayetin hedefi Allah Resul’ü değil de diğer insanlar ise, o takdirde ayet şöyle olurdu: 

“Onlara de ki: Sakın Allah’ın ayetleri konusunda ikileme düşmesinler. Sakın Allah’ın ayetlerini 

onlar yalanlamasınlar.” Fakat ayet böyle gelmiyor. “ Sen yalanlama, sen ikileme düşme, sen 

kitaptan okuyanlara sor.” 

 

Ayetleri aldığı halde ikileme düşme tehlikesi olmasa, Kuran’ı Kerim’de A’raf suresi 175 deki 

örnek önemsizleşir.  

 

“ Bu surede bir kıssa var. O kıssada bir kişiye ayetler verilmiş. Ancak o kimse ayetlerden sıyrılmış 

ve dünyaya meyletmiştir. Ayetleri alan her kişi, buna resuller de dahil, ayetleri bırakma, 

dünyayı tercih etme seçimi iradesi vardır. Onlar da imtihanda. Seçimin olmadığı yerde 

imtihandan bahsedilmez.  

 

Hz. Adem’de, Hz. Yunus’ta, Rabbinin hükmüne sabretmemiş, kararlı bir azim 

göstermemişlerdir. Ancak resuller hatada ısrar etmemişlerdir.  

 

Maalesef bazı kişiler ve kavimler, ayetleri önemsemeyerek buradaki gibi yalanlamıştır, maddi 

ve manevi tercihin acı faturasını da ödemişlerdir. Zira Rabbimizin bu konudaki ilkesi, kelimesi 

objektiftir, değişmez, herkes için aynıdır.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

Yunus 51-10/96) 

 

قَتِْ الَ۪ذينِ  اِنَِ ل ْيِهمِْ ح  تِ  ع  ب ِكِ  ك ِلم  ِ ر   ي ْؤِمن ون ِ  ْل 
 

İnne-lleżîne hakkat ‘aleyhim kelimetu rabbike lâ yu/minûn(e) 

 

Muhakkak ki onlar, Rabbinin kelimesinin üzerlerine olmasını hak ettiler. Onlar, 

inanmazlar. 

 
Demek ki hüsran, Rabbin kelimesinin insanın veya bir kavmin üzerine olmasıymış. Onlar dediği, 

Allah’ın ayetlerini yalanlayan kimselerdir. Bu ayette geçen ifade, kavimlere bir atıf olabilir. 

Kavimlerin helakına bir gönderme yapılmış olabilir. Onlar dediği, geçmişte yaşamış olanlar 

Allah’ın ayetlerini Resul’ü dolayısıyla yalanladılar, bu yüzden hüsrana uğradılar. Yani 

hakettiklerini buldular.  

 

Burada neden “kelime”geldi. “Kelime”, söz denilen kavl’dan farklı bir mahiyete sahip. Çünkü 

Kuran’ı Kerim’de “ Allah’ın kelimesi, onların üzerine hak oldu” der ama kavli demez. Hep 

Allah’ın emri Resul’ün kavli ile diyerek kullanılır. Kavl, söz genelde Allah’a isnat edilmez, kullara 

isnat edilir. Çünkü biz söz söyleriz, laf söyleriz. Ama Allah’ın kelimeleri vardır. Bu kelimeler bu 

manada daha farklı bir mahiyette olduğunu anlıyoruz.  

 

Bu ayette geçen “kelime”ifadesi, Allah’ın yasa, hüküm, kural ve önceden yazılmış, belirlenmiş 

ilkeleri, sözleridir diyebiliriz. Haşa Allah bizim gibi konuşmayacağı için, bizde bu konuştuklarımızı 

zihnimizde kelimelerle var edip sonra kavl’a dönüştürdüğümüz için, yani kelimeler biraz daha 

tasavvur düzeyde olan ilkelerdir. Mesela; İyilik bir kelimedir. Paylaşmak bir kelimedir. İyilik edin! 

Paylaşın! Onun söz halidir. İlkelerin söze dönüşmesidir. Allah’ın esmaları birer kelimedir. Onların 

tecellilerini biz ne yaparız, kendi lisanımızla , kendi dar açımızla anlamaya ve anlatmaya 

çalışırız.  

 

Özetleyecek olursak Rabbinin kelimesi ifadesi, Allah’ın bu konudaki hükmü ile belirlediği 

ilkesidir, kararıdır.  

 

Mesela Hz. İsa Allah’ın kelimesidir sözünden anladığımız, Hz. İsa’nın doğumu, Allah’ın 

sünnetine uygun gerçekleşmiştir, demektir.  

 

Buradaki değişmez ilke, doğruluğu açık olduğu halde, gelen ayet, alamet ve işaretleri 

önyargılarından dolayı yalanlamaları sonucu onları bekleyen psikoloji ve sosyolojik değişmez 

sonuçlardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                       Sayfa 1478 
 

 

Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

Yunus 51-10/97) 

 

ل وِْ تْه مِْ و  اء  ي ةِ  ك لُِّ ج ٓ تٰى اَٰ ا ح  و   اْْل ۪ليمِ  اْلع ذ ابِ  ي ر 
 

Velev câet-hum kullu âyetin hattâ yeravû-l’ażâbe-l-elîm(e) 

 

Ve eğer onlara bütün ayetler gelse bile…Nihayet elim azabı gördüler.  

 
Buradaki uyarı, ilahi yasaları kimseye ayıracılık tanımadan işletileceğinden emin olunmasını 

teyit eden bir vurguya sahip. Tabi ki hatada, olmadan ve ölmeden önce dönme fırsatımız 

her zaman var. Kuran’ı Kerim’de bu fırsatı bize sunuyor, 98 de bize hatırlatıyor. 

 

 

 

Yunus 51-10/98) 

 

ِ ن تِْ ق ْري ة ِ ك ان تِْ ف ل ْوْل  م  ا اَٰ ا ف ن ف ع ه ٓ ان ه ٓ ِ ق ْومِ  اَِْلِ ۪ايم  ا ي ون س   ن واك ش ْفن ا ل َمٓ م  اْلخِِ ع ذ ابِ  ع ْنه مِْ اَٰ
وةِِ فِي ْزيِِ يَٰ تَْعن اه مِْ الدُّْني ا اْلح  م  ى و   ۪حينِ  اِلَٰ

 

Felevlâ kânet karyetun âmenet fenefe’ahâ îmânuhâ illâ kavme 

yûnuse lemmâ âmenû keşefnâ ‘anhum ‘ażâbe-lḣizyi fî-lhayâti-

ddunyâ vemetta’nâhum ilâ hîn(in) 

 

Artık bir kasaba olsaydı da keşke inansaydı. Böylece imânı, ona fayda 

verseydi. Yalnız Yûnus’un kavmi inanınca dünya hayatındaki aşağılayıcı 

azâbı görünür kıldık. Ve onları bir süre metâlandırdık. 

 
Bazı meallerde “ azabı kaldırdık” diye meallendiriyorlar. Sanki adamlar inanınca, Allah onlara 

gönderdiği tufanı, afeti bir anda yok ediyor, kaldırıyor, gibi bir meal veriyorlar. Düşünün, tufan 

kopacak, Hz. Nuh gemi yapıyor, Nuh’un kavminin tamamı inanıyor, gemi boşa çıkıyor. Çünkü 

tufan kopmuyor. Hayır. Tufan yine kopar ama gemiye binerler.  

 

Böylece kimse ölmez. Allah’ın azabı geldiğinde geri çevrilemez. Bu Allah’ın yasasıdır, 

sünnetidir. Bizim yapmamız gereken, imanla, namazla, oruçla Allah’ın gelen afetini 

engellemek değil, böyle bir yasada yok zaten. Ama siz Yunus’un kavmi gibi inanınca, 

onlardan dünya hayatının alçaltıcı azabını kaldırdık, diye yazarsanız, bütün başlarına gelen 

bu afetleri bir şekilde imana bağlar insanlar, tedbir almazlar, tedbiri farklı yerlerde ararlar. 

Gemi yapmaz, sabah akşam dua eder, namaz kılarlar.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Ben Allah’a çok inanıyorum, bana tufan göndermeyecek gibi bir inanç olur. Hatta 

inananların afette ölmeleri de bir çelişki haline gelir. Yav bu adamlar beş vakit namazındaydı, 

ya bunlar niye öldü, Amerika’daki gavurlar ölmüyor, gibi bir çıkarıma gider insanlar. Ama 

ayeti doğru meallendirirsek bunların önüne geçmiş oluruz.  

 

Doğru meal “ azabı görünür kıldık” şeklindedir. Azabı görmelerini sağladık. Ayetin de amacı 

gelen afeti görmelerini sağlamak değil mi?  

 

Düşünün bir ekonomik bir azap geliyor, bir sosyolojik, psikolojik azap geliyor. Sen önceden 

bunun geldiğini, ayak seslerini duyarsan, keşfedersen, ona karşı tedbirler alıp (Hz.Yusuf’un tevil 

ettiği rüya, gelecek azabın keşfedilmesidir. Azabı keşfetti, Melik ile paylaştı, Melikte ona uygun 

tedbirler aldı. Gelen azap kalkmadı. Bir anda tıp diye yok olmadı. Çünkü Allah’ın azabı 

sünnettullah la, ilkelerle belirlenmiştir. )bundan zarar görmez. Çünkü Allah’ın azabı, ilkelerle 

belirlenmiştir. Dünya yaratılmadan önce bu ilkeler vardır. Depremler, kuraklıklar, tsunamiler 

hepsi var. Sen o yasalara uygun davranırsan, bu ilkelere karşı tedbir alabiliyorsun. 

 

Burada hedef, önyargıları yüzünden kendilerini bekleyen elem verici dünya ve ahiret azabına 

kayıtsız kalanlardır. Hz. Yunus’un örnekliği üzerinden bu anlatılmış.  

 

Allah’ın önceden belirlediği azabın kaldırılamayacağını referans ayeti Hud suresi 76’da 

belirgindir. 

 

“ Ey İbrahim, bundan vazgeç! Çünkü senin Rabbinin emri gelmiştir. Ve muhakkak ki onlara, 

geri çevrilemez bir azap gelecek.” (Hud 76) 

 

Sonuç olarak: Hz. Yunus’un kavmi, ayetleri yani o fizyolojik, jeolojik veya sosyolojik alametleri  

yalanlamadıkları için ve Hz. Yunus ile gelen habere, ayetlere inandıkları için, kendilerini 

bekleyen tehlikeyi görmüşler, anlamış, keşfetmiş ve buna karşı tedbirler üreterek dünya 

hayatında bir süre daha metalanmışlar.  

 

Yunus 51-10/99) 

 

ل وِْ اءِ  و  بُّكِ  ش ٓ نِ  ر  م  َٰ نِْ ْل  ۪ميعًاِ  ك لُّه مِْ اْْل ْرِضِ فِي م  تٰى ت ْكِره النَاسِ  ا ف ا ْنتِ  ج  ؤِْ ي ك ون وا ح  م 
 ِم۪نينِ 

 

Velev şâe rabbuke leâmene men fî-l-ardi kulluhum 

cemî’â(an)(c) efeente tukrihu-nnâse hattâ yekûnû mu/minîn(e) 

 

Ve şayet senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi topluca 

elbette inanırdı. O halde sen insanları, inanıncaya kadar zorlayacak mısın? 

 
Peki Allah bunu neden dilemedi? Herkesin inanması daha iyi değil mi? 

 

Ayetteki ilke, insan iradesine, inanç ve düşünce özgürlüğüne vurgu yapan çok temel bir 

ilkedir. Eğer Allah dileseydi, insanların iradelerini hiçe sayar ve onları zorla iman ettirirdi. Bu, 

Allah’ın buna gücü yeter demektir. Ancak Allah bunu kesinlikle dilememiş. İstesede onları 

birer robot gibi yapardı. İnsanlarda yüklenen programın, talimatın dışına çıkamazdı.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Allah’ın muradı, yarattığı insanın kendi iradesi ile gelişmesi ve ilerlemesidir. Aslında alemlerin 

Rabbi olan Allah, terbiye ve ıslah eden, Rabb esmasının gereği olarak, insana üst bir varlık 

olabilme potansiyeli vermiş, bu mümtaz konuma çıkmasını, iradesine ve emeğine bağlamıştır.  

 

İrade, emek ve gayretin olmadığı bir konum, Allah tarafından değerli görülmemiştir. Son 

cümleden anladığımız, Allah Resul’üne verilen tavsiye, verilen emir, “inanca zorlamak yerine, 

onların aklını doğru kullanmaları konusunda bir yönlendirmedir.” Yunus suresinin 99 ve 100 cü 

ayetlerinde. Yani insanları zorlayacağına, insanları düşündür. Aklını doğru kullanabilen, 

dayatmaya ve zorlamaya, bağırmaya ve çağırmaya, öfkeye ihtiyaç duymaz.  

 

Kuran, kendi iradesi, aklı ve emeği ile ulaşılan güzelliklere cennet derken, verilen potansiyele 

ihanet etme sonucu düşülen duruma da “rica”diyor. Onu da 100 ncü ayetten okuyoruz. 

 

 

Yunus 51-10/100) 

 

ا م  ِ ك انِ  و  ي ْجع لِ  ّللٰاِِ  بِِاذْنِِ اَِْلِ ت ْؤِمنِ  ا نِْ ِلن ْفس  ْجسِ  و  ي عِْقل ونِ  الَ۪ذينِ  ع ل ى الر ِ  ْل 

 
Vemâ kâne linefsin en tu/mine illâ bi-iżni(A)llâh(i)(c) veyec’alu-rricse 

‘alâ-lleżîne lâ ya’kilûn(e) 

 

Ve Allah’ın izni olmaksızın, bir nefsin bile inanması mümkün olmazdı. Ve 

kokuşmuşluk akletmeyen kimselerin üzerinedir. 

 
Bu iradeyi iptal eden bir ayet değil. Burada Allah’ı izni, en başta düşünme, akletme 

potansiyeli vererek insanı yaratması olarak anlamamız lazım. Yani Allah hayvana iman etme 

izni vermemiş. Çünkü onlara akıl vermemiş. İnsana akıl verdiği için, iman etme iznini en başta 

vermiştir. Bu bireysel bir tekil, kadercilik değil. İradeyi yok eden bir ifade değil. En başta Allah’ın 

koyduğu sünnetle, yasayla alakalı. 

 

Bu izin, akletme potansiyelinde olmayan diğer canlılara verilmemiştir. Çünkü ayette ne diyor 

“ akletmeyen kimselerin üzerinedir.” 

 

Kuran, hep aklı kullanmayı emreder. Ve kullanılmayan aklı da akıl olarak saymaz. Bir şey 

yaratılış amacına uygun kullanılmıyorsa yok hükmündedir.  

 

Allah’ı anlamanın ve insanca yaşamanın temeli, aklı doğru kullanmaktır. İnsanın davranışlarını 

belirleyen, denetleyen, yargılaması ya da hayrı şerden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan 

ayırması ancak akılla mümkündür. Vahiy ile aklın şekillenmesi, aklın kullanılmasına bağladır. 

Kuran’da bir çok yerde “Ey akıl sahipleri” şeklindeki ilahi hitap, akıl sahibi olmanın dolayısıyla 

aklı doğru kullanmanın önemine işarettir.  

 

İnsan ne sadece akılla kendini bulabilir ne de sadece vahiyle yetinebilir. Önemli olan bu 

ikisinin beraber yürümesi. Allah’ın istediği, vahiyle aklın uzlaşarak işletilmesidir. Aklın gerektiği 

gibi kullanılmaması durumunda ise insanların insanlıktan çıkıp toplumda birlik ve huzuru 

bozacağına bu “rics” kelimesi ile dikkat çekilmiştir. Yani toplumsal bir kokuşma olur.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Burada kullanılmayan akılsızlık, geri zekalı olmak veya akıl hastalığı gibi bir şey değildir. Burada 

aklın sulh ve selamet istikametinde kullanılmamasına akletmemek denilmiştir. Zulmü, ifsadı, 

yanlışı görüp bunu düzeltmeyen toplumlarda bu akıl tutulması hali bir virüs gibi yayılır.  

 

 

Yunus 51-10/101) 

 

وا ق لِِ اذ ا اْنظ ر  اتِِ فِي م  و  ِ الَسمَٰ اْْل ْرِض  ا و  م  ي اتِ  ت ْغنِي و  ع نِْ اْْلَٰ النُّذ ر  ِ ق ْومِ  و   ي ْؤِمن ونِ  ْل 
 

Kuli-nzurû mâżâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(c) vemâ tuġnî-l-âyâtu ve-

nnużuru ‘an kavmin lâ yu/minûn(e) 

 

De ki: “Semalarda ve yeryüzünde ne olduğuna bakın! İnanmayan bir kavm, 

ayetlere ve uyarılara ihtiyaç duymaz.” 

 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : De ki: “Göklerde ve yerde neler var, bir baksanıza.” Fakat 
âyetler ve uyarılar, inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. 
 
Aslında bu gibi çevirilerin Türkçe ifadesine göre, ayetler ve uyarıların inanmayanların hiçbir 

şekilde işine yaramaz demektir. Yani ayetler, inanmayanlara fayda sağlamaz demek, ayetler 

inanmayanların hiçbir işine yaramaz demektir.  

 

Böyle meallendirdiğimiz zaman bu ayetler, sanki önceden bir iman gerekti, yani okumadan, 

anlamadan ayetlere ön kabul olarak bir imanımız olması gerektiği  anlaşılıyor. İnanayım ki 

fayda sağlasın. 

 

Hayır arkadaşım! Okuyacaksın, anlayacaksın, inanacaksın, sonra fayda sağlayacak.  Asıl 

müşriklere fayda sağlar. Asıl zalimlere fayda sağlar. Ayetler inanmayan topluma neden 

fayda sağlamasın. Hastaya ilaç lazım. Sağlam olana ilaç lazım değil. Hastaya ilaç fayda 

sağlar.  

 

Bizim verdiğimiz ayet şöyle: “ De ki: “Şemalarda ve yeryüzünde ne olduğuna bakın! 

İnanmayan bir kavm, ayetlere ihtiyaç duymaz.” 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 

 

 

Yunus 51-10/102) 

 

لِْ ونِ  ف ه  ل ْوا الَ۪ذينِ  ا يَامِِ ِمثْلِ  اَِْلِ ي ْنت ِظر  وا ق لِْ ق ْبِلِهْمِ  ِمنِْ خ  ع ك مِْ ف اْنت ِظر ٓ يم  ْنت ِظ۪رِ ِمنِ  اِن ۪ اْلم 
 ينِ 

Fehel yentezirûne illâ miśle eyyâmi-lleżîne ḣalev min kablihim(c) kul 

fentezirû innî me’akum mine-lmuntezirîn(e) 

 

Yoksa onlardan önce geçmiş olan günlerin mislinden başkasını mı 

bekliyorlar? De ki: “Artık bekleyin, muhakkak ki ben de sizinle beraber 

bekleyenlerdenim.” 

 

 

 

 

Yunus 51-10/103) 

 

 

س ل ن ا ن ن ۪ج ي ث مَِ الَ۪ذينِ  ر  ن وا و  م  ِلك  ِ اَٰ قًّا ك ذَٰ  ن ْنجِِ ع ل ْين ا ح 
ْؤِم۪نين ِ   اْلم 

 
Śumme nuneccî rusulenâ velleżîne âmenû(c) keżâlike hakkan 

‘aleynâ nuncî-lmu/minîn(e) 

 
Sonra Biz, Resul’lerimizi ve inanan kimseleri işte böyle kurtarırız. Müminleri 

kurtarmamız üzerimize haktır. 

 
Allah, kelimelerine, sünnetine saygılı olanların, sebeplere sığınanların bir sürprizle 

karşılaşmayacağım bu ayetle vaat etmektedir. İlkeli ve sırat-ı müstakim deki  Rabb tasavvuru 

bu şekilde inşa edilmektedir. El-Hakk olan Allah, sonsuz güven veren el-Mümin’dir aynı 

zamanda. Ve vaadinden asla dönmeyen es-Sadık’tır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                       Sayfa 1483 
 

 

Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Yunus 51-10/104) 

 

 

ا ي ٓا ق لِْ ِ ۪دي۪ني ِمنِْ ش ك ِ  ۪في ك ْنت مِْ اِنِْ النَاسِ  ا يُّه  ِكنِْ ّللٰاِِ د ونِِ ِمنِْ الَ۪ذين ت ْعب د ونِ  ا ْعب د ِ ف ل ٓ لَٰ ا ِ و 
فٰيك ْمِ  الَ۪ذي ّللٰا ِ ْعب د ِ ا ِمْرتِ  ي ت و  ْؤِم۪ني ا ك ون ِمنِ  ا نِْ و   اْلم 

 

Kul yâ eyyuhâ-nnâsu in kuntum fî şekkin min dînî felâ a’budu-lleżîne 

ta’budûne min dûni(A)llâhi velâkin a’budu(A)llâhe-lleżî 

yeteveffâkum(s)veumirtu en ekûne mine-lmu/minîn(e) 

 

De ki : “Ey insanlar! Eğer dinimden ikilem içindeyseniz ben, sizin Allah’ın 

astında kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Ve lakin sizi tastamam kılan Allah’a 

kulluk ederim. Ve ben, müminlerden olmakla emrolundum.” 

 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : De ki: “Ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphede iseniz, bilin 
ki ben, Allah’ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam, fakat sizin canınızı alacak olan Allah’a kulluk ederim. 
Bana mü’minlerden olmam emrolundu.” 

 
Meal çevirilerinde yine bardağın boş tarafına bakan bir meal. “Sizi öldüren Allah’a kulluk 

ederim. Sizin canınızı alan Allah’a kulluk ederim.” Neden “size hayat veren Allah’a kulluk 

ederim. Sizi varlık alemine çıkaran Allah’a kulluk ederim.” Demiyorsunuz. 

 

Arapçasında “mevt” var mı ? Yok. Ölümle ilgili bir kelime var mı? Yok. Bizi bu tarz mealler, 

ölüm ile tehdit eden, merhametsiz bir Rabb tasavvuru çizmektedir. Ve hatalıdır, yanlıştır. Sizi 

öldüren,  katleden Allah’a kulluk etmek, zoraki bir kulluktur. Bu tehditle yapılmış bir kulluktur.  

 

Nimeti değil, verileni değil, o verileni almaya hedefe koyan bir meallendirme tarzıdır. Ve 

zoraki bir imanı teşvik ettiği kanatindeyiz. Bizim mealimiz şöyle.  

 

“ De ki : “Ey insanlar! Eğer dinimden ikilem içindeyseniz ben, sizin Allah’ın astında kulluk 

ettiklerinize kulluk etmem. Ve lakin sizi tastamam kılan Allah’a kulluk ederim. Ve ben, 

müminlerden olmakla emrolundum.” 

 

Tastamam olmanın, kulluğu tam yapmanın şartını 105 nci ayet tarif 

etmektedir.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Yunus 51-10/105) 

 

ا نِْ كِ  ا قِمِْ و  ْجه  ينِِ و  ۪نيفًاِ  لِلد ۪ ِ ح  ْل  ْشِر۪كينِ  ِمنِ  ت ك ون نَِ و   اْلم 
 

Veen akim vecheke liddîni hanîfen velâ tekûnenne mine-

lmuşrikîn(e) 

 

 

Ve hanif olarak yüzünü dine ikame et. Ve sakın müşriklerden olma! 

 
Hanif, eğriliği, kötülüğü bırakmak manasındadır. Menfaatin elden gitme korkusuyla insanlar 

kula, dünyalığa, nefse uymayı benimseyen müşriklik dinini, borçluluk bilincini yani insanı borçlu 

çıkaran yaşam tarzını terk edip, hanif olarak yüzünü tevhidin oluşturduğu adalete çevirmek 

ve bu uğurda gerekli kıyamı, duruşu yapmak bu ayette emredilir.  

 

Müşriklere karşı hanif bir duruş sergileyen Hz. İbrahim’in milletinden olmanın gereğide Rum 

suresi 30 da bize hatırlatılmıştır.  

 
“Ve sakın müşriklerden olma!” Emrini Kuran’ı Kerim açıklayacak. Onu da 106 dan okuyoruz. 
 

Yunus 51-10/106) 

 

ِ ْل  ا ّللٰاِِ د ونِِ ِمنِْ ت دْع  و  ِ م  ِ ي ْنف ع كِ  ْل  ْل  ك  ِ و   الَظاِل۪مينِ  اِذًاِمنِ  ف ِانَكِ  ف ع ْلتِ  ف ِانِْ ي ض رُّ
 

Velâ ted’u min dûni(A)llâhi mâ lâ yenfe’uke velâ yadurruk(e)(s) fe-in 

fe’alte fe-inneke iżen mine-zzâlimîn(e) 

 

Allah’ın astından sana fayda ve zarar veremeyen şeylere dua etme. Eğer 

öyle yaparsan, o zaman sen mutlaka zalimlerden olursun. 

 
Allah’ın astında konumlandırılan, yaşasın veya ölsün, sembolik olsun veya hakikati olsun, 

farketmez. Öyle bir makama yükseltilen insanlardan veya nesnelerden bir şeyler istemek şirk 

kavramına giriyor. Eğer öyle yaparsan, sana fayda ve zarar vermeyen şeylere dua edersen 

o zaman sen mutlaka zalimlerden olursun. 

 

Allah’ın astında kendini konumlandırılan kişiler, ruhbanlardır, aracılardır, azizlerdir. Bunların 

insanlara nasıl zulmettikleri bu ayette açıklanmıştır.  

 

Yani kendini ilahi bir makama, yüksek bir yere yerleştiren insanlar yarar ve zarar üzerinden 

zulmederler. Bunu cansız varlıkları totemleştirerek yapan, aldatan insanlarda buna dahildir.   

 

Çarpıklıkları bırakıp hanif olarak dinde kıyam etmek bu tür zulümlerden muhatabını korur.  

 

 

 



Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                                       Sayfa 1485 
 

 

Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Yunus 51-10/107) 

 

اِنِْ ر ِ  ّللٰا ِ ي ْمس ْسكِ  و  ِ بِض  ِ اَِْلِ ل ه ِٓ ك اِشفِ  ف ل  اِنِْ ه و   ْيرِ  ي ِردْكِ  و  ِ بِخ  ادَِلف ْضِل۪هِ  ف ل   ي ۪صيبِ  ر ٓ
نِْ بِهِ۪ اءِ  م  ه وِ  ِعب اِد۪هِ  ِمنِْ ي ش ٓ  الَر۪حيم ِ اْلغ ف ورِ  و 

 

Ve-in yemseska(A)llâhu bidurrin felâ kâşife lehu illâ hu(ve)(s) ve-in 

yuridke biḣayrin felâ râdde lifadlih(i)(c) yusîbu bihi men yeşâu min 

‘ibâdih(i)(c)vehuve-lġafûru-rrahîm(u) 

 

Ve eğer Allah, sana bir zarar dokundurursa, artık onu, O’ndan başka görünür 

kılacak yoktur. Ve eğer sana bir hayır irâde ederse o takdirde O’nun fazlını 

geri çevirecek kimse yoktur. O’nu kullarından dilediği kimseye isabet ettirir. 

Ve O; Gafûr’dur, Rahîm’dir. 

 
Allah’ın gelecek olanı zararı yine, kulun yararına ayetleri ile görünür kılması. Bu “kâşife” 

kelimesini biz, Yunus 98 de ifade ettiğimiz için her gördümüz yerde artık bu şekilde 

meallendiriyoruz. 

 

Yani dokunan zararı, sünnetullaha aykırı bir şekilde kaldırması başka birşeydir, dokunan zararın 

ne olduğunu görmesi başka bir şeydir. 

 

Allah’ın zarar dokundurması, bağlam ile birlikte düşünelim. Allah bir insana zarar dokundurur 

mu? Dokundurmaz. “Başınıza gelen her kötülük kendi yüzünüzdendir.”  

 

Peki bu ayeti nasıl anlayacağız? 

 

“Ve eğer Allah, sana (sana dediği Hz. Muhammed’dir. İlk muhatap, sonra bizleredir. )bir zarar 

dokundurursa. 

 

Bunu bağlam ile birlikte düşünmemiz lazım. Zira bir önceki ayette, Allah’ın hayır dilediği bir 

kula, sanki aracılar Allah’tan aldıkları yetki ile fayda veya zarar veriyormuş gibi bir inanç var. 

Yani Allah’ın dununda, fayda veya zarar verme gücüne haiz bir takım totemler, putlar varmış 

gibi bir ortam var, o ortama cevaben bu ayet geliyor.  

 

Zira bir önceki ayette Allah’ın hayır dilediği bir kula, sanki onun astında olduğunu iddia 

edenler tarafından, o hayrın veya şerrin ortadan kaldırılacağı yönünde güçleri varmış gibi bir 

algıyı yıkmak için bu cümle kullanılmıştır. Yoksa Allah kullarına zarar vermez.  

 

Ayetin sonundaki iki Esma Gafur ve Rahim bunu anlatıyor zaten. Burada Kahhar deseydi, 

Cebbar deseydi bu farzı misal değil derdik.  

 

Farzı misal, Allah kullarına bir zarar dokundurmayı irade etse, kim engel olabilir ki. Demekki 

dilememiş. Allah dileseydi bütün kulları iman ederdi. Demekki dilememiş ki, bazısı iman ediyor, 

bazısı iman etmiyor. Bir şeye Allah’ın gücünün yetmesi farklı bir şeydir. Onu yapması farklı bir 

şeydir. Allah kullarına bir zarar dokundurmayı istemez.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Eğer sıkıntı kendi nefsimizden değil de Allah’tan ise, o dünyanın en güzel, en mübarek 

sıkıntısıdır. Merhametin tecellisi, mağfiretteki koruma olarak kullara yansıyabilir.  

 

Allah’ın hayrı kullarından dilediğine isabet ettirmesi? Haşa böyle rastgele, şans icabı olan bir 

şey değildir. Hayrı kullarından dilediğine isabet ettirmesini de 108 nci ayetten öğreniyoruz. 

Yani Allah’ın hayrı bana nasıl isabet eder? 
 

 

Yunus 51-10/108) 

 

ا ي ٓا ق لِْ ك مِ  ق دِْ النَاسِ  ا يُّه  اء  قُِّ ج ٓ ب ِك ْمِ  ِمنِْ اْلح  نِِ ر  اي ْهت ۪دي اْهت دَٰى ف م  نِْ ِلن ْفِس۪هِ  ف ِانَم  م  لَِ و   ض 
ا اِ  ي ِضلُِّ ف ِانَم  ل ْيه  ا ع  م ٓ ل ْيك مِْ ا ن اِ۬ و  ۪كيل ِ  ع   بِو 

 

Kul yâ eyyuhâ-nnâsu kad câekumu-lhakku min rabbikum(s) femeni-

htedâ fe-innemâ yehtedî linefsih(i)(s) vemen dalle fe-innemâ yadillu 

‘aleyhâ(s) vemâ enâ ‘aleykum bivekîl(in) 

 

 

De ki: “Ey insanlar, Rabbinizden size hak gelmiştir! Kim hidâyete erdiyse, 

muhakkak ki kendi nefsi için hidâyete erer. Ve kim dalâlete düşerse artık 

kendi aleyhine dalâlettedir. Ve ben, sizin üzerinize vekil değilim! 

 
Hani Allah, dilediğine isabet ettiriyordu? Burada kullar diliyor. Bir üstteki ayet ile bu ayeti 

zahiren okursanız, ikiside bambaşka farklı şeyler söylüyor dersiniz. Yine iradeyi, tercihi insana 

bırakan bir ifade. O yüzden biz, Allah’ın dilemesini, istemesini özel değil, genel,  Sünnetullah 

ve yasalar koyması, imtihan dünyası yaratması olarak algılayacağız.  

 

Gafur ve Rahim olan Allah’ın Teala, afak ve enfus ayetleri ile eğriyi, doğruyu, herkesin 

anlayacağı şekilde  gösterir ve herkesin hidayeti için, onlara ayetlerini indirir. Tercihi yine 

insana bırakmıştır. Burada net bir şekilde ifade edilmiştir. O yüzden bu ayetin ışığında üstteki 

ayeti anlamalıyız.  

 

Bu ve bunun gibi ayetler aslında bize kim hidayet ederse, kim dalaleti seçerse, din ve vicdan 

özgürlüğünü anlatır.  
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Yunus 51-10/109) 

 

اتَبِعِْ ا و  ٓى م  اْصبِرِْ اِل ْيكِ  ي وحَٰ تٰى و  ه وِ  ّللٰا ِ  ي ْحك مِ  ح  ْيرِ  و  اِك۪مينِ  خ   اْلح 
 
Ve sana vahyolunana tabi ol! Ve Allah, hükmedinceye kadar sabret! Ve O, 

hüküm verenlerin en hayırlısıdır. 
 

Bu ayet din ve vicdan özgürlüğünün teminatının ikinci maddesi. Hükmü Allah’a bırakacaksın. 

Allah hüküm verinceye kadar sabredeceksin. Yani karşındakine mühlet tanıyacaksın, baskıcı 

olmayacaksın. Hükmü Allah’a bırakmak çok hayırlı bir şey.  

 

Bir önceki ayette seçme özgürlüğü, burada ise özgürlüğün teminatı için yapılması gereken 

altın formül ifade edilmiştir. O da hükmü, hakimlerin hakimi olan Allah’a bırakmaktır. Bu sabrı 

arttıran yasa çok önemli. Siz hükmü Allah’a bırakırsanız, sizin sabrınız da artıyor.  


