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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

  

 
 

İniş Sırası :45 Tertip Sırası :20 Ayet Sayısı :135 İndiği Yer : Mekke 
 
Adını ilk ayetindeki Mukatta harfinden alan sure 135 ayettir. . Nüzül sıralamasında da tertip sıralamasında 
da Meryem suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin ikinci evresinde, A’raf ve En’am 
arasında inen son surelerdendir.. Tevhid, vahiy, nübüvvet ,ahiret gibi konular ele alınırken Allah’ın 
hükümranlığı hatırlatılmakta ve Hz. Muhammed ‘e ve arkadaşlarına ümit ve güven verilmektedir. 
 
Peygamber kıssaları örneğinde Allah’ın salih kullarına bahşettiği yardım ve lütuflar hatırlatılarak inkârcılar 
tehdit edilmektedir. Çünkü firavun örneğinde olduğu gibi şeytani güçlerin saldırgan ve kışkırtıcı tutumları 
gittikçe artmaktadır. Öyle ki müşrikler Hz. Muhammed’i ortadan kaldırmayı bile konuşmaktadırlar. 
 

 

 میحرلا نمحرلا هللا مسب
Bismilahirrahmânirrahîm 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

 

(Taha 45/1) 

ٰۜھٰط 	
Tâ-Hâ 

Tâ,Hâ 

 

(Taha 45/2) 

ۙىٰقَْشتِل	َنٰاُْرقْلا	َكَْیلَع	َانْلَزَْنا	آَم 	
Mâ enzelnâ ‘aleyke-lkur-âne liteşkâ 

Kur’an’ı sana meşakkat (güçlük) olsun diye indirmedik. 

Burada belirlilik takısı ile gelen el-kur’an’ın manası Kur’an’I Kerim’in bir ismi bir sıfatı olmasındandır. 
Kitabımızın özel adıdır. Ve Kur’an’I Kerim’de, Kur’an ismi en çok zikredilen isimdir. Tam 70 kere 
gelmektedir. Genellikle mü’minlere hitaben kullanılmaktadır. Kur’an, çok okunan manasındadır. Kur’an’I 
Kerim’deki isimlerin hepsinin bir bağlamı var, hepsinin bir muhatabı var. 
 
Mesela müşriklere hitaben Rabbimiz ne diyor? Ayetlere Zikir, hatırlatma, nezir, uyarı gibi sıfatlar veriyor. 

TA HA  SURESİ 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
Mü’minleri Kur’an okumaya teşvik için, inançsızlara da ne kaybettikleri gösterip imrendirmek için Kur’an 
kendisine furkan diyor. Furkan hakla batılı ayırandır.  

Diyor ki, bunu okursanız eğri ile doğruyu ayırcak bir faruk özelliği kazanırsınız. Müşriklere bakın ne 
kaybettiğinizi görün diyor. 

Meryem suresinin son ayetlerini hatırlayalım, Taha suresinin ilk ayetleri ile nasıl bir bağlantısı olduğunu 
kuracağız. O yüzden nüzulda arkalı önlü indiğini düşünüyoruz. 
 
Meryem suresinin son ayetleri “ Kur’anı sadece senin lisanında kolaylaştırdık, anlaşılır kıldık. Böyle bir 
kitaptır. Meşakat olmasın diye. Sondan bir önceki ayetle bunu birleştirin. “Yani Kur’an’ı senin lisanında 
kolaylaştırdık ki meşagat çekmeyesin. 
 
Din, sıkıntı ve üzüntü aracı değildir. Rahmet ve umut kaynağı, huzurdur. “ Kur’an’ı sana meşakkat olsun 
diye indirmedik” Eğer biz Kur’an’ı yorumumuzun sonunda sıkıntı veren, üzüntü veren, huzursuz eden, 
mutsuz eden bir halde isek, bu bize Kur’an’ı anlama hususunda  yorumumuzun yanlış olduğunu gösteren 
güzel bir delildir. 

Biz Kur’an’ı yanlış anlıyoruz ki, din bizim sırtımıza yük oluyor. Veya Kur’an’ı bırakmışız hurafelere, bidatlara 
yönelmişiz ve bu din bize bir meşakkat olmuş. 

İnsan, Kur’an’ı kendi dilinde anlayacak ki, ona meşakkat, zorluk veren bir sıkıntı oluşturmasın. 

Kur’an’ı anlamadan okursan, ne hayata bir katkısı olur, ne sorunlarını çözer. 
 
Her emri hikmet, her prensibi rahmet, her tavsiyesi feyz ve berekettir dinin. 

Zimmen şunu anlatır; “ Ey insan! Biz bu Kur’an’ı senin mutluluğun için, düşünmen için, hatırlaman 
için, öğüt alman için indirdik. 

Bir alttaki ayette şöyle ifade ediyor : 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/3) 

ۙىٰشَْخی	ْنَمِلً	ةَرِكَْذت	َِّالا 	
İllâ teżkiraten limen yaḣşâ 

 

Huşû sahiplerine öğüt olsun diye. 
 
Huşûnun müşrik zihinde bir karşılığı olması gerekir. Müşrik puta tapıyor, huşû duyan diyorsun. Müşriğin huşû 
kelimesini bilmesi gerekiyor ki, bunu Allah’a yönlendirsin. 
 
Huşûnun müşrik zihinde oluşturduğu karşılık, baş ve boyun eğme anlamına gelir ki, korku ile birlikte olması 
gerekmez. 
 
Yani müşrikler putlar karşısında huşûlu idi. Korkma manasında olmasa bile bir saygıları, baş boyun 
bükmeleri vardı. Rabbimiz bu duyguyu alıp doğru yere kanalize edecek. 
 
Kur’an bu duyguyu doğru makama kanalize etmek için muhataplarını vahye yönlendirmektedir. Bu vahiy 
sayesinde huşû duyun diyecektir. 
 
Vahiy olmadan duyulan çekinmeye “havk” diyorduk. Yani bilgisizlikten kaynaklanan korku. Bir Rab var, 
bizi cehenneme atacak, o zaman ondan korkalım diyorlar. 
 
Bir Rab var Kur’an’dan okudum. Sevgisini kaybetmek istemiyorum, onun rızasını kazanmak 
amacındayım bu da huşûdur, haşyettir. 
 
Yani Kur’an muhatabını bilgiyle “havk”tan “haşyete” yükseltiyor . 
 
“Tezkira” kelimesi ise “zikir” kökünden gelen kelime. Yani huşû duyanlara “öğüt” olsun diye. 
 
Önce Kur’an’ın meşagat olmadığından bahsedildi, sonra da ne olduğundan bahsedildi. Kur’an, huşû 
duyanlar için zikirdir, hatırlatmadır. 
 
Böylece Yüce Allah, önemli bir eylemin, söylemin ne olmadığından hareket ederek, ne olduğunu 
anlatma metodunu bize öğretmektedir. 
 
Bir şeyi doğru anlamak istiyorsanız, ilk önce ne olmadığı üzerinden ne olduğunu anlamaya çalışın. 
 
Bu kelimei tevhidde de böyle “ La ilahe” “illallah”. İlk önce ne olmadığı, sonra ne olduğu. 
 
Şimdi bu huşû duyanların içini dolduracak Rabbimiz. Nasıl bir makamdan gelmiş Kur’an’I Kerim. O 
makamı bilirsen bende bir haşyet oluşturur. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/4) 

ۜىُٰلعْلا	ِتاَوٰمَّسلاَو	َضَْرْالا	ََقلَخ	ْنَّمِم	ًالی۪زَْنت 	
Tenzîlen mimmen ḣaleka-l-arda ve-ssemâvâti-l’ulâ 

 
Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. 
 
Öyle bir makam düşünün ki, şu gözünüzü alıp çevirdiğiniz arz var ya, uçsuz bucaksız olarak gördüğünüz, 
bunları yaratan tarafından indirilmiştir. 
 
Sırf bunu düşünmek bile Kur’an’a yaklaşırken bir huşû duymanıza, bir saygı duymanıza sebep olur. Bu 
şuurla yaklaştığımız zaman “ben kimin kitabını okuyorum”. Şu sonsuz olarak gördüğüm göklerin, şu 
mükemmel olarak yaratılmış olan yeryüzünü yaratan Rabbimin kelamını okuyorum, şuuru ile Kur’an’a 
yaklaşırsanız o bizde bir haşyete sebep olur. 

 

(Taha 45/5) 

ىَٰوتْسا	ِشَْرعْلا	َىلَع	ُنٰمْحَّرَلا 	
Errahmânu ‘alâ-l’arşi-stevâ 

Rahmân arşın üzerine istiva etti. 
 
Neden Rahmân? 
 
Zira Allah merhamet temelli yönetim şeklini kendine yazmıştır. En’am 54 ncü ayetinde: 
 
“ Ayetlerimize iman edenlerin yanına geldikleri zaman onlara, de ki ey Muhammed :” Rabbinin sizlere, 
rahmeti yazdı” 
 
O yüzden Rahman arşa istiva etti. Allah, kainatı merhamet temeli üzerinden yönetiyor. 
 
Kahhar, müntekim, cebbar arşa istiva etti deseydi, o zaman yönetim şekli farklı olurdu. Merhamet, 
mühmet tanıma, ceza vermede acele etmeme üzerinden değil, tam tersi bir temelde olurdu. 
 
Buradaki “arş” kelimesi, lafzen taht, tavan, yüksek mekan demektir. Mecazen ise şan ve şeref, onur ve 
itibar, hükümranlık makamı demektir. 
 
Arş kelimesinin en kuvvetli anlamı, değerlilik ve yüksekliği ifade etmesidir. Rabbimiz kainatı yaratmış fakat 
başıboş bırakmamıştır.Yönetim makamına geçmiştir, merhameti temel alarak. 
 
Bu ifade Kur’an’da 7 yerde gelmektedir. Ve hep alemin yaratılması, mülkün yönetilmesi ile ilgili 
bağlamlarda gelmiştir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/6) 

ىٰرَّثلا	َتَْحت	اَمَو	اَمَُھنَْیب	اَمَو	ِضَْرْالا	يِف	اَمَو	ِتاَوٰمَّسلا	يِف	اَمُ	َھل 	
Lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ardi vemâ beynehumâ vemâ tahte-śśerâ 

 

Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar, O'nundur. 
 

(Taha 45/7) 

ىٰفَْخاَو	َّرِّسلا	َُملَْعیُ	ھَّنَِاف	ِلَْوقْلاِب	ْرَھَْجت	ِْناَو 	
Ve-in techer bilkavli fe-innehu ya’lemu-ssirra veaḣfâ 

 

Ve sen, sözü açıklasan da (açıklamasan da) muhakkak ki O, sır olanı ve daha gizli olanı da bilir. 

Buradaki “kavl” kelimesi, sen sözü açıklasan da açıklamasında. Bu aslında insanın tasavvurundaki 
düşünceleri, görüşleri manasındadır. Zira sözlerimiz bizim tasavvurumuzun ürünüdür. 
 
Zımmen şu manaya gelmektedir. Allah seni senden iyi bilir ve bu yüzden seni senin şerrinden de korur. 
 

(Taha 45/8) 

dَّٰ	َُٓال	ھٰلِا	َِّالاَ	َۜوُھ	َھل	ُءآَمَْسْالاُ	ىٰنْسُحْلا 	
(A)llâhu lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) lehu-l-esmâu-lhusnâ 

 

Allah ki, O'ndan başka İlâh yoktur. En güzel isimler, O'nundur. 
 
En güzel isimler ona mahsustur, ona tahsis edilmelidir.Çünkü tahsis lamı ile gelmektedir. En güzel isimleri, 
tüm mükemmellikleri yalnız Allah’a tahsis etmemiz emrediliyor. 
 
Buradaki “el-ilâh” kavramı , Allah’tan başka ilâh yoktur. İlâh, uluhiyetin kaynağı, eşsiz ve benzersiz mabud 
manasındadır. Kur’an’da bu kelime “el-ilâh” şeklinde hiç gelmez. Yani belirlilik takısı ile gelmez. Çünkü el-
ilah, Allah olarak zikredilmektedir. Allah lafzı, el-ilâh kelimesinin belirlilik takısı ile gelmiş halidir. 
 
Bundan önceki 3 ayeti de katarak baktığımızda, tevhit inancına götüren anlatımda Yüce Allah’ın 
uzaktan yakına bir metod kullandığını görüyoruz. Bütünden parçaya. Bazen de parçadan bütüne 
gidiyor. Dış alemden , gökten yerden ve aralarından insanın içine, içindeki sırlara geldi. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

El-esmaülhüsna Rabbi tanımak için bizlere uzatılmış bir sebeptir. Ben sonsuz ve sınırsız olan Allah’I nasıl 
bileceğim, tanıyacağım. Esmaül Hüsna sebebiyle. 
 
Esmalar insan zihnini katı maddeler dünyasından soyut alemler dünyasına yükselten birer sebep. El-
Esmaülhüsna Allah’tan kula inzal edilen sağlam bir iptir. Bu ipi iman ve salih amelle sımsıkı tutup Rabbin 
nazarında yükselmemiz gerekiyor. 
 
İman ve salihamel biri olmadan yükselmenin mümkün olmadığı tek elle ipe tırmanılamayacağı, iki el gibi , 
el-esma isimler, hüsna en güzel, tüm mükemmellikler manasına gelmektedir. Bu bizim türkçede 
kullandığımız uzunağaç, kırmızıgömlek gibi bir tamlama özelliği vardır. 
 
Özetle; El-esmaülhüsna “ en güzel nitelikler ve tüm güzellik ve mükemmillikler Allah’a tahsis edilmelidir. Bu 
nedenle Kur’an’da geldiği tüm yerlerde tahsis lamı ile gelmiştir. 
 
Yani bu mükemmellikleri ondan başkasına yakıştırmayın. Türkçemizde mükemmel kelimesi var tam buna 
karşılık gelmektedir. Şimdi biz birine “mükemmel bir insan” demememiz gerekir. Mükemmel bir iş yaptı 
dememiz gerekir. “ Neden? Çünkü mükemmelliği sadece Allah’a tahsis etmeliyiz. Bu kelimeyi bu tür 
şeylerde kullanmamalı, yerine çok iyi bir insan deyin. “ Mükemmel artık bitmiş, son nokta demektir. Bir 
insana son nokta derseniz o insan bir daha gelişirmi, kendini geliştirir mi. 
 
Bu ayet “ O’ndan başka ilah yok “ diyerek muhatabında tevhidi bir Allah tasavvuru inşaa etmek içindir. 

 

(Taha 45/9) 

ۢىٰسوُم	ُثی۪دَح	َكیَٰتا	ْلَھَو 	
Vehel etâke hadîśu mûsâ 

 

Sana Mûsâ'nın hâdisesi ulaştı mı? 
 
Buradaki “hâdis” yaşanan olaylar anlamındadır. Hz.Mûsâ’nın yaşadıklarının anlatımı için “hâdis” 
kelimesini kullanmıştır. 
 
Görüldüğü gibi Kur’an kelimelerin anlamlarını kullanıldığı bağlama göre farklılaşmaktadır. Kur’an’da eş 
anlamlı kelime yoktur. Bu ayetten itibaren Hz. Mûsâ hakkında bir anlatım sunulacak. 
 
9-36 ayetler Hz.Mûsâ’nın peygamber seçilmesi , o görevi alması ve Allah ile konuşmasını anlatır. 
 
37-40 ncı ayetlerde Hz. Mûsâ’nın peygamber olmadan önceki hayatına dair atıflar yapacak. 
 
41-98 nci ayetlerde de Mûsâ peygamberin firavun ve israiloğulları ile yaptığı mücadeleleri anlatacak. 
 
“Sana Mûsâ’nın hâdisesi ulaştı mı?” şeklindeki soru aslında cevap almak üzere sorulmuş bir soru değil. 
Allah’ın, Resulü’nün Hz. Mûsâ’nın hayatını bilip bilmediğinden haberi yokmu ? 
 
Var. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
Burada Rabbimiz soru formatında “Ey Muhammed! Ey bu Kitab’ın muhatabı! Hz. Mûsâ’nın yaşadıkları 
sana ulaşsın, sen bunları öğren, burdaki kıssayı bil ki hisseleri çıkarabilesin, şeklinde cevap arayan bir 
soru değil, aslında cevap veren, tavsiye barındıran bir sorudur. 

 

(Taha 45/10) 

 

ّنِا	آوُثُكْما	ِھِلَْھِال	َلَاَقف	اًرَان	ٰاَر	ْذِا َّلَعل	اًرَان	ُتَْسنٰا	ي۪ٓ ًىدُھ	ِراَّنلا	َىلَعُ	دَِجا	َْوا	ٍَسَبِقباَھْنِم	ْمُكی۪تٰا	ي۪ٓ 	
İż raâ nâran fekâle li-ehlihi-mkuśû innî ânestu nâran le’allî âtîkum minhâ bikabesin ev 

ecidu ‘alâ-nnâri hudâ(n) 
 

Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti : “Durup bekleyin! Muhakkak ki ben, bir ateş 
gördüm. Belki ondan,size bir kor getiririm veya ateşin başında yol gösterici bulurum. 
 
Bu ayetin incelendiğinde, Havanın karanlık olduğu, üşüdükleri ve kayboldukları anlaşılmaktadır. 
 
Mûsâ kıssasını anlayabilmemiz için, Taha suresindeki kıssayı, Kassas suresi, Neml suresi ve Şuara 
suresinden okumamız gerekir. 

 

(Taha 45/11) 

ََّمَلف ىٰسوُم	َای	َيِدُون	اَھیَٰتا	آ 	
Felemmâ etâhâ nûdiye yâ mûsâ 

 

Böylece oraya (ateşin (nurun) yanına) geldiği zaman “Ya Mûsâ!” diye nida olundu. 
 
Yüce Allah bir insanla 3 yolla konuşur. Şuara suresinde “ Allah’ın hiçbir beşerle konuşması olmamıştır. Ya 
elçi göndererek vahiy ile, ya perde arkasından ya da ağaç arkasından konuşmuştur. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/12) 

ّنِا ۜىًوُط	ِسََّدقُمْلا	ِداَوْلاِب	َكَّنِا	َۚكَْیلَْعن	َْعلْخَاف	َكُّبَر	َ۬اَنا	ي۪ٓ 	
İnnî enâ rabbuke faḣla’ na’leyk(e)(s) inneke bilvâdi-lmukaddesi tuvâ(n) 

 

Muhakkak ki Ben, Ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar. Şüphesiz sen, mukaddes vadi 
Tuva'dasın. 
 
Rabbimiz Hz. Mûsâ’nın ayakkabılarını çıkarttırıyor. Sonra asasını attırıyor. Bir eğitim, talim, terbiyeye 
başlıyor. 
 
Bu mukaddes vadi Kur’an’da iki ayettegeçiyor. 
 
Zemahşeride Tuva kelimesi 2 kere , El Mukaddes’te temizlenmiş manasında geçmektedir. Bu temizlik 
manevi temizliktir. Kısaca Rabbimiz, iki kere manevi olarak temizlenmiş bir vadiden bahsediyor. Üzerinde 
yaşanan olayların, kötülüklerin , sıkıntıların , fesadın temizlenmesi manasıdır. Yoksa Allah’ın yarattığı 
toprağın bir farkı yok. Hepsini Allah yaratmış, hepsi tertemizdir, hepsi mukaddestir. 
 
Fakat özellikle bu bölgenin zikredilmesi , bu bölgede yaşanan bir takım olayların olması, ve Rabbimiz 
buraya Resuller göndererek müdahale etmesi ve topraklar üzerinde yaşanan olayları temizlemesi. 
Buraları mukaddes kılmasıdır. 
 
Mesela , fesat çıkaran, kan dökülen bir ortamda Hz. Adem’in Resul olarak seçilmesi. Gidip ilk beyti 
Mekke’de Kâbe’yi yapması. Hz. İbrahim’in o Kâbe’yi temellerinden yükseltmesi. Şirk koşulan, fesadın 
olduğu bir ortamda Rabbimizin Hz. İbrahim’i göndermesi. Hz. İbrahim’in o bölgeyi aslında iki kere 
temizlemiş olmasına neden oluyor. 
 
Arab yarımadasında, Mekke’de bulunan Kâbe’nin yeri bir vadidir. Burada petrolün çıkmasının sebebi, 
buranın çok yeşil, çok canlılığın olduğu bölgeler olmasından dolayıdır. M.Ö 50,000 yıllardan 
bahsediyoruz. 
 
Hz. Mûsâ zamanında burası çöl, fakat üzerindeki bu sıkıntılar ve yapılan bu zulümleri Rabbimizin yine bir 
Resul seçerek temizlemesini okuyacağız. 
 
Burada ayakkabıların çıkarılması emrinin, iddiasızlığın dışa yansıması olarak baş açık, yalınayak sadece 
bir bezle yürümesini, tüm rütbe ve makamlardan arınmışlığın talim ve terbiyesi olarak görüyoruz. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/13) 

ىٰحُوی	اَمِل	ْعَِمتْسَاف	َُكتَْرتْخا	َاَناَو 	
Ve enâ-ḣtertuke festemi’ limâ yûhâ 

 

Ve Ben, seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle! 
 
Allah Hz. Mûsâ’yı seçmiştir. Bu seçme, Hz. Mûsâ’nın olaylar karşısında vahiy olmadan verdiği kararlar etkili 
olmuştur. 
 
Hani Allah Resulu vahiy almadan önce “ azim bir ahlak üzeriydi” ya. Hz. Mûsâ’da vahiy almadan önce 
“muhlis” idi. Bunları Meryem suresinden okuduk. 
 
Fıtrat üzeri olan ve bir seviyeye gelen Hz. Mûsâ, vahiyle desteklenerek Firavuna karşı bir mücadeleye 
girebiliyor. Vahiy olmadan bunu gerçekleştiremez. Tesbih edersiniz o sizi korur, fakat zikir olmadan 
toplumu koruyamazsınız. 

 

 

(Taha 45/14) 

َِّالاَ	ھٰلِا	َٓالُ	dّٰ	َاَنا	ي۪ٓنَّنِا ي۪رْكِذِلَ	ةوٰلَّصلا	ِِمَقاَو	ۙي۪نُْدبْعَاف	َ۬اَنا	ٓ 	
İnnenî ena(A)llâhu lâ ilâhe illâ enâ fa’budnî veekimi-ssalâte liżikrî 

 

Şüphesiz Ben Allah'ım. Benden başka İlâh yoktur. Bana kulluk et, benim zikrim için namaz kıl! 

Hz. Mûsâ’ya ilk ders “ Be Allah’ım. Benden başka ilah yoktur.” diyerek tevhid dersi verilmiştir. Allah salâtın 
eda edilmesini istemiyor, salâtı ikame et diyor. 

Çünkü Hz. Mûsâ’nın bir ibadeti var. Fakat bu ibadeti ritüel şekilde yapıyor. Bu ibadet hayatını 
değiştirmiyor, çevresine yansımıyor. Vahiy alacak ondan sonra salâtı ayağa kaldırıcak. Yani salâtı eda 
etmekten ikame etmeye geçerek kendisini de ayağa kaldıracak. Firavun gibi bir zorbaya karşı tevhidi bir 
duruş sağlayacak. 

Rabbimiz  neden “Yalnız bana kul ol” diyor? 
 
Çünkü insanları kendinin kulu gören bir firavuna gidecek. Mûsâ bu talimi İsrailoğullarına da öğretecek. 
Hz. Mûsâ diyecek ki “ Allah’tan başka ilâh olmadığını bilirseniz bu firavun gibi zorbaların önünde rüku, 
secde etmezsiniz, onlara kul olmazsınız. Yalnızca Allah’a kul olursunuz. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Buradaki “zikir” salatın yapılmasının gerekçesidir. Biz neden salatı ikame ederiz, Allah’ı zikretmek için. 
Zikir: Anma, hatırda tutma, gündeme alma manasına gelmektedir. Burada salatı ikame edilmesinin 
gerekçesini de anlamış oluyoruz. O gerekçe mutlak gayb olan Allah’ı günlük yaşamda hatırda tutmak. 

Manası bilinerek kılınan namaz, aslında Allah’ın emir, tavsiye ve yasaklarını hatırlamak için önemli bir 
talimdir, tekrardır, bireysel bir terbiyedir. 

Allah var deyip, yokmuş gibi yaşamamanın bir yolu da salâtı ikame etmektir.  Bu tevhidi duru insana bir 
şuur kazandıracak, salât ile Allah’ı gündemd tutarak günaha karşı duyarsızlığı ve gafleti önleyecektir. 

Rabbi, önünde eğilmenin önemi ve değerini Allah Hz. Mûsâ’ya öğretiyor ki, o da köleleşmiş 
İsrailoğullarına bunu öğretsin. 

 

(Taha 45/15) 

ىٰعَْست	اَمِب	ٍسَْفن	ُّلُك	ىٰزُْجتِل	اَھی۪فُْخاُ	داََكاٌ	َةیِتٰاَ	ةَعاَّسلا	َِّنا 	
İnne-ssâ’ate âtiyetun ekâdu uḣfîhâ lituczâ kullu nefsin bimâ tes’â 

 

Muhakkak ki o saat, tüm nefislere, gayretlerinin karşılığının verilmesi için gelecektir. Neredeyse 
onu, kendimden bile gizleyeceğim. 
 
Hayatta Allah’a imanın somut bir karşılığı olmalıdır. O da hesap vereceğimiz şuuru ile yaptığımız ibadettir. 

 

(Taha 45/16) 

ىٰدَْرَتفُ	ھیٰوَھ	ََعبَّتاَو	اَھِب	ُنِمُْؤی	َال	ْنَم	اَھْنَع	َكَّنَّدَُصی	ََالف 	
Felâ yesuddenneke ‘anhâ men lâ yu/minu bihâ vettebe’a hevâhu feterdâ 

Öyleyse ona inanmayanlar ve hevesine tabi olanlar, sakın seni ondan alıkoymasın! Böylece 
değersiz olursun. 
 
Yani salatı ikame etmekten, beni zikretmekten , gündemine almaktan uzak olup hevasına tabii olanlar 
ve inanmayanlar seni bundan alıkoymak için uğraşabilir. Böylece değersiz olursun diyor Rabbimiz, Hz. 
Mûsâ’ya. 
 
Buradaki “ terda” ifadesini mealler “helak olursun” şeklinde meallendiriyor. Fakat “helak” zaten Kur’an’ı 
Kerim’de var. Arapca bir kelime. Buradaki “ Terda” ise helakın neden olduğuna dair bir anlatım yapar. 
Yani dağdan düştü helak oldu. Nehirde boğuldu helak oldu. Vb. Aslında yukardan düşmeyi, makamdan, 
gözden , Allah’ın nazarından , o önemli değerden Resulluk değerinden düşmeyi ifade ediyor. Böylece 
değersiz olurusun, anlamındadır. 
 
“Heva” değersiz, boş şey manasındadır. Nefsin şehvete meyilliği demektir. Keyif anlamınada gelmektedir. 
 
Hesap verme şuuru insanın hayatını, tercihlerini önceleyip ertelediklerini etkilemektedir. Bu yüzden 
hesap gününün olacağına iman, aslında adalete imandır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/17) 

ىٰسوُم	َای	َكِنیَ۪میِب	َكْلِت	اَمَو 	
Vemâ tilke biyemînike yâ mûsâ 

 

O sağ elindeki nedir, ey Mûsâ? 
 
Bu soru bilgi almak için sorulmuş bir soru değil. Çünkü Allah Hz. Mûsâ’ın elinde ne tuttuğunu çok iyi 
bilmektedir. 
 
Buradaki soru aslında Hz. Mûsâ’ya birşeyler öğretmek için sorulmuş bir sorudur. Ayakkabıdan sonra ikinci 
sırada “asa” geldi. 

 

(Taha 45/18) 

ىٰرُْخا	ُبِرٰاَماَھی۪ف	َيِلَو	يَ۪منَغ	ىٰلَع	اَھِب	ُّشَُھاَو	اَھَْیلَع	اُ۬ؤَّكََوَتا	َۚياَصَع	َيِھ	َلَاق 	
Kâle hiye ‘asâye etevekkeu ‘aleyhâ ve ehuşşu bihâ ‘alâ ġanemî veliye fîhâ meâribu uḣrâ 

 

“O benim asamdır, ben ona dayanırım (yaslanırım). Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak 
silkelerim. Benim için onda, daha başka menfaatler (faydalar) da vardır.” dedi. 
 
Alemlerin Rabbi, el-malik (Herşeyin Sahibi) olan Allah Mûsâ’ya bir soru soruyor? “ O elindeki ne!” Mûsâ, O 
benim asamdır diyor. Herşey Allah’ın. Senin bedenin bile Allah’ın. Herşey O’nun malı. 
 
Burada Hz. Mûsâ’ın ne demesi gerekir. O bir asadır Rabbim. Ben onunla böyle böyle şeyler yaparım. O 
benim asamdır demesi aslında o çobanlığı çok benimsediğini gösteriyor. Rabbimiz diyor ki : 

“ Ben seni çoban olasın diye yetiştirmdim, seçmedim. Sana çok değerli bir görev vereceğim. Resullük 
görevi o yüzden şimdi o elindeki asayı yere at.” 

Mûsâ :” Ben ona dayanarım” anlamına gelen “etave” kelimesi ; dayanmak, yaslanmak, bir yere 
dayanarak ona  itimat eden manasına geliyor.  
 
Fiziki bir dayanmadır. Bununla kendisini güçlendirdi manasına gelmektedir. Allah’a tevekkül etmekte 
bunun manevi boyutudur. İnsan Allah’a dayanarak kendini güçlendirir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/19) 

ىٰسوُم	َای	اَھِقَْلا	َلَاق 	
Kâle elkihâ yâ mûsâ 

 

(Allahû Tealâ): “Ey Mûsâ, onu at!” dedi. 
 
Buradaki “llka” kelimesi Ragıp’ın müfredatına göre normal bir yavaşça yere koyma değil, fırlatıp 
atmak. Değersiz birşeyi fırlatıp atmak gibi bir ifade. 
 
Ya Mûsâ onu fırlat at. Allah Hz. Mûsâ’ya asanı yer at diyerek, ona yepyepi bir görev ve kimlik 
kazandırmaktadır. Hayvanları sen güdüyordun, onlara çobanlık yapıyordun,onları doyuruyordun ya o iş 
bitti. 
 
Sana hakikatin bilgisini vereceğim, sürüleşmiş bir İsrailoğullarna gideceksin onlara önderlik yapacaksın. 
Onları Allah’ın ayetleri ile doyuracaksın ve manen onları sürü olmaktan kurtarıp bir şahsiyet kazandıracak 
ve onlara bir model olacaksın. Dünyevi asanda menfaatler varken, uhrevi asanda hem dünyevi hem 
uhrevi birçok fayda var bulacaksın diyor Rabbimiz. 

 

(Taha 45/20) 

ىٰعَْستٌ	ةَّیَح	َيِھ	َاذَِاف	اَھیٰقَْلَاف 	
Feelkâhâ fe-iżâ hiye hayyetun tes’â 

 
Böylece onu attı. O zaman o, koşan bir yılan olmuştu 

İlginç bir ifade, yılan koşar mı? Kıvrıla kıvrıla gider. Ama Hz. Mûsâ onu koşan bir yılan gibi görüyor. Korkusu 
var, endişeleri var, düşünceleri var. Buradaki “hayye” kelimesi lügatlarda tür adı olup, küçük- büyük , 
erkek- dişi yılana benzeyen bütün sürüngenler için kullanılıyor. Sürünen giden bir canlı.   
Firavunla karşılaştığında büyük bir yılan manasında gelen “subanu Mübin”, Kur’an’ı Kerim’in  başka bir 
yerinde kullanılmaktadır. Şuara suresi 32 ‘de ve Kassas suresinde “ can “ kelimesi ile kullanılıyor. O da 
böyle küçük solucan manasına geliyor. Kur’an’ı Kerim’de asanın kıvrılmasını üç farklı kelimeyle anlatıyor 
Rabbimiz. Hangisi o zaman Rabbim diye soru aklımıza geliyor? Bunu Ateistler çok kullanmaktadır. 
 
Yani Hz. Muhammed bu olayı bir zamanlar böyle anlattı. Aradan biraz zaman geçti aynı olayı bir daha 
anlattı, fakat ilk anlattığını unutarak şimdi de böyle anlatıyor, diye çok muazzam bir propaganda 
yapıyorlar. O yüzden bunu doğru anlamamız çok önemli. 
 
Rabbimiz haşa ne unutur ne de yanılır. Eğer kelimeleri farklı secdiyse o asanın farklı özelliklerine delalet 
eder. Farklı bir ortamda olduğundan dolayıdır. 
 
Bir de koşarak demesinin sebebi de kertenkeleler de öyledir. Sırtları yılan gibi kıvırılır,ayakları çok hızlı 
olduğu için koşarlar, siz onu sanki kıvrılıp giden bir yılan gibi görmüşte olabilirsiniz. Çünkü çölde yolculuk 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

yapıyorsunuz ya yılan ya da kertenkele göreceksiniz. Asanın hareketini gördüğünüz şeylere 
benzeteceksiniz. Burda Hz. Mûsâ’nın onu nasıl algıladığı anlatılmaktadır. 
 
Şuara suresi 32 “ Bunun üzerine Mûsâ (A.S) asasını attı. O zaman o, apaçık (gerçek) bir yılan oldu. (Fe elkâ 
asâhu fe izâ hiye su’bânun mubîn(mubînun).) 
 
 
"Ya Mûsâ! Korkma, muhakkak ki Ben(im), Benim yanımda (huzurumda) resûller korkmazlar."Ve elkı asâke, 
fe lemmâ raâhâ tehtezzu ke ennehâ cânnun vellâ mudbiran ve lem yuakkıb, yâ mûsâ lâ tehaf innî lâ 
yehâfu ledeyyel murselûn(murselûne). 
 
Taha 20 de bir kertenkele gibi koşması, neml 10 da birden solcan gibi kıvrılmnası, şuara 32 de ise 
gerçekçi bir yılan gibi görünmesi oluşundan bağlama uygun olarak bahsedilmiştir. Bu değişiklikler asa 
karşısındakilerin durumu ile alakalı olabilceği gibi alttaki ayette şöyle izah ediliyor… 

 

(Taha 45/21) 

ىٰلُوْالا	اََھتَری۪س	اَُھدیُ۪عنَس	ْ۠فََخت	َالَو	اَھْذُخ	َلَاق 	
Kâle ḣużhâ velâ teḣaf(s) senu’îduhâ sîratehâ-l-ûlâ 

“Onu al ve korkma! Onu ilk suretine (durumuna) döndüreceğiz.” dedi. 
 
Burada önceki suret ilk hali manasına geliyor. Demek ki değneğin bir kıvrılma hali var , birde dümdüz 
olma hali var. Asanın kıvrılmasının ne gibi bir faydası olabilir günümüze. Biz bu kıssadan nasıl bir hisse 
çıkaracağız. Rabbim bunu bize neden anlattı. 
 
Bunu anlamak için Firavun döneminde sarayın halkı nasıl köleleştirdiğini bilmemiz gerekir. Firavun , halkı 
kendi rabliğine inandırmak için kimya ve fizik ilmine vakıf alim kişilerin yaptığı icatları kullanarak göz 
boyama ve algı oluşturuyordu. 
 
Rabbimiz sihirbazlara alim kişiler diyor. Bu sihirbazlar Rabb olan firavunun izzetiyle biz bunları yapıyoruz 
diyerek bir algı operasyonu yapıyor ve halkı sindiriyordu. Halk artık bu güçlü, ulu yöneticiye baş 
kaldırmıyorlardı. 
 
Rabbimizde sihirbazların yaptığını bozmak, onu yok etmek için Hz. Mûsâ’ya bir silah vermiştir . Düşmanınız 
size neyle saldırıyorsa sizde ona misliyle cevap verin. 
 
Günümüzde firavunvari bir sistem var. Mesela silah olarak medyayı kullanıyor. Köşe yazarları var 
(sihirbazları var) algı operasyonu yapıyor. Sen şimdi köşe yazarlarını hapse atarsan Mûsâ’nın metodunu 
yapmış olmazsın. Orantısız güç kullanmış olursun. 
 
O adam kalem ile bir şey iddia ediyorsa, sende ona kalemle karşılık vereceksin. O yüzden kıssas da bizim 
için hayat vardır. Adam düşüncesini savunuyor, sende ona düşüncenle cevap vereceksin. 
 
Göstericiler çıkıyor, gösteri yapıyor. Sen çıkıyorsun, jopluyorsun, biber gazı sıkıyorsun, orantısız bir güç 
uyguluyorsun. Bu Mûsâ’nın bir uygulaması değil. Bu Rahmani bir uygulama değil 
 
Hz. Mûsâ’ya verilen asanın yılan olmasının tek sebebi. O gün sihirbazların sopalarla bağırsakların içine 
civalar koyup onları yılan şeklinde boyayıp ,kızgın sacın üzerinde hareket ettirmeleriydi. Yani bir illizyon. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/22) 

ۙىٰرُْخاً	َةیٰا	ٍءوُٓس	ِرْیَغ	ْنِم	َءآَضَْیب	ْجُرَْخت	َكِحَانَج	ىٰلِا	ََكَدی	ْمُمْضاَو 	
Vadmum yedeke ilâ cenâhike taḣruc beydâe min ġayri sû-in âyeten uḣrâ 

Elini, (koynunun) yan tarafına koy (sok). Başka bir âyet (mucize) olarak, kusursuz (lekesiz) 
ve beyaz (nurlu) olarak çıkar. 
 
Hz.Mûsâ mukaddes Tuva vadisinde Rabbimizin böyle bir emri ile muhatap oluyor.  “Elini koynunun yan 
tarafına sok.” Burdaki “sûin” herşeyin düşüğü, çirkini demektir.  
 
Bu kelime maddi de olur, manevi de olur. Müfessirlerin bazıları Hz. Mûsâ’nın elinde alacalı hastalığı vardı. 
Hz. Mûsâ çolaktı. Yani fiziki bir kusuru vardı, o kusur bu şekilde giderildi, derler. 
 
Ama bunun birde manevi manası var. Bir insanın eli nasıl kusurlu olur. Bir suç işlerse. Elini kirletirse. Elini kana 
bularsa. Hz. Mûsâ eliyle bir kaza cinayeti işledi. Eli kirli. 

 

(Taha 45/23) 

ۚىٰرْبُكْلا	َانِتَایٰا	ْنِم	ََكیُِرنِل 	
Linuriyeke min âyâtinâ-lkubrâ 

 

Sana büyük ayetlerimizden bir kısmını gösterelim. 
 
Tefsirilerin çoğu “büyük ayetlerimizi” büyük mucizelerimiz olarak meallendiriyorlar. 
 
Kur’an’da “mucize” kelimesi arapça bir kelime olmasına rağmen olağanüstülük, harikulade manasında 
hiç kullanılmaz. Sadece aciz bırakma manasında kullanılır. Mesela “ Allah’ın ayetlerini aciz bırakamzlar.” 
Buradaki “acz” kökünden bir kelime kullanılır. Allah’ın ayetlerine mucize gösteremezler diye 
meallendiriyorlar. 
 
Onun yerine Kur’an’ı Kerim ayet kelimesini kullanır. Ayet; alamet, delil, ders, ibret, işaret gibi manalara 
gelir. Arapça bir kelime olan “mucize” acz kökünden türemiş iffal baabından ismi fail müfret 
müezzennes bir kelime Olup insanın aklını ve kudretini aciz bırakan herşey manasındadır. Bu kavram batı 
dillerinden Latincede “mirakle” olarak kullanılıyor. Harika şey, şaşılacak şey anlamında. İslam litaratürünü 
bir şekilde geçmiştir. 
 
Mucize kelimesi, şerdüşt ve şaman anlatımlarında olağanüstü, harikulade , insanüstü, doğaüstü 
anlatımların bir şekilde İslam kültürüne, Kur’an bakışına sirayet etmiştir.Zaten ehli kitabında böyle bir bakışı 
var. Hicri 3. asırdan itibaren İslam litaratürüne girmiştir. Hicri 3.asırdan önceki kitaplara baktığımızda 
“mesela emevi halefelerinin yetiştirildiği siyer kitapları veya başka türlü kitaplarda Kur’an’ı Kerim’deki 
kıssalar anlatılmasına rağmen hiçbirinde mucize kelimesi kullanılmamıştır. Yerine “ayet” kelimesi 
kullanılmıştır. “âyâtinâl kubrâ” kullanımı işaretlerin ve alametlerin büyüğü manasındadır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Yani Hz. Mûsâ’ya herkesin görebileceği, herkesin anlayabileceği , üzerinde özel çalışma ve ihtisas 
yapma gerektirmeyen ayetler verilmiştir. 
 
Çünkü toplum çok soyuttan anlamayan , daha somut bakan , herşeyi somut değerlendiren, bakarak 
görerek imanı tercih eden bir bakışa sahip. 
 
Neden bu ayetler verildi? 
 

(Taha 45/24) 

۟ىٰغَطُ	ھَّنِا	َنْوَعِْرف	ىٰلِا	ْبَھْذِا 	
İżheb ilâ fir’avne innehu taġâ 

Firavuna git! Çünkü o, azdı. 
 
Çünkü Firavun azdı. Sana ayetlerimizi insanlara tebliğ yapman için değil, azan Firavunu uyarman için, 
onun ezdiği insanları onun elinden kurtarman için verdik. 
 
Mûsâ kurtardıktan sonra yine Tur dağına çıkacak 40 gün kalacak, bu sefer onların hayatını idame edece 
ayetler verilecektir. 
 
Firavun ismi özel isim değil, cins isimdir. Mısır’da hüküm süren Amerika krallarına verilen bir ünvandır. 
Türklerin hükümdarına Hakan, Bizansların krallarına Kayser, İranlılarınkine Kisra, Mısırdakilerede firavun 
deniyor. Yani bir şahıs ismi değil bir unvandır. 
 
Rabbimizin Hz. Mûsâ’ya verdiği emir bu. Hz. Mûsâ böyle önemli bir görevden önce ne yapması gerekir. 
Önce bir dua yapıyor, bunu Taha suresinin 25.ayetinden 28. ayetine kadar okuyoruz: 

 

(Taha 45/25) 

ۙي۪رْدَص	ي۪ل	ْحَرْشا	ِّبَر	َلَاق 	
Kâle rabbi-şrah lî sadrî 

 
(Mûsâ A.S) Dedi ki: “Rabbim sadrımı genişlet!” 
 
Bunu hocalarımız birşey anlatmadan önce okuyorlar. Şimdi ben bunu okuduğum zaman bana sadrımı 
genişleten bir etkimi yapıyor? Önemli bir işte böyle söylemem yeterli mi ? 
 
Kur’an’ı Kerim’deki dua ayetleri sadece böyle papağan gibi tekrarlamamız içinmi bize anlatılmış? 
 

Yani elimizi açacağız  “ Rabbim göğsmü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz.”  dediğimiz 
zaman, dilimdeki düğüm çözülüyor, işim kolaylaşıyormu? 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

Bakın ! Kur’an’ı Kerim’deki dua ayetlerinin hemen hemen hepsi karşılaştığımız sorunu çözmek için bize 
verilmiş formüllerdir, çözümlerdir. 

Yani papağan gibi okuyup geçilecek kelimelir değildir. Aslında o duanın içinde o zorluğu nasıl aşacağımız 
gerektiği bize anlatılmaktadır. 
 
Rabbim bu duayı bana ne maksatla anlattı veya Hz. Mûsâ’nın bu sözlerini bana ne maksatla aktardı? 
Bunu düşünmek lazım. 
 
Islah niyetiyle yapılacak önemli görev öncesi yapmamız gerekenler bize dua formatında aşağıdaki 
ayetlerde sunulmaktadır. “ De ki: “ Rabbim sadrı mı genişlet” Buradaki sadr ferahlık, metanet, cesaret 
sahibi olmak demektir. 
 
Sadr Kur’an’da “göğüs anlamında” kullanılmaz. Sadr bir organ değildir. Sadr insanın içidir, iç alemidir. 
 
Hz. Mûsâ, Rabbim “ gönlümü, aklımı, içimi ferahlat, genişlet ” diyor. 
 
Bu cümlenin bize sunduğu formul : Önemli bir iş yapmadan önce kafamızın, içimizin, gönlümüzün boş 
olması lazım, rahat olması lazım. Kuruntulardan vesveselerden kurtulmuş olmamız lazım. O yüzden Hz. 
Mûsâ Rabbim göğsümü genişlet diyor. 
 
Firavunun karşısına çıkan bir insan, eskiden bir adam öldürdüğü kuruntusu ile çıkarsa , dili açılır rahat bir 
şekilde konuşabilir mi? Yoksa kekeme mi olur. Korkular, endişeler insanın önemli bir iş yapmadan önceki 
en büyük içsel engelidir. 
 
Rabbim bu içsel engelleri kaldır dedi. Dua bir formüle dönüştü,  Böyle yaparsa ne oluyor? 

 

(Taha 45/26) 

ۙي۪رَْما	ي۪ٓل	ْرَِّسیَو 	
Veyessir lî emrî 

 

Ve  kolaylaştır işimi. 
 
Böyle yaparsa kendine güven ve icra edilecek. Olayda başarılı olacağına dair inançı esasen bir adım 
önde başlaması demektir. Bu da bu avantajla görevin zorluklarını kolaylaştıracaktır.İç alemim rahatladı 
ve işim kolaylaştı. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/27) 

ۙي۪ناَسِل	ْنِمً	َةدْقُع	ُْللْحاَو 	
Vahlul ‘ukdeten min lisânî 

 

Ve dilimden düğümü  çöz. 
 
Kaygıların, yersiz korkuların dile yansıması tehlikesinden dolayı Hz. Mûsâ içini ferahlatma isteğinin 
gerekcesini ifade etmektedir. Rabbim niye içimi ferahlat diyor. Çünkü düşüncelerimi, inançlarımı 
takılmadan düzgün bir şekilde karşıya aktarayım. 
 
Buradaki “ düğüm”den kasıt, telaş, heyecan ve panik sebebiyle insanın kendini yeterince ifade 
edememesi sonucu oluşabilecek yanlış anlaşılmalardır. Hz. Mûsâ’nın en büyük korkusu davaya zarar 
gelmesi. Yanlış anlamasınlar beni. 

 

(Taha 45/28) 

ۖي۪لَْوق	اوَُھقَْفی 	
Yefkahû kavlî 

 

Sözlerimi idrak etsinler. 
 
Hz.Mûsâ’nın dilinde, fiziki olarak sorunlu olduğuna dair tefsirlerde bu ayetlere bakarak yapılan yorumlar 
var. Bu yorumların temeli aslında Yahudi dini kaynağı olan Talmuttur. 
 
Mesela bizde Kur’an’ı Kerim’in yanında başka kaynaklarda var ya (Buharide, Müslimde vs). Yahudilikte 
de Tevrat’n yanında Talmut denilen ayetleri açıklayan , bazı siyer örnekleri veren cilt cilt kitaplar var. 
 
Bu kitaplarda şöyle bir anlatım var. “ Mûsâ çocuk iken Firavunun sakalını tutup yoldu. Firavunda onu 
öldürmeyi kafasına koyarak elimde mülkümin ve kudretimin zayii olacağı kimse budur dedi. Çünkü 
firavuna kahinler, bir çocuk gelecek senin sonunu getirecek diye. Firavunda sakalanı yolduğu için bu 
çocuk diye düşünmüştür. 
 

Bunun üzerine Asiye annemiz “ O akledemeyen bir çocuktur bunun emsali göstergesi ise senin onun 
önüne bir ateşle bir hurma koymandır. Bu iki şey onun önüne konulduğu zaman Mûsâ hurma yerine ateşi 
aldı ağzına koydu. Bak bu çocukta idrak yok ateşi ağzına aldı, dedi.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Ne yazıkki bu saçma hikaye çok klasik kaynakta gerçekmiş gibi yer almaktadır. Fakat Kur’an’ı Kerim’deki 
ayetlere baktığımız zaman Hz.Mûsâ’nın dilinde fiziki bir sorun olmadığını görüyoruz. Beni anlasınlar daki 
“fıkhetsinler, idrak etsinler”cümlesinden dolayı. 
 
Ayetin ifade ettiği cümlenin yüklemi “fekuhe”fiili arap dilinde sıradan bir anlamayı değil, konunun 
inceliklerine inerek derin bir idraki ifae etmek için kullanılır. Hz. Mûsâ, beni kastımı çok iyi anlasınlar diyor. 

 

 

(Taha 45/29) 

ۙي۪لَْھا	ْنِم	اًری۪زَو	ي۪ل	َْلعْجاَو 	
Vec’al lî vezîran min ehlî 

 

Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. 
 
Buradaki yardımcı kelimesi “vezir” kelimesi ile ifade edilmiş; ağır yük, vebal, sığınak anlamına gelen “vizir” 
kökünden gelmektedir. Vezir kelimesi sultanın yükünü aldığı için yardımcısına da verilmektedir. 
 
Hz. Mûsâ diyor ki; “ Bana bir vezir ver!” Çünkü Hz. Mûsâ İsrailoğullarından bir ibrani idi. Ve dili de kıptilerin 
dilinden farklıydı. Firavunun sarayında büyüdüğünden dolayı kıptice biliyordu fakat doğal olarak ana dili 
olan İbranice gibi konuşamıyordu. 
 
Bu yüzden diyorki İbraniceyi iyi bilen birini yanıma verki topluma hitap edebileyim. Ben sarayda 
büyüdüm. Sarayın dili farklı, halkın dili farklı. Birde 8-10 yıl Medyende bulunduğu için  Mısır’dan da uzak 
kalmıştır. Hz. Harun sürekli Mısır’da halkın içinde kalan biri. Bu nedenle Hz.Mûsâ’nın yanına verilmiştir. 

 

(Taha 45/30) 

ۚيَ۪خا	َنوُرٰھ 	
Hârûne eḣî 

 

Kardeşim Harun. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/31) 

ۙي۪رَْزا	۪ٓھِب	ُْددُْشا 	
Uşdud bihi ezrî 

 

Onunla, gücümü artır (beni güçlendir). 
 

(Taha 45/32) 

ۙي۪رَْما	ي۪ٓفُ	ھْكِرَْشاَو 	
Ve eşrik-hu fî emrî 

 

Ve onu, işimde bana ortak kıl. 
 
Hz. Mûsâ’nın işi nedir? Resullük. Harun’un ortak kılınması onunda Nebi ve Resul olması  demektir. 
 
Ayette “el-emr” takısı ile gelmiştir. Buda nübüvvettir. Hz. Mûsâ nübüvette bana Harun’u ortak kıl diye 
Allah’tan bir talepte blunuyor. 

 

(Taha 45/33) 

ۙاًری۪ثَك	َكَِحّبَُسن	ْيَك 	
Key nusebbihake keśîrâ(n) 

 

Seni, çok tesbih etmemiz için. 
 
Buradaki tesbih Allah adına hareket etmektir. Yaratılış amacına uygun hareket etmek. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(Taha 45/34) 

ۜاًری۪ثَك	َكَرُكَْذنَو 	
Veneżkurake keśîrâ(n) 

 

Ve Seni, çok zikredelim. 
 
Zikir; düşünme, hatırda tutma, anma manasına gelmektetir. Tesbih yapan korur, çünkü fıtrata 
uygun davranıyor. Zikir sadece yapanı değil, toplmu da korur. O yüzden Rabbimizin gönderdiği 
vahiylerin ortak ad zikirdir. 
 
Biri eyleme diğeri düşünmeye ve harekete akıyor. Harun söylem, Mûsâ eylem. Hz. Harun ve Hz. 
Mûsâ’da eylem ve söylem bütünlüğünü okuyoruz. 
 
Tesbih herşeyin ve herkesin doğasına bulunduğu aleme ve fıtratta uyğun davranması iken, zikir sadece 
insana has bir düşünme ve akletme yeteneğidir. O yüzden meleklerin, kuşların zikrinden bahsedilmez. 

 

 

(Taha 45/35) 

اًریَ۪صب	َانِب	َتْنُك	َكَّنِا 	
İnneke kunte binâ basîrâ(n) 

 

Muhakkak ki Sen, bizi görensin. 
 

(Taha 45/36) 

ىٰسوُم	َای	ََكلْؤُس	َتی۪تُ۫وا	َْدق	َلَاق 	
Kâle kad ûtîte su/leke yâ mûsâ 

 

(Allahû Tealâ): “Ey Mûsâ! Sana istediğin verilmiştir.” dedi. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/37) 

ۙىٰرُْخاً	ةَّرَم	َكَْیلَع	اََّننَم	َْدَقلَو 	
Velekad menennâ ‘aleyke merraten uḣrâ 

 

Ve and olsun ki seni, bir kere daha ni’metlendirmiştk. 
 
Rabbimiz, Ey Mûsâ sen bu isteklerde bulundun ama, geçmişte bebek iken sen hiçbir şey istemesen bile 
ben seni nimetlendirmiştim, sen bunun farkında değilsin demektedir. 

 

(Taha 45/38) 

َنْیَحَْوا	ْذِا ۙىٰحُوی	اَم	َكُِّما	ىٰٓلِا	آ 	
İż evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ 

 

Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. 
 
Vahiy kelimesi, dışardan belli  olmayacak şekilde fısıldamak, o kişiyi bir konu hakkında  bilgilendirmektir.  
Ilhamdan farklıdır. Şems suresi 8.ayette ilham ile vahyin arasını ayırmıştık. 
 
İlham ise; damla damla oluşan, tecrübe ile oluşan bilgi edinmedir. Vahiy ise tecrübe olmadan direkt 
ulaşılan. 
 
Bir zanaatkarın yıllarca uğraşıp bir eser meydana getirmesi, onu ilhamla yapmasıyla, arının vahiy alıp 
bal yapması farklı şeylerdir. Arı tecrübe ile balı yapmaz. 
 
Burda da Hz. Mûsâ’nın annesine Rabbimiz tarafından vahyolunan birşey var. Buradaki vahyedilen;  arıya 
vahyedildiği gibi, annelik içgüdüsü olduğu kanatindeyim. Rabbimiz annelere bir içgüdü yerleştirmiştir. 
 
Çocuklarını koruma güdüsü. Bütün canlılarda vardır. Fakat Hz. Mûsâ’nın annesine özel olarak birde 
yönlendirme yapıyor. “Vahyolunanı vahyettik” Yani Anne olarak vahyettiğimiz koruma iç güdüsünün yanı 
sıra sepete koymayı ve nehire bırakmayı da vahyettik. 
 
Bu güdünün de Hz. Mûsâ’ya seslenir gibi olmadığı kanatindeyim. Burda içte oluşan bir duygu gibi 
gerçekleşiyor. 
 
Çünkü Kassas Suresi 10 ‘da : “Ve Mûsâ’nın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Ve güvenenlerden 
müminlerden olması için onun kalbini Biz bağlamasaydık. Az daha durumu açığa çıkaracaktı.” 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/39) 

 

َُھل	ٌُّودَعَو	ي۪ل	ٌُّودَعُ	هْذُْخَأیِلِحاَّسلاِب	َُّمیْلا	ِھِقُْلیَْلف	َِّمیْلا	يِف	ِھی۪فِذْقَاف	ِتُوباَّتلا	يِف	ِھی۪فِذْقا	َِنا َلَع	ُتَْیقَْلاَو	ۜ
ّنِمً	ةَّبَحَم	َكْی ۢي۪نَْیعىٰلَع	ََعنُْصتِلَو	ۚي۪ 	

Eni-kżifîhi fî-ttâbûti fakżifîhi fî-lyemmi felyulkihi-lyemmu bi-ssâhili ye/ḣużhu ‘aduvvun lî 
ve’aduvvun leh(u)(c) veelkaytu ‘aleyke mehabbeten minnî velitusne’a ‘alâ ‘aynî 

 

Onu tabuta koy, sonra nehre bırak. Böylece nehir onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu 
alsın. Ve göz önünde yetiştirilmen için sana muhabbet verdim. 

 

(Taha 45/40) 

 

ُُھُلفَْكی	ْنَم	ىٰلَع	ْمُكُُّلَدا	ْلَھ	ُلُوَقَتف	َُكتُْخا	ي۪ٓشَْمت	ْذِا َۜنَزَْحت	َالَو	اَُھنْیَع	ََّرَقت	ْيَك	َكُِّماىٰٓلِا	َكَانْعَجََرف	ۜ 	
ٍَرَدق	ىٰلَع	َْتئِج	َُّمث	ََنیْدَم	ِلَْھا	ي۪ٓف	َنی۪نِس	َْتثَِبَلف	ً۠انُوُتف	َكاََّنَتفَوَِّمغْلا	َنِم	َكَانْیََّجَنف	اًسَْفن	َتَْلَتقَو

	 ىٰسوُمَای 	
İż temşî uḣtuke fetekûlu hel edullukum ‘alâ men yekfuluh(u)(s) feraca’nâke ilâ 

ummike key tekarra ‘aynuhâ velâ tahzen(e)(c) vekatelte nefsen fenecceynâke 
mine-lġammi vefetennâke futûnâ(en)(c) felebiśte sinîne fî ehli medyene śümme ci/te 

‘alâ kaderin yâ mûsâ 
 

Ablan gidip dedi ki: “ Size , ona kefil olacak birisini bulayım mı? Böylece seni , annene 
döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştün. O zaman 
seni, gamdan kurtarmıştık. Ve seni, sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde 
senelerce kaldın. Sonra takdir gereği geldin ya Mûsa!” 

 
Hz. Mûsâ’nın hayatını tek cümlede 40. ayet özetledi. Kur’an’ı Kerim’in üslubu böyle. Önemli anları 
atlayarak anlatır. 
 
Bu arada yaşananları Kassas Suresi 11’den şöyle okuyoruz “ Ve onun ablasına annesi : “ Onu takip 
et.”dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözledi.” 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Yani tabut Nil nehrinin üzerinde yüze yüze gidiyor, ablada onu takip ediyor. 
 
“ Ve daha önce ona (başka) süt annelerini haram kıldık ( süt emmemesini sağladık) (Onun ablası, 
firavunun ailesine) : “ Ona kefil olacak ( bakımını üstlenecek) bir aileye sizi ulaştırmak için delalet (yardım) 
edeyim mi? Ve onlar, onu (bebeği) iyi yetiştirir.”dedi (Kassas 12) 
 
“Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın ve Allah’ın vaadinin hak 
olduğunu bilsin diye. Ve lâkin onların çoğu bilmezler. “(Kassas 13) 
 
Yüce Rabbimiz bunu neden yaptığının gerekcesini 41.ayette açıklamaktadır. 

 

(Taha 45/41) 

ۚي۪سَْفنِل	َُكتَْعنَطْصاَو 	
Vastana’tuke linefsî 

 

Ve Ben, seni (nebî olarak) Kendime seçip, yetiştirdim. 
 
Allah  Mûsâ’yı  acılarla,  sıkıntılarla,  onun  fazlalıklarını,  yanlışlıklarını  yontarak  yetiştirdiğini  söylemektedir. 
Ayette “nefis”kelimesi geçer. Allah kendi nefsi için yetiştirdiğini söylemektetir. 
 
Allah’ın nefsi olur mu? 
 
Allah kendi nefsim için yetiştirdim derken, dini İslam için, insanların islahı için, kötülükle mücadele için 
yetiştirdim demektedir. 

 

 

(Taha 45/42) 

ۚي۪رْكِذ	ي۪ف	َایَِنت	َالَو	ي۪تَایٰاِب	َكوَُخاَو	َتَْنا	ْبَھْذِا 	
İżheb ente veeḣûke bi-âyâtî velâ teniyâ fî żikrî 

 

Sen ve kardeşin, âyetlerimle gidin ve Benim zikrimi (Beni zikretmeyi) ihmal etmeyin. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/43) 

َبَھْذِا ۚىٰغَطُ	ھَّنِا	َنْوَعِْرف	ىٰلِا	آ 	
İżhebâ ilâ fir’avne innehu taġâ 

 

Firavuna ikiniz gidin. Muhakkak k o, azdı. 

Hz.Mûsâ ve Hz. Harun’un Firavuna gitmesinin sebebi,  onun azmış olmasıdır. İnsanlara tagutluk 
yapmaktadır. 

 

(Taha 45/44) 

ىٰشَْخی	َْوا	ُرََّكَذَتیُ	ھََّلَعل	ًانَِّیل	ًالَْوقُ	َھل	َالُوَقف 	
Fekûlâ lehu kavlen leyyinen le’allehu yeteżekkeru ev yaḣşâ 

 

Ama ona, yuMûsâk söz söyleyin.Umulur ki tezekkür eder veya hûşû duyar. 
 
Allah umulur ki der mi? Allah umar mı? Allah ümit eder mi? 
 
Buradaki “leyyin”kelimesi sertlik anlamına gelen “huşunet”kelimesinin zıddıdır. Daha çok maddi şeyler 
için kullanılır. Fakat bu istilai manada ahlak, söz ve benzeri şeylerde kullanılmaya başlıyor. YuMûsâk 
davranma, yuMûsâk bir ahlakla şeklinde.Maddiyattan maneviyata bir geçiş var. 
 
Dikkar ederseniz Allah, umarım ki deyip tekil kullanmıyor. Umulur ki deyip çoğul kullanıyor. 

 Allah aslında kendi söylemi üzerinden, elçilerini eğitmeye devam 
etmektedir. 
 
Şöyle ki; bu ibare “siz karşınızdakine sözü en güzel, en yuMûsâk hikmetle bu tarz bir üslupla söyleyin, sonra 
onların huşu duymalarını, hidayete ermelerini ümit edin, umun.” Allah’ın kendisinin umması değil, elçilerin 
ummasıdır. 
 
Günümüze söylediği: Biz ayetleri insanlara tebliğ ederken, en yumuşak,en hikmetli, en güzel üslubu 
kullanıp onların tezekkür etmelerini, huşu duymalarını ümit edeceğiz. Onlar cehennemliktir deyip kesin 
ve kati karara varmayacağız.Belki o zaman olmaz, 10 yıl sonra olur. Biz o tohumu kalplere ekelim. 
Rabbimiz bu terbiyeyi resullerine veriyor. 
 
Buradaki “yetezekkeru” kalıbı özelliği külfet içermesidir. Normal bir düşünme değil, alınteri, zihinteri 
gerektiren bir düşünmeyi ifade ediyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Tezekkür bu anlamda, düşünüp ibret alma, ders çıkarmak için çaba ve gayrettir. Önce zikri yumuşak 
bir üslupla sunmak, sonra düşünme ve bilgiye dayalı bir saygı,çekinme ve haşyeti oluşturmak bizim 
temel hedefimiz olmalıdır. 
 
Yumuşak söz insanın içindeki kibri, kini ve ğururu uyandırmadığı için tahriki önler. Hiddetin sönmesine 
vesile olur, şiddetin ortaya çıkmasına engel olur. Böylece daha olumlu, uyarıcı ve ibret verici bir netice 
sağlanır. 
 
Karşındaki ile tartışmaya girersen, ne kadar haklı olursa olsun, ne kadar tevhidi savunursa savunsun, 
karşındaki ne kadar şirkin içinde olursa olsun, onlara sert konuşursan o kişi savunmaya geçer, duygusal 
davranır, kendi kişiliğine saldırı olduğunu düşündüğü için kesinlikle size kapılarını açmaz. Düşünmez 
artık, duygusallık işin içine girer. 
 
Fakat genel konuşursan, yuMûsâk bir üslup kullanırsan,karşı tarafın düşünmesini sağlayacak bir alan 
açmış olursun. 
 
Malesef Kur’an ehli olan müslümanların düştüğü en büyük hata bu. Ne biz Mûsâ gibiyiz, ne de 
karşımızdaki firavun gibi. 
 
Gerçek müminler, şartlar ne kadar kötü olursa olsun, inancını ve ümidini yitirmeden zulmü önleme adına 
haklı mücadelesini hikmetle ve yumuşak bir üslupla yerine getirmek zorundadır. 

 

(Taha 45/45) 

َنَّبَر	َالَاق َنَْیلَع	َطُرَْفی	َْنا	ُفاََخن	َانَّنِا	آ ىٰغَْطی	َْنا	َْوا	آ 	
Kâlâ rabbenâ innenâ neḣâfu en yefruta ‘aleynâ ev en yatġâ 

 

Dediler ki: “Rabbimiz! Gerçekten bize fırsat vermemesinden veya azgınlaşmasından 
korkuyoruz.! 
 

(Taha 45/46) 

َفاََخت	َال	َلَاق ىَٰراَو	ُعَمَْسا	آَمَُكعَم	ي۪نَّنِا	آ 	
Kâle lâ teḣâfâ(s) innenî me’akumâ esme’u ve erâ 

 

(Allahû Tealâ): “İkiniz (de) korkmayın! Muhakkak ki Ben, sizinle beraberim, işitirim ve 
görürüm.” dedi. 
Siz hikmetle, yuMûsâk sözle tebliğinizi yapın, takdiri Allah’a bırakın. Tebliğ etmek elçilere düşer, hesap 
sormak Allah’a. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/47) 

َّذُعت	َالَو	َلی۪ءآَرِْسا	يَ۪ٓنب	َاَنعَم	ْلِسَْرَاف	َكِّبَر	َالوُسَر	اَّنِا	َٓالُوَقفُ	هَایِْتَأف لاَو	َۜكِّبَر	ْنِم	ٍَةیٰاِب	َكَاْنئِج	َْدقْۜمُھْبِ
ىٰدُھْلا	ََعبَّتا	ِنَم	ىٰلَع	ُمَالَّس 	

Fe/tiyâhu fekûlâ innâ rasûlâ rabbike feersil me’anâ benî isrâ-île velâ tu’ażżibhum(s) kad 
ci/nâke bi-âyetin min rabbik(e)(s) ve-sselâmu ‘alâ meni-ttebe’a-lhudâ 

 

Artık ikiniz ona gidin şöyle söyleyin:” Muhakkak ki biz, senin Rabbinin iki resulüyüz. 
İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme! Sana Rabbinden âyet 
getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. 
 
Hz. Mûsâ’ya asa verilmeside burada açıklanıyor. Mûsâ’ya İsrailoğullarını firavunun elinden kurtarmak ve 
sihirbazlara karşı kullanması için asa teknolojisi verildi. 
 
Hz. Mûsâ’ya verilen asanın peygamberliği ispat ve halkı imana davetten ziyade halkı köleleştirmeye 
yönelik kurulan düzeni deşifre edip , bu düzenin halk üzerindeki tahakkümünü kırmak için verildiği 
anlaşılmaktadır. Asanın yılan şeklinde olması; çünkü halk bu şekilde köleleştirilmişti. 

 

(Taha 45/48) 

َنَْیلِا	َيِحُوا	َْدق	اَّنِا ىّٰلََوتَو	َبَّذَك	ْنَم	ىٰلَع	َبَاَذعْلا	ََّنا	آ 	
İnnâ kad ûhiye ileynâ enne-l’ażâbe ‘alâ men keżżebe vetevellâ 

 

Muhakkak  bize vahyolundu ki azap yalanlayan ve sırt dönenlerin üzerinedir. 
 
Burada Mûsâ : “ kim yalanlar sırt dönerse onun üzerinedir deyip ortaya konuşmaktadır.” İlk önce 
yalanlama, sonra bu yalanlamanın hayata yansıması, sırt dönme. 

İşte bu şekil bir hayat yaşayan insan, yeni yalanı hayat tarzı haline getiren bir insan, azabın içindedir. 
Hem dünyada hem ahirett kötü bir hayat yaşamak zorundadır. Rabbimizin sünneti böyledir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/49) 

ىٰسوُم	َای	اَمُكُّبَر	ْنََمف	َلَاق 	
Kâle femen rabbukumâ yâ mûsâ 

 

(Firavun şöyle) dedi: “Öyleyse Rabbiniz kim, ya Mûsâ?” 
 
Firavun kendini savunmaya çekmedi, ben öyle biri değilim demedi. Ben bunların ıslahı için yapıyorum 
demedi. 
  
Hemen Mûsâ’ya “Rabbin kim” dedi. 
 
Biz bu aynı soruyu Şuara suresi 23 ‘de okumaktayız. Orda da firavun diyor ki: “ Alemlerin Rabbi dediğinde 
nedir ? 

Burda “Rabbim kim” Mûsâ diyor, Şuara suresi 23’ te de diyorki “ Alemlerin Rabbi dediğin de nedir?” Bu 
iki soru birbirinden farklı. 
 
Hangisi doğru? 
Birinde “ Rabbin kim” diğerinde “ Rabbin ne?” Birinde “ma” gelmiş, diğerinde “men” gelmiş. 

“Ma” soru edatı cansız varlıklar için kullanılır. 
 
“Rabbin nedir?” diyor. 
 
Nüzul sıralamasında okuduğumuzda birinde “Rabbin kim, sıfatları nelerdir, neler yapar, gücü neye yeter, 
neyi yaratır, neyi yaratmaz ? bu tarz bir soru. 
 
Diğerinde “Rabbin ne?”  Burdada Rabbin zatı ile ilgili sorular var. 
 
Bu soruların temelinde aslında Rabbi öğrenmek için değil, Hz. Mûsâ’yı biraz daha mahcup duruma 
düşürüp alay etmeyi yaptığını anlıyoruz. Onu köşeye sıkıştırma şeklinde soruyor. 
 
Kendisini insanların Rabbi, efendisi gören birinin başka bir Rabbi kabul etmesi pek de mümkün 
görünmemektedir. Bu sorular karşısında Hz. Mûsâ’nın cevabı devam eden ayettedir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/50) 

ىٰدَھ	َُّمثُ	َھقْلَخ	ٍءْيَش	َّلُك	ىٰطَْعا	ي۪ٓذَّلا	َانُّبَر	َلَاق 	
Kâle rabbunâ-lleżî a’tâ kulle şey-in ḣalkahu śümme hedâ 

 

(Hz. Mûsâ) Dedi : “Bizim Rabbimiz ki, O her şeye yaradılışını veren sonra da hidayete. 
erdirendir.” 
 
Hz. Mûsâ burada iki esma kullanmıştır. Neden iki esma kullanmış (el-hâlık ve el-Hâdi), yani kulları sadece 
yaratan yönlendirir. 
 
Ey Firavun sen bu kulları yaratmadın ki onlar üzerinde dilediğin tasarrufta bulunabilesin, dilediğin gibi onları 
istediğin yere süresin veya bırakasın.deyip Firavuna muazzam bir mesaj veriyor. 
 
Aslında burdaki cevap Firavunun insanlar üzerinde kurduğu tahakkümü kırmak içindir. “Ey İsrailoğulları ! 
Firavun sizi yaratamadı ki , sizi istediği gibi yönetsin, istediğini size yaptırsın. 

 

(Taha 45/51) 

ىٰلُوْالا	ِنوُُرقْلا	ُلَاب	اََمف	َلَاق 	
Kâle femâ bâlu-lkurûni-l-ûlâ 

 

(Firavun) Dedi ki : “Öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir?” 
 
Aslında firavun bu sorusuyla saray insanlarını, yanındakileri , çevresindekileri ve diğer Mısırlıları Hz. Mûsâ’ya 
karşı köşeye sıkıştırmayı planlıyor. 
 
Bu günümüzde de olur, Siz insanlara Allah’ın ayetlerini okuduğunuz zaman, “geçmişteki atalarımızın 
durumu ne olacak” , onlar böyle inanıyorlardı, gibi bir soru mutlaka gelir. Nedeni geçmiş atalara duyulan 
saygı üzerinden muhatabı vurmak. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/52) 

ۘىٰسَْنی	َالَو	ّي۪بَر	ُّلَِضی	َال	ٍۚبَاتِك	ي۪ف	ّي۪بَرَ	دْنِع	اَھُمْلِع	َلَاق 	
Kâle ‘ilmuhâ ‘inde rabbî fî kitâb(in)(s) lâ yadillu rabbî velâ yensâ 

 

Dedi ki : “Onun ilmi, Rabbimin yanında bir kitaptadır. Benim Rabbim yanılmaz ve unutmaz.” 
 
Hz. Mûsâ firavunun tuzağına düşmemiştir. Bizim de düşmememiz lazım. 
 
Mesela bize geçmişteki bir alimin yorumu soruldu , Biz de: “Yav o adam hiçbirşey bilmiyor, o adam aslında 
yanlış söyledi, Kur’an’a aykırı konuştu yerine Hz. Mûsâ gibi bir cevap vermemiz gerekiyor. 
 
Zira Hz. Mûsâ önceki kuşakların hepsi ahlaksız sapıktı diyerek sert ve suçlayıcı bir cevap vermek yerine, 
onlar şirk koşmalarına rağmen, “Onların amel ve niyetlerini değerlendirecek bir ölçüye sahip olmadığını, 
onlara ne yapılacağını Peygamber böyle bir cevap veriyor. Bizim insanımız peygamber olmadıkları 
halde geçmişteki insanların akibeti davranışları, durumları ile ilgili yorum yapıyorlar. Bunlar böyle 
ahmaktı, bunlar böyle şirk içindeydi, bunlar böyle müşrikti. 
 
Hz. Mûsâ gibi Allah ile direkt konuşan Resul bile bunu demez iken, biz bunu nasıl diyoruz. “ Onlar geçmiş 
bir ümmetti, geçmiş gitmiş. Onları yaptıklar kendilerine, bizim yaptıklarımız bize. Bize onların yaptıkları 
sorulmayacak. Biz neden geçmişteki insanlrı karalamanın peşindeyiz.  

Burada Firavun geçmiş gitmişlerin durumundan ziyade kendi sonunun ne olacağını düşünmesi 
gerekiyor. Hz. Mûsâ aslında ona onu anlatıyor. Sen geçmiş ataları boşver, sen kendin şu an yaşıyorsun 
sen kendi imtihanına bak demiş oluyor. 

 
Her hareket kendine uygun bir sonuca yol açtığından, İslamı tebliği makamında olanlar içinde 
bulundukları ortamın şartlarını ve tebliğe muhatap olacak dimağların durumunu dikkate almalıdırlar. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/53) 

ِم	اًجاَوَْزا	۪ٓھِب	َانْجَرَْخَاف	ًۜءآَم	ِءآَمَّسلَانِم	َلَزَْناَو	ًُالبُس	اَھی۪ف	ْمَُكل	ََكلَسَو	ًادْھَم	َضَْرْالا	ُمَُكل	ََلعَج	ي۪ذََّلا
ىّٰتَش	ٍتَاَبن	ْن 	

Elleżî ce’ale lekumu-l-arda mehden veseleke lekum fîhâ subulen veenzele mine-
ssemâ-i mâen feaḣracnâ bihi ezvâcen min nebâtin şettâ 

 

O ki yeryüzünü size beşik kıldı ve orada sizin için yollar açtı ve semâdan su indirdi. Böylece 
onunla, farklı farklı nebattan çiftler çıkardık. 
 
Burada artık Hz. Mûsâ konuşmuyor. Rabbimiz Hz. Mûsâ örneği üzerinden kendi ilkelerini ve anlatmak 
istediğini anlatıyor. 
 
Hz. Mûsâ örneği verildi, konuşuldu. Şimdi araya birkaç tane Rabbimizin kendi cümlesi girecek sonra tekrar 
Hz.  
Mûsâ kıssası devam edecek. 
 
Amaç Hz.Mûsâ kıssasını bize anlatmak değil, amaç Hz. Mûsâ kıssası üzerinden bize mesaj vermek. 

 

(Taha 45/54) 

۟ىٰھُّنلا	يِلُ۬وِال	ٍتَایَٰال	َكِلٰذ	ي۪ف	َِّنا	ْۜمُكَمَاعَْنا	اْوَعْراَو	اُولُك 	
Kulû ver’av en’âmekum(k) inne fî żâlike leâyâtin li-ulî-nnuhâ 

 

Yeyin ve hayvanlarınızı otlatın! Muhakkak ki bunda, akıl sahipleri için elbette âyetler vardır. 
 
Şimdi bu ayetlerin peşine düşelim. Yeryüzünün beşik gibi sallanması depremlere bir göndermedir. 
Depremler yeryüzünün şekillenmesinde ve dağların arasındaki o yolların oluşmasında en önemli faktördür. 
Bu yeryüzündeki yükseltiler ve alçaltılar iklimi belirler. Yağışları etkiler. Semadan size su indirdi. Bu inen su 
ve farklı iklimler , farklı ısılar toprakta çıkan nebatın, bitkilerin çeşitliliğini arttıracaktır. Ayet baştan sona 
kadar bir sebep-sonuç ilişkisi ile birbirine bağlanıyor. Bu ayet kesinlikle rastgele nimetlerin sayıldığı bir 
cümle değildir, sebep-sonuç barındıran bilinçli bir cümledir. 
 
Bundan sonraki ayetlerle Allah’ın insanlara hitabı şu şekilde devam etmektedir. 

 

 

 



 435 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/55) 

ىٰرُْخاً	ةَرَات	ْمُكُجِرُْخن	اَھْنِمَو	ْمُُكدیُ۪عن	اَھی۪فَو	ْمُكَانَْقلَخ	اَھْنِم 	
Minhâ ḣalaknâkum vefîhâ nu’îdukum veminhâ nuḣricukum târaten uḣrâ 

 

Sizi, ondan yarattık. Ve sizi, oraya döndüreceğiz. Ve sizi, oradan bir kere daha çıkaracağız. 

 
İnsanın topraktan yaratılması onun hem otlar hemde hayvansal gıdalar açısından topraktan yaratılma 
hala devam etmektedir. “Sizi ondan yarattık” derken topraktan yaratılmaya bir atıf var. Sözün özü insan 
yeryüzünün çocuğudur, burası onun beşiğidir, günü gelince insanın döneceği yer yine burası olacaktır. 

 

 

(Taha 45/56) 

ىَٰباَو	َبَّذََكف	اَھَّلُك	َانِتَایٰاُ	هَانْیََرا	َْدَقلَو 	
Velekad eraynâhu âyâtinâ kullehâ fekeżżebe veebâ 

 

Ve andolsun ki; âyetlerimizin hepsini, ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve direndi. 
 
Mesajdan sonra tekrar Hz. Mûsâ kıssasına dönmüştür Rabbimiz. 
 
“Ayetlerin hepsi” ifadesi İsra suresi 101’de anlatılıyor. Biz Mûsâ’ya dokuz ayet verdik . Birde asa ayeti 
şeklinde bunların hem kevni hem kavli hem Hz. Mûsâ’nın firavun ve İsrailoğullarına okuduğu ayetler, hem 
gösterdiği ayetler şeklinde bunu anlayabiliriz. Tüm işaret ve delillere rağmen o inatla kendi yalanında 
direndi. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/57) 

ىٰسوُم	َای	َكِرْحِِسب	َانِضَْرا	ْنِم	َانَجِرُْختِل	َاَنْتئَِجا	َلَاق 	
Kâle eci/tenâ lituḣricenâ min ardinâ bisihrike yâ mûsâ 

 

Dedi ki :  “Ya Mûsa sen bizi, sihrin ile yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? ” 
 
Hz. Mûsâ’nın böyle bir niyeti varmı? En başta okuduk. İsrailoğularını benimle birlikte gönder. Onlara azap 
etme.  
diyerek niyetini başta belli etmiştir. Amacı Firavunun makamına geçmek değil. 
 
Fakat Firavunun bu düşüncesi öncelikle Hz. Mûsâ’nın ortaya koyduğu asanın yılan şeklinde 
kıvrılmasından etkilendiğini göstermektedir. Çünkü ” Ya Mûsâ sen bizi, sihrin ile yurdumuzdan çıkarmak 
için mi geldin?” diyor. 
 
 
Çünkü kendisi o sihri, o illizyonu kullanarak halkı köleleştirmişti. O makamı o sihir sayesinde devam 
ettirmektedir. Alim sihirbazları kullanıp bir algı operasyonu yapıyor, o makamda o şekilde oturuyordu. 
Aynı şeyi Mûsâ’nın da yapıp kendi makamına geçeceğini düşünüyor. 
 
Firavun olay sonrası kurmayları ile biraraya geliyor ve bir konuşma yapıyor, kendi aralarında bir kulis 
yapıyorlar. Bunu da Şuara 35 ve 39 dan öğreniyoruz. 
 
“Sizi sihri ile yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu taktirde ne emredersiniz?”(Şuara 35) 
 
Demek ki bu Firavunun düşüncesi değil, kurmayları kulağına fısıldamış. Bu Mûsâ var ya, sizi sihri ile kendi 
yurdunuzdan çıkartmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz. Diyorlar. Onu ve kardeşini bekletelim mi? 
Diyorlar. Birisi de , beklet ve şehre toplayıcılar gönder diyor. Toplaycılar bilgin, alim sihirbazların hepsini 
sana getirsinler. Bu sihirbazlar firavunun memurları olmadığını zorla toplatılıp getirildiğini anlıyoruz. 
 
“Ve insanlara: “Siz toplandınız mı?” denildi.” (Şuara 39) 
 
Demek ki sadece sihirbazlar değil insanlarda zorla toplatılıp oraya getirtilmiş. Bu müsabakayı, gösteriyi 
izlemeleri için. 
 
Hz. Mûsâ İsrailoğullarını alıp çıkarsa bu haber Mısır’da yayılacak ve Firavunun emeklerini sömürerek 
köleleştirdiği tebasını kaybettirecek ki. Bu da Firavunun iktidarının zayıflamasına , saltanatını 
kaybetmesine sebep olacaktır. Bunu engellemek için Firavun kurmayları ile aşağıdaki teklifi konuşmaya 
başlıyorlar. Kurmayları şöyle bir teklifle geliyor, Hz. Mûsâ ve Hz. Harun’a 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Taha 45/58) 

ىًوُس	ًاناَكَم	َتَْنا	َٓالَُونَْحنُ	ُھفِلُْخن	َال	ًادِعْوَم	ََكنَْیبَو	َاَننَْیب	َْلعْجَاف	۪ھِْلثِم	ٍرْحِِسب	َكََّنیِْتَأَنَلف 	
Felene/tiyenneke bisihrin miślihi fec’al beynenâ vebeyneke mev’iden lâ nuḣlifuhu 

nahnu velâ ente mekânen suvâ(n) 
Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Bizim ve senin, ihtilaf 
etmeyeceğimiz, şartların eşit olduğu uygun bir zaman ve mekan tayin et. 
 
Firavunun kurmayları Hz. Mûsâ’ya adil bir müsabaka olması için objektif bir mekan ve zaman tayin 
etmesini istiyorlar. 
 
Adil olması çok önemli çünkü halkı ancak bu şekilde ikna edebilirsiniz. Bir taraf çok güçlü, diğer taraf çok 
zayıfsa bu müsabaka da halk ikna olmaz. İki tarafta denk olacak ki kazanan gerçek kahraman olsun. 
Halk şunu demesin, Garip bir çobanı aldılar ortaya on kişi birden mafetti. 

 

(Taha 45/59) 

ىًحُض	ُساَّنلا	َرَشُْحی	َْناَو	َِةنیّ۪زلا	ُمَْوی	ْمُُكدِعْوَم	َلَاق 	
Kâle mev’idukum yevmu-zzîneti veen yuhşera-nnâsu duhâ(n) 

(Mûsâ A.S) Dedi ki : “Sizinle buluşma zamanınız, ziynet (bayram) günü ve insanların toplandığı, 
duhan (kuşluk) vakti olsun.” dedi. 

(Taha 45/60) 

ىَٰتا	َُّمثُ	َهدْیَك	َعَمََجف	ُنْوَعِْرف	ىّٰلََوَتف 	
Fetevellâ fir’avnu feceme’a keydehu śümme etâ 

Böylece Firavun dönüp hilelerini topladıktan sonra geldi. 
 
“ keyd” tasarlanmış hileli plan. Firavun düzenini, planını kurup o şekilde Hz. Mûsâ ve Harun’un önüne 
çıktı. Şimdi bu planlamadan bir kısmını şöyle okumaktayız. 
 

“ Onu ve kardeşini beklet. Şehirlere de toplayıcılar yolla.”dediler. (A’raf 111) 

“ En iyi sihir bilenleri sana getirsinler.” (A’raf 112) 

“ Firavun : “ Bana bütün bilgin sihirbazları getirin”dedi” (Yunus 79) 

Kurmaylarına danışan Firavun sihirbazların zorla toplatılarak yanına getirilmesini emretmiştir. Bunu da 
Taha suresi 73’den okuyoruz. 

“ Muhakkak ki biz, hatalarımızdan ve ona karşı sihirde bize zorla yaptırdığın şeylerden dolayı bizi, 
mağfiret et.” (Taha 73) Sihirbazlar İsrailoğullarından ve pasiv imana sahip kimseler. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/61) 

ٍبَاَذعِب	ْمَُكتِحُْسَیف	ًابِذَكِ	dّٰ	َىلَع	اوَُرتَْفت	َال	ْمَُكلْیَو	ىٰسوُم	ْمَُھل	َلَاق ىَٰرتْفا	ِنَم	َباَخ	َْدقَوۚ 	
Kâle lehum mûsâ veylekum lâ tefterû ‘ala(A)llâhi keżiben feyushitekum 

bi’ażâb(in)(s) vekad ḣâbe meni-fterâ 
 

Mûsâ (A.S) onlara şöyle dedi: “Size yazıklar olsun! Allah'a yalanla iftira atmayın. Bu yüzden 
sizi azapla yok eder ve iftira eden hebâ olur.” 
 
Hz. Mûsâ Firavun ve kurmaylarına “ Size yazıklar olsun! diyor . “Allah’a yalanla iftra atmayın. 
 
Mûsâ biranda sinirlenip neden böyle dedi? Çünkü bu pasajda sinirleneceği bir söz yok. 
 
Hz. Mûsâ’nın neden sinirlendiğini biz ; 
 
Yunus Suresi 75-79 “Sonra onların arkasından Mûsâ ve Harun’u ayetlerimizle Firavun ve onun ileri 
gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler. Ve mücrim bir kavim oldular böylece onlara katımızdan 
hak geldiği zaman muhakkak ki bu apacak bir sihirdir dediler. Mûsâ şöyle dedi: “ Hak geldikten sonra 
hala bunu sihir mi zannediyorsunuz! Bu bir sihir mi! Şeklinde bir soru soruyor. Ve sihirbazlar ; yani insanları 
aldatarak eğriyi dorğu gösterenler felaha ermezler” diyor Hz. Mûsâ. 
 
“Babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmen için ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diyemi 
geldiniz.” diye Hz. Mûsâ ve Harun’a böyle bir iftira atıyorlar. 
 
Ve biz, siz ikinize iman edecek değiliz ve firavun bütün bilgin sihirbazları bana getirin diye emretti. Bana 
gelsinler demiyor. Bana getirin diyor. Toplatın. Zoraki de olsa getirin. 
 
Burdan anladığımız; Allah’ın elçilerine yapılan hakaret direkt Allah’a yapılmış olduğu için burada Hz. 
Mûsâ yalanla Allah’a iftira etmeyin diyor. Bizim kastımız sizin saltanatınız, malınız, mülkünüz değil, biz 
sadece zulme uğramış İsrailoğullarını sizin elinizden kurtarmaya geldik. O yüzden Allah’a iftira atmayın. 
Allah bu amaçla bizi size göndermedi şeklinde sert bir cevap veriyor. 
 
Bu sert duruş ve cevap karşısında hemen Firavun şöyle diyor..... 
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(Taha 45/62) 

ىٰوْجَّنلا	اوُّرََساَو	ْمَُھنَْیب	ْمُھَرَْما	اوُٓعَزَاَنَتف 	
Fetenâze’û emrahum beynehum veeserrû-nnecvâ 

 

Böylece işlerini,  kendi aralarında tartıştılar  ve gizlice konuştular. 
 
Hz.Mûsâ’nın metodu dürüstce objektiv olarak , Firavunun metodu ise böyle arkadan kulis yaparak , fiskos 
yaparak bir siyaset izliyor. 
 
Güçlü olan kulise ihtiyaç duymaz. Günümüzde de böyledir. Güçsüz ülkeler sürekli arkadan iş çevirir, güçlü 
olanlar dış siyasetle objektiftir, dürüsttür, ne ise odur. Kimseye eyvallahı yoktur. 
 
Kulisle çıkan sonuç, korkaklıkla yapılan bir iftiradan başka birşey değildir. Bu kulisin sonucunu 63. ayette 
okuyoruz. 

 

(Taha 45/63) 

ُلَاق ىْٰلثُمْلا	ُمُكَِتقی۪رَِطب	َابَھَْذیَو	اَمِھِرْحِِسبْمُكِضَْرا	ْنِم	ْمُكاَجِرُْخی	َْنا	ِنَادیُ۪ری	ِناَرِحاََسل	ِنَاذٰھ	ِْنا	اوٓ 	
	

Kâlû in hâżâni lesâhirâni yurîdâni en yuḣricâkum min ardikum bisihrihimâ veyeżhebâ 
bitarîkatikumu-lmuślâ 

 

Dediler ki: “ Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleri ile sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan 
tarikatınızı yok etmek istiyorlar.” 

 

(Taha 45/64) 

ىٰلَْعتْسا	ِنَم	َمَْویْلا	ََحلَْفا	َْدقَو	ۚا�فَص	اُوْتئا	َُّمث	ْمَُكدْیَك	اُوعِمَْجَاف 	
Feecmi’û keydekum śümme-/tû saffâ(en)(c) vekad efleha-lyevme meni-sta’lâ 

 

”Artık planlarınızı toplayın. Sonra saf saf gelin. Ve o gün üstün gelen, felâha ulaşmış olur. 
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(Taha 45/65) 

َّمِا	ىٰٓسوُم	َای	اُولَاق َّمِاَو	َيِقُْلت	َْنا	آ ىٰقَْلا	ْنَم	َلََّوا	َنوَُكن	َْنا	آ 	
Kâlû	yâ	mûsâ	immâ	en	tulkiye	ve-immâ	en	nekûne	evvele	men	elkâ	

 

Dediler ki: “Ya Mûsâ, sen mi atacaksın yoksa önce biz mi atalım? 
 
Hz. Mûsâ’nın sihirbazlarla karşılaşması bir düello değil. Düelloda kim hızlı çeker, kim erken davranırsa o 
kazanır. Bu bir gösteri. Gösteride öncelik ve sonralık önemli değil. Gösteri de gerçekci olmak önemlidir. O 
yüzden sihirbazlar “ biz bir gösteri yapacağız” bu gösterimizi kesme, ya sen önce başla, ya da biz önce 
başlayalım. Öyle bir teklifle Hz. Mûsâ’ya geliyorlar. 
 
Burada günümüze verdiği mesaj : Sömürgeci ülkeleri desteklemek için bazı sihirbazlar var, bunlara 
kalemşör diyoruz. Köşe yazıları ile yazarlar , sömürgeci ülkeleri desteklerler. Onları olmadıklarından daha 
güçlü gösterirler, aynı firavunda olduğu gibi . 
 
Ve onların sömürü sistemine sürekli canak tutarlar. Bu tarz insanların biran önce sihirmazların tövbesini 
yapması gerekir. Yoksa felaha eremezler. Gücün yanında değil hakkın yanında olmaları lazım. Halkı sen 
yazdığın kelimelerle, makalelerle, köşe yazılarıyla etkileyebilirsin, önemli olan hak ve hakikatın yanında 
olabilmektir. 

 

(Taha 45/66) 

ىٰعَْستاَھََّنا	ْمِھِرْحِس	ْنِم	ِھَْیلِا	ُلَّیَُخی	ْمُھُّیِصِعَو	ْمُُھلَابِح	َاذَِاف	ۚاُوقَْلا	َْلب	َلَاق 	
Kâle bel elkû(s) fe-iżâ hibâluhum ve’isiyyuhum yuḣayyelu ileyhi min sihrihim ennehâ tes’â 

 
(Mûsâ A.S) Dedi ki : “Hayır, siz atın!” dedi. Böylece onların ipleri ve asaları, sihirlerinden 
dolayı kendisine hızla koşuyor gibi göründü. 
 
İplerini ve asaları atıyorlar. Ve bunlar Hz. Mûsâ’ya kendi üzerine geliyormuş gibi görünüyor. Demek ki Hz. 
Mûsâ bu gösteriden etkileniyor. Zaten 67.ayette....  
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(Taha 45/67) 

ىٰسوُمً	َةفی۪خ	۪ھِسَْفن	ي۪ف	َسَجَْوَاف 	
Feevcese fî nefsihi ḣîfeten mûsâ 

 

Bu yüzden  Mûsâ (A.S), içinde bir korku hissetti. 
 
Rabbimiz Hz. Mûsâ’nın içindeki duyguları bize aktarmış. Bu Hz. Mûsâ’nın korkusunu illüzyonistlerin işini 
çok yaptıklarınıda göstermektedir. Hz. Mûsâ’nın ortaya koyacağı ile çok benzerlik gösterdiğini de 
açıklamaktadır. 

 

(Taha 45/68) 

ىٰلَْعْالا	َتَْنا	َكَّنِا	ْفََخت	َال	َانُْلق 	
Kulnâ lâ teḣaf inneke ente-l-a’lâ 

 

Söyledik ki : “Korkma! Muhakkak ki sen, sen üstünsün!” 
 
Allah Hz. Mûsâ’yı maddi olarak desteklediği gibi, manevi olarak da desteklediğini açıklamaktadır. 
 
Allah Hz. Mûsâ’ya öğrettiği ayetin işaret ve alametin onların ürettiği teknikten ve misalden daha üstün 
olduğunu hatırlatarak elçisini desteklemektedir. 
 
Bu da şunu gösterir ki; sunumumuz ne kadar güzel olursa olsun onun başarısına öncelikle bizim kendimizin 
inanması gerekir. 

 

(Taha 45/69) 

ىَٰتا	ُثْیَح	ُرِحاَّسلا	ُحِلُْفیَالَو	ٍۜرِحاَسُ	دْیَك	اُوَعنَص	اَمَّنِا	ۜاُوَعنَص	اَم	َْفقَْلت	َكِنیَ۪می	ي۪ف	اَم	ِقَْلاَو 	
Veelki mâ fî yemînike telkaf mâ sane’û(s) innemâ sane’û keydu sâhir(in)(s)velâ yuflihu-

ssâhiru hayśu etâ 
Ve sağ elindekini at ! Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz 
hilesidir ve sihirbazlar, nereden gelirse gelsinler, felâha eremezler. 
 
Buradaki yutma maddi değil manevidir. Çünkü Rabbimiz onu manen desteklemektedir. “Onların 
yaptığını yutacak” demek, silip süpürecek, onların yaptığını batıl edecek, yok edecek. Yoksa elektrik 
süpürgesi gibi ağzını açıp onları yutacak manasında değil. Bu mecazi bir kullanımdır. 
 



 442 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Örneğin: “ Bu öğrenci astronomiyi yalamış, yutmuş.” Şimdi bu ne demek istiyor. Kitabı mı yemiş 
manasında. O bilgileri çok iyi öğrenmiş manasında kullanıyoruz. 
 
Burada da Rabbimiz Hz. Mûsâ’yı manen desteklemek için sen asanı at, onların yaptıklarını batıl, boş hale 
getirecek diyor. 
 
Zaten biz bunu Kur’an’ı Kerim’in başka ayetlerinde şöyle okuyoruz; “Sizin getirdiğiniz şey sihirdir, Muhakkak 
ki Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez!” dedi.”(Yunus 81) 
 
”Ve onların yapmış oldukları şeyler bâtıl oldu (yok oldu)(A’raf 118).” 

 
Yani hak suretindeki maskeleri düştü manasında kullanılmıştır. 
 
“İnsanı aldatan sihirbaz ve büyücüler nereden yaklaşırsa yaklaşsınlar felaha eremezler. “Burada Hz. 
Mûsâ bize ne öğretiyor? 
 
Çok önemli bir ilke : İnsanları aldatanlar, sadece gösteri yapan illüzyonisleri demiyoruz, bunu hakmış gibi 
satan falcılar, büyücüler, sihirbazlar insanların parasını almak için, kandırmak için, kendisini daha üstün 
göstermek için olanlar kast edilmektedir. Bunlar nereden yaklaşırsa yaklaşsınlar asla felaha eremezler. 
 
Bunu Rabbimiz söylemektedir.Yani onların yaptığının faydasız ve boş olduğunun ayet olarak delilidir bu. 
Bu kadar mubin bu kadar açık ifadelere rağmen malesef günümüzde hala sihre, büyüye, büyücülere 
inanan insanlar var. Bu ilkel sahte bakıştan tasavvurumuzu Kur’an’i bakışa yükseltmemizşart. 
 
Hz. Mûsâ örnekliğine bakarak şunu diyebiliriz: “ Dünyanın en güçlü sihirbazları , büyücüleri bir araya 
gelse bile sihir ve büyüyle sizin tek bir saçınızın telini oynatamazlar. “ 
 
Gerçek bir mümin hayalperestlikten uzak, metafizik ile kandırılmayacak kadar aklı başında ,şuurlu, 
ayakları yere sağlam basan kişi olmak zorundadır. 
 
Neden böyle olmak zorundalar? 
 
Çünkü müminler gayba iman ediyorlar. Gaybe iman eden adamın suistimali çok açıktır. Çok rahat 
inancıyla onları aldatabilirsiniz. Cinlerle perilerle onları aldatabilirsiniz. Örnek İsrailoğulları. 
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(Taha 45/70) 

ُلَاق	ًادَّجُسُ	ةَرَحَّسلا	َيِقُْلَاف ىٰسوُمَو	َنوُرٰھ	ِّبَِرب	اَّنَمٰا	اوٓ 	
Feulkiye-sseharatu succeden kâlû âmennâ birabbi hârûne vemûsâ 

 

Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz: “Harun ve Mûsâ'nın Rabbine 
îmân ettik.” dediler. 
 
Bu ayet ve sonrakilerde tedebbürü bir okuma yapmak için sorular soracağız. 
 
Öncelikle bir asanın kıvrılması bir kişinin ölümü göze alacak derecede büyük bir imana ulaştırır mı? 
 
Günümüzde bunu yapın hiç kimse ölümü göze alacak bir imana ulaşmaz. Kimisi sihir der, halüsünasyon 
der, göz yanılması der her türlü şeyi söyler. Önceden inanmamış biri ise, bunlar bizi göz hilesi ile teknolojiyi 
kullanarak kandırıyor, der. 
 
İman yıllar süren bir emek sonucunda kökleşmiş bir ağaç gibi düşünün. Kökleri derinleşir, kuvvetlenir ölüm 
tehtidine karşı bile o kişi ter ki “ Ben Allah’a iman ettim!” davamdan dönmem. Yani iman tedrici aşamalı 
bir şekilde oluşan birşey. Hemen pat diye bir anda olmaz. 
 
Ayette neden önce Harun ve sonra Hz. Mûsâ sayılmıştır? Bu soruya yanıt vermek için aynı olaya başka 
bir surede nasıl yanıt verildiğine bakmamız gerekir. 

“ Sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. “ Alemlerin Rabbine iman ettik” dedler. Mûsa 
ve Harun’un Rabbine.” (Şuara 46-48) 

Burada hem âlemlerin Rabbi ekstradan geliyor, hemde Mûsa önceden sayılıp sonra Harun geliyor. 
 
Bu iki surede aynı olay anlatılıyor, fakat farklı söylemlerle. 
 
Hangisi doğru ? Ta-Ha suresindeki mi, yoksa şuara suresindeki mi? 
 
Bunların ikiside doğrudur. Çünkü tek tip bir sihirbaz yok. Bir grup var, alim sihirbazlar. Bu alim sihirbazlardan 
kimisi Hz. Mûsâ’nın cesareti ve Firavunun karşısındaki duruşundan etkilenmiştir. Kimisi de Hz. Harun’un 
söyleminden etkilenmiştir. Bunlar iki farklı pasajda iki farklı konu içerisinde anlatılıyor. 
 
Günümüze verdiği mesaj : Eylem ve söylem bütünlüğü bir tebliğ de olursa aşılamayacak bir engel yoktur. 
Yani söz söylediğinizi yapıyorsanız, yaşıyorsanız burda artık sağlam bir tebliğ yapıyorsunuzdur. Alim olana 
sürü değil, şahsiyet olmak yakışır. Zaten bunlara Kur’an’ı Keim alim sihirbazlar demektedir. 
 
Onların alim, bilge, usta olduğunu Şuara suresi 37 söyle diyordu, “ Bilgin sihirbazlar, alim sihirbazlar hepsini 
sana getirsin.” Alim olana sürü olmak yakışmaz. Alim olan bir kişinin dediği ilede hareket etmez. 
 
Burada bazıları Hz. Mûsâ’yı öne çıkarıyor imanlarında, bazılarıda Hz.Harun’u. 
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“ Böylece iplerini ve asalarını attıla. Ve Firavun’un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz, 
dediler.” (Şuara 44) 
 
Peki alim sihirbazların imanı varsa böyle derler mi? Müfessirleri en çok yanıltan ifade de budur. “Firavunun 
izzeti için muhakkak ki biz galip geleceğiz” Bunu neden dedi alim sihirbazlar? Bunları gönüllü oldukları 
içinmi söylüyorlar? Yoksa firavunu çok sevdikleri için mi? Yoksa firavunun verdiği ödüller içinmi ? Firavuna 
yalakalık yapmak için mi söylüyorlar? 
 
Burda sihirbazların başarısı firavuna atfedilmek zorunda. Çünkü firavun kendisini Rab olarak tanıtıyor ve 
bu olağanüstülükleri kendisinin yaptırdığı imajını halka vermeye çalışıyor. Halk bunları sihirbazlardan değil 
firavundan bilmesi için sihirmazlar önceden böyle bir cümle kurmak zorundalar.Yani bu bir protokol kuralı. 
 
Günümüze verdiği mesaj: Günümüzde resmi törenlerde mevcut ve hakim sistemin protokol kurallarına 
uyulmasının zorunlu olması gibidir. Her sistem böyle şekilsel istemler yaparak bunları insanlara dayatır. 
Saygı duruşunda hazırolda duracaksın. Bu bir dayatmadır. Belki benim saygı ifade put gibi durmak değil. 
Ben ellerimi bağlayarak saygımı gösteriyorum. Ama sen onu bana dayatarak tek tip bir insan modeli 
görmek istiyorsun. Ordu mantığı. 
 
Bu yanlış ve özgürlüğe aykırıdır. Fikirsel bir saygısızlığı yoksa, bedensel olarak onu göstermek zorunda 
değildir. Fakat malesef firavunda da aynı mantığı görüyoruz. 

 

 

(Taha 45/71) 

ْنِم	ْمَُكلُجَْراَو	ْمَُكیِدَْیا	ََّنعَِّطُقََالفَۚرْحِّسلا	ُمُكَمَّلَع	ي۪ذَّلا	ُمُكُری۪بََكلُ	ھَّنِا	ْۜمَُكل	ََنذٰا	َْنا	َلَْبقُ	َھل	ُْمتْنَمٰا	َلَاق
	 ّلَُصَالَو	ٍفَالِخ َنَُّیا	َّنَُملَْعَتلَو	ِۘلْخَّنلاِعُوذُج	ي۪ف	ْمُكََّنبِ ىٰقَْباَو	ًابَاذَع	ُّدََشا	آ 	

Kâle âmentum lehu kable en âżene lekum(s) innehu lekebîrukumu-lleżî ‘allemekumu-
ssihr(a)(s) feleukatti’anne eydiyekum veerculekum min ḣilâfin veleusallibennekum fî 

cużû’i-nnaḣli veleta’lemunne eyyunâ eşeddu ‘ażâben ve ebkâ 
(Firavun): “Size izin vermemden önce ona îmân mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir 
öğreten, sizin büyüğünüzdür (ustanızdır). Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı 
çaprazlama keseceğim. Ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım. Ve böylece hangimizin 
azabı daha şiddetli ve daha kalıcı (imiş) gerçekten bileceksiniz.” dedi. 
 
Hakim görüşten izin alacaksın. İzin almadan protokol kurallarını delemezsin. Tabiki burda sihirbazların 
imanları vardı, fakat bu imanlarını ilan edemiyorlardı, aktifleştiremiyorlardı, salih ameller ile bunları 
duyuramıyorlardı. Sadece içlerinde saklıyorlardı. Ve ölüm korkusu ile firavunun her istediğini yapıyorlardı. 
 
Firavun “Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten, sizin büyüğünüzdür (ustanızdır).”Çünkü onun 
önünde saygı ile eğildiniz. Buradaki secde ifadesi aynı Hz. Yusuf’un kardeşlerinin secde etmesi gibi. İşte 
bu aslında o sizin ustanız, büyüğünüz olduğu içindir deyip, iman etmediğini gösteriyor. 
 
“Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim.” Bu kesme, koparmak 
değildir, çizik atıyor eline. 
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“ Ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım.” Burda aynı carmıha germek gibi. Elin içine çivi çakıyorlar 
ya. Bu şekilde 24 saatte kan kaybından ölme var. Firavun sihirbazları ibreti alem bir ceza vermek için 
halkın göreceği bir yere asıyor. 
 
Diyor ki: Bakın sizde karşı çıkarsanız sizin akıbetinizde bu olacak. Adamlar susuzluktan orada bağıra 
bağıra ölüyorlar. Halkta bunu gördükten sonra siniyor. Artık onlara herşeyi yaptırırsın. 
 
Ayetin son paragrafında Firavun amacını söylüyor. “ böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha 
kalıcı (imiş) gerçekten bileceksiniz.” Hem halka diyor hemde sihirbazlara. Yani O alemlerin Rabbi 
dediğinizin mi? Yoksa benim mi azabım daha şiddetli? Göreceksiniz diyor. 
 
“ Sihirbazlar bir anda işkence ile ölümü göze alacak müthiş bir imana nasıl ulaşmıştır? sorusuna geri 
dönersek ; 
 
Firavun sihirbazların yüzüne onları öldüreceğini söylediğinde, sihirbazlar çok kısa bir sürede, Allah’ın 
esmasını biliyorlar, Allah’ın bağışlamasını biliyorlar, ahireti biliyorlar, cennet cehennemi biliyorlar, 
dünyanın faniliğini biliyorlar. Bu gibi bir sürü ayrıntılı bilgiye sahipler. Sanki Resuller konuşacak. O kadar 
bilgiye sahip insanlar. 
 
Dikkat edilirse Firavunun sarayındakiler veya halkın tümü değil, bilenler iman ediyor. Buda onların pasif 
bir imana sahip olduklarının en önemli işaretidir. Sihirbazlar sıfırdan bir imana ulaşmıyorlar. Pasiv bir imana 
sahipler. Hz. İbrahim’den, Hz. Yusuf’tan gelen bir imana sahipler. 
 
Firavun yıllarca bunlara sizi asarım, keserim gibi tehditlerle, zorla sihir yaptırtıyordu. Bu insanlar artık Hz. 
Mûsâ ve Hz. Harun’un duruşu ve Resul oluşlarını beyanından sonra cesaretle kendi imanlarını ilan 
ediyorlar. 
 
Halka ve Firavun’a biz iman ettik duy! Diyorlar. 
 
Kur’an kıssa anlatımlarında daima atlamalı parcacı bir dil kullanır diyoruz. Akış hızlı olsada oluşum zaman 
almıştır. Alim usta sihirbazlar firavundan izin almadıkları için inançlarını hür bir şekilde yaşayamayan 
İsrailoğullarıdan müminlerdi. Firavun de diyor “ Benden izin almadan mı iman ettiniz?” 
 
Ancak baskı ve zulümden dolayı imanlarını edemeyip gizliyorlardı . Tıpkı firavunun sarayında imanı nı 
gizleyen ve Hz. Harun ve Hz. Mûsâ’nın hayatını kurtarmaya vesile olan mümin kişi gibi. Bunu da şöyle 
okuyoruz. “ Ve firavun kurmaylarına diyor ki i: “ Bırakın beni Mûsâ’yı öldüreyim ve o, Rabine dua etsin 
“.(Mümin 26).Bakalım Rabbi onu benim elimden kurtaracak mı. Kurmaylarının içerisinde kimler var. 
İmanını gizleyen “ mümin kişi var. 
 
“ Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mü’min biri şöyle dedi: “ Bir adamı, “Rabbim Allah’tır.” 
demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o, Rabbinizden size beyyineler ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı 
kendi aleyhinedir.Ve eğer sadık ise vaad ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok 
yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayede erdirmez.”(Mümin 28) 
 
“ Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mü’min biri şöyle dedi: “ Bir adamı, “Rabbim Allah’tır.” 
demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Yani bu adam hırsızlık yapmamış, seri bir katil değil, insanlara 
cürüm suç işlememiş, bu adamın sucu ne? İnanç. Rabbim Allah’tır diyor. Sen Rabbim apis öküzü, diğeri 
Firavundur diyor, yani burada inançsal bir durum var. Sırf bu yüzden bir adamı öldürecekmisin diyor. Bu 
onların ceza kanunlarına da aykırı aslında. 
 
“Ve o, Rabbinizden size beyyineler ile geldi. Ve o, size açık belgelerler geldi. Kur’an’ı Kerim buna “beyyine 
“ diyor. Açık ayetlerle size geldi. 
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Adamın imanını izlediğini şu sözlerinden anlıyoruz. “Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Bir mümin 
Resul’üne yalancı demez. Bu kişi imanını gizlediği için Firavun’un bakışında objektif , tarafsız olarak konuyu 
değerlendirdiği imajını vermek için diyor. 
 
“Ve eğer sadık ise vaad ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir.” İki tane alternatifin var “yalancı ise 
kendi aleyhine, doğru söylüyorsa bir kısmı size fayda sağlayacaktır. 
 
“Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayede erdirmez.”(Mümin 28)” Ayet bu kişinin 

sözü olmayan Allah’ın sözü ile bitiyor. Allah’ın sünnetini anlatıyor. 
 
Bu imanını gizleyen kişi halka dönüp “ Nuh Tufanı’ndan, Ad kavminden ve Semud kavminden 
bahsediyor.” Diyor ki: “ Bakın böyle böyle kavimler vardı, bunları ve akibetini biliyorsunuz, bir doğal afet 
olsa bu Firavunun iktiarı yıkılıp gidecek. Bunu Mumin suresi 30’da.Sonra 34 e kadar devam ediyor. Yani 
kimliğini saklayarak halkı inancı üzerinden şöyle bir anlatım yapıyor. 
 
“ Ant olsun ki daha önce Yusuf size beyyineler ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız 
eksik olmadı. Hatta helâk olduğu zaman :” Ondan sonra Allah asla başka resûl aramızdan diriltmez 
dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle delalette bırakır.(Mümin 34) 
 
“ Ant olsun ki daha önce Yusuf size beyyineler ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız 
eksik olmadı.” O günden bu güne sürekli şüphe duyuyorsunuz. 
 
“Hatta helâk olduğu zaman :” Ondan sonra Allah asla başka resûl aramızdan diriltmez dediniz. Kur’an’ı 
Kerim normal ölmeye de “helak demektedir. Ne demişler? Son resûl Hz. Yusuf’tu. İsrailoğullarında böyle 
b ir yanlış inanç ortaya çıkıyor. Hz. İsa geliyor, son resul Hz. İsa idi. Hz. Mûsâ ve Harun vefat edince son 
resul onlardı. Sürekli bu inanç vardı. 

 

(Taha 45/72) 

ِهِذٰھ	ي۪ضَْقت	اَمَّنِا	ٍۜضَاق	َتَْناآَم	ِضْقَاف	َانَرََطف	ي۪ذَّلاَو	ِتَاّنَِیبْلا	َنِم	َانَءآَج	اَم	ىٰلَع	َكَِرثُْؤن	َْنل	اُولَاق 	
َۜایْنُّدلاَ	ةوٰیَحْلا 	

Kâlû len nu/śirake ‘alâ mâ câenâ mine-lbeyyinâti velleżî fetaranâ(s) fakdi mâ 
ente kâdin innemâ takdî hâżihi-lhayâte-ddunyâ 

 

Dediler ki : “Bize gelen beyyineler karşısında seni asla tercih etmeyiz ve O bizim içimizdekini 
ortaya çıkardı. Bu durumda sen , yapacağını yap. Muhakkak ki sen, ancak bu dünya 
hayatında yaparsın.” 
 
“Beyyine : Açık ve kesin delil demektir. Beyyine apaçık olup, başkasını da aydınlatan açıklığa 
kavuşturan, bazı soruları çözen manasına gelmektedir. Onun için iddia sahibinin davasını açık surette 
ispat eden şahide de, sağlam delile de “beyyine” denir. 
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(Taha 45/73) 

َّنِا ىٰقَْباَو	ٌرْیَخُ	dَّٰوِۜرْحِّسلا	َنِم	ِھَْیلَع	َاَنتْھَرَْكا	آَمَو	َانَایاَطَخ	َاَنل	َرِفَْغیِل	َانِّبَِرب	اَّنَمٰا	آ 	
İnnâ âmennâ birabbinâ liyaġfira lenâ ḣatâyânâ vemâ ekrahtenâ ‘aleyhi mine-

ssihr(i)(k) va(A)llâhu ḣayrun ve ebkâ 
Muhakkak ki biz, hatalarımızdan ve ona karşı sihirden bize zorla yaptırdığın şeylerden dolayı 
bizi mağfiret etsin diye Rabbimize îmân ettik. Ve Allah, daha hayırlıdır ve daha bâkidir. 
 
Sihirbazlar, bu sihirmazlık numaralarını kendilerine zorla yaptırıldığını açıklamaktadırlar. İmanın gereğini 
ölüm korkusu ve tehditler yüzünden hakkı ile yerine getiremeyen sihirbazlar imanlarını ilan ederek fiili 
tevbelerini yapmışlardır. Her suçun tevbesi kendi cinsindendir. İmanını gizleyerek bir suç işliyorsan, imanını 
ilan ederek bunun tevbesini yapacaksın. 
 
İçte olan inancın dışa yansımaması kişiyi pasif konuma düşürür, kötü insanların bir maşajı haline getirir. 
Eğer bizim imanımız içimizde bir inanç seviyesinde kalıyorsa, biz kötü adamların masajı oluruz. Bakınız 
İsrailoğulları. İsrailoğulları Firavun’un maşajı olmuştur. İman aktif olacak ki kötüler etrafınızdan dağılsın. 
Firavunu Firavun yapan, yalaka İsrailoğullarıdır. Şeyh uçmaz, mürid uçurur mantığı burda da işlemektedir. 

 

(Taha 45/74) 

ىٰیَْحی	َالَو	اَھی۪ف	ُتوَُمی	َال	َۜمَّنَھَجُ	َھل	َّنَِاف	اًمِرْجُمُ	ھَّبَر	ِْتَأی	ْنَمُ	ھَّنِا 	
İnnehu men ye/ti rabbehu mucrimen fe-inne lehu cehenneme lâ yemûtu fîhâ velâ yahyâ 

 

Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o taktirde mutlaka cehennem onun içindir. 
Orada ne ölür, ne yaşar. 
 
YANLIŞ MEALLER : 
 
Dİyanet Meali : Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. (A’raf 179) 
 
Elmalı Hamdi Yazır : Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık.(A’raf 179) 
 
Süleyman Ateş : Andolsun, cehennem için de birçok cin ve insan yarattık (A’raf 179)  
 

Doğrusu : “ Ben cehennemi insanlar ve cinlerin bazıları için yarattım. Fark çok büyük. Bizim çevirimizi 
bu ayette desteklemektedir. 

Bu ayetteki “mücrim (suçlu)” kelimesi, suçu bir kere işleyen değildir. Suçu karakter, ahlak haline getirendir.  
 
Sürekli suç işleyen manasında ismi fail bir kelimedir. 
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(Taha 45/75) 

	
ۙىُٰلعْلا	ُتاَجَرَّدلا	ُمَُھل	َكِئٰٓلُ۬وَاف	ِتاَحِلاَّصلا	َلِمَع	َْدق	ًانِمْؤُم	۪ھِْتَأی	ْنَمَو 	

Vemen ye/tihi mu/minen kad ‘amile-ssâlihâti feulâ-ike lehumu-dderacâtu-l’ulâ 
 

Ve kim salih ameller yapmışsa ve O'na (Allah'a) mü'min olarak gelirse o zaman işte onlar, onlar 
için yüksek dereceler vardır. 
 
Salih amel yapmaz isen, Allah sana mü’min demez. Sen sadece iman eden olursun. Ey iman edenler! Bir 
iman iddiasıdır. Fakat Allah’ın gerçek müminler dediği iman iddiasını ispatlayanlardır. İman salih amel ile 
ispatlanır. 
 
İman dereceli bir süreçtir. Aşama aşama biz iman mertebesine ulaşırız. İnançın iman mertebesine 
ulaşması için olmazsa olmazı salih ameldir. 

 

(Taha 45/76) 

۟ىّٰكََزتْنَم	اُ۬ؤٰٓزَج	َكِلٰذَو	ۜاَھی۪ف	َنی۪دِلاَخ	ُراَھَْنْالا	اَھِتَْحت	ْنِم	ي۪رَْجت	ٍنْدَع	ُتاَّنَج 	
Cennâtu ‘âdnin tecrî min tahtihâ-l-enhâru ḣâlidîne fîhâ(c) veżâlike cezâu men tezekkâ 

İçinde hâlid kalacakları, altından nehirler akan adn cennetleri vardır. Ve işte bu, arınanların 
mükâfatıdır. 
 
“Arınmak” suyun altına girip temizlenmek gibi değildir. Azim, gayret ve sebat ister. 
 
“tezekkâ” suç ve günah işlemekten uzak durmayı ifade eder. 
 
Yani bunlar suç ve günah işlemekten uzak durarak arındıklarını ifade ediyor. Sihirbazların ölümüne 
imanları sebep oldukları zulüm sisteminin vebalininden onları arındırmıştır. 
 
Ey Firavun ister kes, ister as biz Harun ve Mûsâ’nın Rabbine iman ettik ilanı onların sebep olduğu zulüm 
sisteminden o günahtan , o vebalden onları arındırmıştır. 
 
Buradaki “adn cennetleri” Kur’an’ı Kerim’de 11 yerde geçiyor, manası “ikamet edilen yer “anlamına 
geliyor. 
 
“hâlid” kelimesi de ebedi manasından değildir, hûd kökünden gelir “halin bozulmaması” dır. Araplar 
saçın üstünde rüzgar atmasın diye bir taş koyuyor, o taşı sürekli kullanıyorlar, o taş ateşten dolayı 
yapısında, şeklinde herhangi bir bozulma olmadığı için ona “ havalid” diyorlardı. 
 
“halid” kelimesinin buradaki manası zamanla yaşlanmazsınız, zamanla yıpranmazsınız, zamanla 
bozulmazsınız. 
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(Taha 45/77) 

َنْیَحَْوا	َْدَقلَو ىٰشَْخت	َالَو	اًكََرد	ُفاََخت	َال	ۚاًَسَبی	ِرَْحبْلایِف	ًاقی۪رَط	ْمَُھل	ْبِرْضَاف	ي۪دَابِعِب	ِرَْسا	َْنا	ىٰٓسوُم	ىٰلِا	آ 	

Velekad	evhaynâ	ilâ	mûsâ	en	esri	bi’ibâdî	fadrib	lehum	tarîkan	fî-lbahri	yebesen	lâ	teḣâfu	
deraken	velâ	taḣşâ	

Ve andolsun ki Biz, Mûsâ (A.S)'a vahyettik ki: “Kullarımla gece çıkıp yürü! Sonra da (asanla) 
vurarak onlar için kuru bir yol aç! (Firavunun size) yetişmesinden korkma ve (suda 
boğulmaktan da) endişe etme!” 
 
Ta-Ha suresi atlamalı bir anlatım içermektedir. 76.ayette sihirbazlar iman ediyor, hemen 77. ayette gece 
yolculuğuna çıkarıyor Hz. Mûsâ ve İsrailoğullarını . Sanki arada hiç süre yokmuş gibi. Arada 4-5 yıllık bir 
süreç var. Biz bunu Kur’an’ı Kerim’in başka ayetlerinden öğreniyoruz. 
 
“Kullarımla gece çıkıp yürü! Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç! Firavunun 
yetişmesinden korkma ve yaptığın düzeneğinden çalışmamasından da endişe etme. 

 

(Taha 45/78) 

ْۜمَُھیِشَغ	اَم	َِّمیْلا	َنِم	ْمَُھیَِشَغف	۪هِدُونُِجب	ُنْوَعِْرف	ْمَُھَعْبَتَاف 	
Feetbe’ahum fir’avnu bicunûdihi feġaşiyehum mine-lyemmi mâ ġaşiyehum 

Böylece firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine akan su , onları çepecevre sarıp 
kuşattı. 
 
Çevirmenler genelde “deniz” olarak alırlar, fakat burada “yem” geçtiği için bu nehir (akan su) 
anlamındadır. 
 
Hz. Mûsâ’nın denizi geçme olayı günümüzde çok farklı anlatılmakta ve anlaşılmaktadır. Kimisi gel-git 
demektedir, kimisi çok hızlı esen bir rüzgar demektedir, kimisi de mucize deyip çok da derine 
girmemektedir. 
 
Hızlı esen rüzgar teorisine inansak, rüzgar insanları da götürecek. Denizi yaran bir rüzgar orada insanı 
bırakacak mı. 
 
Gel-git 12 saate bir gerçekleşen bir olay. Yani Mûsâ ve İsrailoğulları geçecek, 12 saat sonra sular 
yükselmeye başlayacak. Buda hem metne hem de akla ve mantığa uymamaktadır. 
 
Mucize desek de, hiç tefekkür etmemize gerek yok. Mucize der geçeriz. Allah suyun üzerinde 
İsrailoğullarını yürütebilir di. Bu daha büyük bir mucize olurdu. Veya firavun yatağında bir virüsle ölebilirdi. 
Bunlara ne gerek var. 
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Demekki Rabbimiz burada bize bir mesaj vermektedir. Bir sünnet anlatıyor, bir imtihan perdesi var. 
İmtihan perdesini kaldırmadan Mûsâ ve İsrailoğullarını kurtarıyor. Bunun üzerine tefekkür 
etmek( düşünmek) lazım. Bu kadar ayrıntılı ve uzun anlatımların hikmeti nedir? Firavun yatağında öldü 
gitti, Mûsâ ve İsrailoğulları kurtuldu. Bir virüs bile öldürür, Allah’ın gücü herşeye yetiyor. 
 
Mucize bakışı ise Rabbimizin sünneti gereği kullarından istediği ve öncelediği emek, çaba ve gayreti 
malesef saf dışı bırakan bir bakıştır. Mucizede Hz. Mûsâ’nın hiçbir emeği yoktur. Alır asayı denize vurur, 
deniz yarılır. Hiçbir stratejisi, önceden düşünmesi, çabası yoktur. Günümüze bize söylediği birşey de 
yoktur. Benim asam yokki denizi yarayım. Başımda ceberrut bir yönetici var. Ne der bu ayetler bana. 
 
Neden Hz. Mûsâ’nın emeği,çabası ve gayretinden bahsetmetmiyoruz. Zira burada denizin açılıp 
kapanmasında uzun bir uğraş,çaba ve hazırlığın olduğunu savunuyoruz. Burada bir mekanizma söz 
konusu onu da Duhan suresinin 23 ve 24.ayetinden delillendiriyoruz. 
 
“ Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla yola çık! Kullarım dediği İsrailoğulları. Muhakkak ki siz 
takip edileceksiniz. Hz. Mûsâ Mısır’da iken Firavun ve ordusu tarafından takip edileceğini biliyormuş. Yani 
bir önbilgisi var. Öyle kendiliğinden gelişmiş bir olay değil. Denizin kenarına gittik, aa ne yapacağız gibi 
birşey değil. Önceden neyin ne olacağını Hz. Mûsâ çok iyi bilmektedir. Siz mutlaka takip edileceksiniz. 
Hangi gece yola çıkıyorlar, vahyedildiği gecemi? Yoksa birkaç gün önce mi? Onu da bilmiyoruz. Yoksa 
birkaç ay öncemi? Ve denizi açık olarak bırak! Hz. Mûsâ’nın elinde öyle bir güç varki denizi açıp 
kapatabiliyor. Muhakkak ki onlar, boğulacak olan bir ordudur. (Duhan 23-24) Sen erken kapatırsan 
boğulmazlar. Kontrol, mekanizma tamamen Hz. Mûsâ’ya Allah tarafından verilmiş.Ve zamanlaması da 
öğretilmiş. Suyun akışını, kontrolünü Allah Hz. Mûsâ’ya vermiştir. Elbette bu kontrol mekanizması da uzun 
hazırlıklar sonucu elde edilmiştir. Hz. Mûsâ’nın emeğini atmamak lazımdır. Hz. Mûsâ’nın fiili duasına, 
isteğine, gayretine,çabasına Allah’u Teala’nın cevabı, olayları sünneti gereği gerçekleştirmek olmuştur. 
 
Her olayda oduğu gibi Hz. Mûsâ’da etki-tepki söz konusudur, emeğiyle, çabasıyla, mücadelesiyle, 
cihadıyla bunu kazanmıştır. 
 
Rabbimiz bir durumu bir olayı anlatırken kelimeleri özenle seçer. Burdada özenle seçmiştir. Bu anlamda 
seçilen her kelime bizim için hakikatin kodunu taşır. O yüzden emek vermek lazım. Bunlara mucize dersek 
emek vermemiş oluruz. Tahkik ehli olmak gerekir. Neden oldu? Nicin oldu? Nasıl oldu? Sorusunu sormamız 
gerek. 
 
Kur’an’ı Kerim ne diyor : “ Bu kıssalarda soranlar için ayetler var”. İlk emri iman et değil, Oku! Araştır! , 
Sorgula!. İnan diye başlamıyor. O yüzden okumamız lazım. 
 
Bu kıssada 4 tane anahtar kelime var. 1 nci kelimemiz 77.ayette gecen “bahr”; büyük tuzlu sulara, 
denizlere deniyor. Aynı zaman Fırat nehri’ne de “bahr” deniyor, eski arap şiirlerinde. Lisanül Arapta böyle 
bir bilgi var. Yani Fırat Nehri’ne, Fırat Nehri’nin geniş olan yerlerinede bahr denmektedir. Suyun toplu 
olduğu yerler. Nil Nehri’de 15-16 metre genişliğinde bir nehir muazzam bir debisi var. Dünyanın en uzun 
nehirlerinden. 
 
“Yem” 78.ayette geçmekte olup; nehir manasına gelmektedir. Akan su demektir. “ Hz Mûsâ’nın annesi 

bebeği “yemme” bırakmıştır, “bahr”a değil. “Bahr” durgun ve geniş su, “yem” akansu, nehir. Firavun ve 
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ordusu “bahr”da değil, “yem”de ölmüştür. Bahr kapandı onları boğdu değil, yem onları sürükledi, fırlatıp 
attı. Onuda zariyat suresinde okuyoruz. 
 
2 nci kelimemiz “tavdi” kelimesi; günümüzde tower diye kullanılan büyük gökdelenler. Yani suyun 
dümdüz gelip birden dik bir şekilde kesilmesi. Meallerde bunu dağ olarak çevirmekteler. Dağ “cebel 
veya cibal”dir. Hz. Nuh Kenan’a seslenirken araya o “cibal” denilen dev dalgalar girmiştir. Burada dev 
dalga dağ şeklinde değil “ tavdi” şeklinde ifade edilmiştir. 
 
3 ncü anahtar kelimemiz; “infilaka” patlama , infilak etme, yarılma. Hz. Mûsâ denize vurduğu zaman bir 
infalak söz konusu 
 

Firavunun boğulduğunu gören İsrailoğulları Hz. Mûsâ’ya şöyle bir talepte bulunuyorlar. Bakın o yüzden 
biz bunu fantastik, olağanüstü bir olay olarak anlatmıyoruz. İsrailoğulları Firavunun boğulduğunu gözleri 
ile görüyorlar (Bakara 50) Ve yollarına devam ediyorlar. Yollarına devam ederken şöyle diyorlar : 

“ Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan (yalnız onlara ait) putlara devamlı tapan bir 
kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler. “ Ya Mûsâ! Onların ilahları gibi bize de ilah yap. Mûsâ: “ Muhakkak ki 
siz, cahillik eden bir kavimsiniz.”dedi ( A’raf 138) 

İsrailoğullarının denizi yararak geçmelerini sıradan, doğal bir olay olarak karşıladıkları için hemen 
Mûsâ’dan böyle bir talepte bulunuyorlar. 
 
Neden  deniz  (bahr)  değilde  akan  suyun  (yevm)  olduğunu  Firavunu  öldürdüğünü  bu  ayetlerden  
okuyoruz.  
“ Sonunda onun ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak akan suya fırlatıp attık. “ Fe-
eḣażnâhu ve cunûdehu fenebeżnâhum fî -lyemmi ve huve mulîm(un) (Zariyat 40)  
 
Nerede geçiyor bu ifade ? A’raf 136: “ Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle 
böylece onlardan intikam aldık ve onları akan su ile boğduk. Fentekamnâ minhum fe agraknâhum fîl 
yemmi biennehum kezzebû bi âyâtinâ ve kânû anhâ gâfilîn(gâfilîne). 
 
Bu ayetlerden de anlaşılıyor ki Firavun ve orduları durgun su ile değil akan su ile boğuldular. 
 
Özetlersek : Nil nehri üzerinde yapılan bir baraj gölünün “bahr”, birikmesini sağlayan seddin, duvarının da 
ismi “tavdi”olarak geçmektedir.  
 
Hz. Mûsâ’nın yaptığı mekanizma sayesinde infilak etmesi , seddi zayıflatmıştır, Firavun ve askerleri geçişi 
anında sed tamamen yıkılmıştır. Firavun ve askerleri bu yüksek debili akan suda ‘yem” boğularak helak 
olmuştur. 
 
Ta-Ha suresindeki atlamalı üslup yüzünden sihirazların imanından sonra hemen Firavunun askerlerinin 
boğulduğunu zannediyoruz. Halbuki Sihirbazların gösterisi ile Firavunun boğulmaları arasındaki zamanda 
olanlar farklı surelerde anlatılmaktadır. 
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Bunu A’raf 130-131 oe dan şöyle okuyoruz. 

“ And olsun ki! Firavun’un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. 
Artık onlara bir güzellik geldiği zaman : “ Bu bizimdir.” dediler. Ve onlara bir kötülük isabet edince (onu) 
Mûsâ ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlardı.” ( A’raf 130-131) 

Sihirazların olayından sonra yıllarca Hz. Mûsâ ve Harun Mısır’da kalıyor ve bir kıtlık geliyor. Firavun ve ailesi 
“ bu Mûsâ ve ona inananların uğursuzluğu” diyor. 

“ Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı ayetler, tufan, çekirge, kımıl zararlısı, kurbağa ve kan gönderdik. 
Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim bir kavi oldular. “ Ve azap üzerlerine geldiği zaman “ Ya Mûsâ seni 
kıldığı ahd hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan biz sana mutlaka inanırız ve 
mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz.” dediler. (A’raf 133-134) 

Bunlar 5 senede olabilecek şeyler. Her baharda ortaya çıkan felaketler. Çünkü ikisi birlikte olmaz. Kurbağa 
çekirgeyi yer, kımılı yer. 
 
Araf 133 ve 134 den de anlaşılacağı üzeri İsrailoğulları hemen gönderilmiyor, zorla alıkonuluyordu. 
Mûsâ’ya Allah’a bir dua ett de şu felaketi üzerimizden kaldırsın. 

“ Ve el sihirbaz, senin Allah’a olan ahdin hürmetine, Rabbine bizim için dua et gerçekten biz, mutlak 
hidayet üzere oluruz.”dediler. “Ancak onlardan azabı kaldırınca, o zaman onla bozuyorlardı. (Zuhruf 49-
50) 

diyor Rabbimiz. 
 
Yıllarca Firavunun korkusundan çok az insan Hz. Mûsâ ve Harun’a inanmıştır. Bir avuç adam, Tevrat’ta 
yazdığı gibi binlerce insan değil. Bunuda Yunus 83 okuyoruz. 
 
“ Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavminin küçük bir bölümünden başkası 
Mûsâ’ya iman etmedi. Çünkü Firavun , o yerde zorba bir kişi idi. O, gerçekten aşırı gidenlerden di. (Yunus 
83) 
 
Bu sıkıntılı süreçte Hz. Mûsâ’ın bir duası var. 

“ Ve bizi, Senin rahmetnle kafirler kavminden kurtar.” ( Yunus 86) 

“ Ve Mûsâ şöyle ded : “ Rabbimiz, Muhakkak ki Sen, Firavun ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında 
ziynetler ve malla verdin. Rabbimiz, malları Senin yolundan onları saptırmış! Rabbimiz, onların mallarını 
mahvet, onların kalplrini sıkıştır. Artık elim azabı görünceye kadar onlar, mü’min olmazlar.” (Yunus 88) 

Yıllar sonra Hz. Mûsâ böyle bir karara varıyor. Hz Nuh’un olayı gibi. 
 

“(Allah’u Teala) Şöyle buyurdu : “ Allah dedi ki : “ İkinizin de duası kabul edildi. Siz doğru olmaya devam 
edin ve kendini bilmezlerin yoluna uymayın.” (Yunus 89) 
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Aradan 4-5 yıllık bir süre geçmiş bunun üzerine Firavun şöyle diyor : “ Bunun üzerine o yerden onların 
kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden boğduk.” (İsra 103) 

 

Eğerki Firavun soykırım yapmak istemese bu boğulma olayı olmayacaktı. Hz. Mûsâ bu kıyımdan 
haberdardı gece yapacağı yolculuğun kaçış planını Firavunun takip edeceğini de çok iyi biliyordu . Bunu 
da “ Ve Mûsâ’ya kullarım ile gece yola çık. Muhakkak ki siz, takip edilecek olanlarsınız.” diye vahyettik 
(Şuara 52) ayetinden anlıyoruz. 

 

Hz. Mûsâ önemli kararları vahiyle almıştır. Takip edilmek Hz. Mûsâ bir korku hissine sebep oldu. Takip 
edileceğini önceden bilen Hz. Mûsâ’da bir tedbir alma düşüncesi mutlaka oluşmalıdır. Firavunun 
yetişmesinden korkmaması gerektiği ifade edilirken birde neden endiye etmemesi gerektiği ifade 
ediliyor. Zira endişesi yaptığı mekanizmanın çalışmaması, zamanlamayı tutturamama. Zamanlamayı 
Rabbimiz belirlediği için o zaman asanı yere vur diyor. Ancak bu endişe hali de yürüyüş esnasında 
zamanla sükünet ve teslimiyete dönüşmüştür. Onu da şuara 60-63 de şöyle okuyoruz. 

“ Böylece güneş doğarken onların peşine düştüler, iki topluluk birbirini gördüğü zaman, Mûsâ’nın ashabı : 
“ Gerçekten bize yetiştiler.”dediler. “ Hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber, buna yol 
gösterecektir.” dedi. ( Şuara 60-63) Kendinden ve Rabbinde emin bir şekide. 

“ O zaman Mûsâ’ya : “ Asanı denize vur.” diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti. Böylece fırka-parca 
dik bir duvar oldu”. “ Ve arkalarındakileri de oraya yaklaştırdık (Şuara 64) 
 
Bununla birlikte suya yaklaşan İsrailoğullarında olağanüstü bir olayla karşılaştıklarına dair, bundan 
IIolaydan bahsetmezler. Olay oldu bitti, kapandı gitti. En ufak bir emare bile olmaması olayın olağanüstü 
değil olağan bir olay olduğunu bize gösteriyor. 
 
Firavunun cesedi sudan çıkarılmıştır. Doğal bir ölüm olarak Mısır tabletlerine kayıt edilmiş ve titizlikle 
mumyalanmıştır. 
 
Yunus 90-92 de Firavunun Allah’a iman ettiğini okuyoruz. Fakat Allah’ın onun imanını kabul etmediğini ve 
onun cesedini gelecek nesiller için ibret olmak üzere muhafaza edileceğinden söz ediliyor. Günümüze 
kadar ulaşmış Firavun mumyalarında en iyi ceset II.Ramses’in mumyası olduğu bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. II. Ramses’ten sonra ölen Firavun mumyalarıda ele geçmiş olup, onların bozulduğu tespit 
edilmiştir. 
 
“ Ve Mûsâ’yı onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini boğduk. Muhakkak ki bunda 
gerçekten ayet vardır. “ (Şuara 65-67). 
Tarihi ve arkeolojik kayıtlardaki ifadeleri toplayarak bu ayetin peşine düşüyoruz. Dünyanın en uzun nehri 
6656 km olan Nil nehridir. Nehirde yağmur sularının fazla yağması sonucu sel baskınları, su taşkınları 
olmaktadır. Bu taşkınlar hemen kıyısında yaşayan insanları tedbirsiz yakalayıp ölümlerine, şehirlerin yıkılıp 
harap olmasına sebep olmaktadır.  
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Hz. İbrahim döneminde bu taşkınlar olmasın diye her yıl bahar aylarında yağışların çok olduğu aylarda 
Nil’e ellerini ayaklarını bağlayıp bir bakire kız çocuğu kurban ediyorlar. Nil tanrısı azmasın bizi helak 
etmesin diye. Hz. İbrahim döneminde bu saçma gelenek kaldırılmıştır. 
 

Firavun nehri kollara ayırarak bu su baskınlarını Hamana yaptırdığı setlerle engellemeye çalışmıştır. 
Yağmurlar çok fazla olduğu zaman, gelip nehrin kenarındaki şehri yerle bir etmesin diye. Biz bunu zuhruf 
suresi 51 okuyoruz : “ Ey kavmim, bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler ? 
Hala görmüyor musunuz?”dedi (Zuhruf 51) 

Nil tanrısını dizginleyen en yüce Rab olduğunu iddia ediyordu. Bilinen en eski baraj M.Ö.3000 li yıllarda 
Ürdün de yapılmıştır. 1970 de ortaya çıkan Java barajıdır. Hz. İbrahim M.Ö. 2000 yıllarında, Hz. Mûsâ M.Ö. 
1500 yıllarında yaşamıştır. Hz. Mûsâ yaşamadan binlerce yıl önce barajlar yapılıyordu. 
 
J. Ö. 2650 yıllarında yapılan Sadd el-Kafara Barajı (Kafir engeli, çiftci engeli). Kuraklık zamanlarında 
çiftciler burdan su elde etsinler diye Mısır’ın kuzeyinde Nil kıyısında yapılmıştır. Barajın yeri Alman botanikci 
G. Schweinfurth tarafından 1885’te keşfedildi. Baraj, su taşkınlarını önlemek ve su depolamak amacıyla 
yapılmıştı. Toprak ve kaya doldurularak 12 yılda yapılan barajın boyu 110 metre, yüksekliği ise 14 metreydi. 
 
Baraj gövdesinin dış yüzeyleri kireç taşından yapılmış bloklarla kaplıyd ı.Hz.Mûsâ’dan binlerce yıl önce 
yapılan barajın büyüklüğünden bahsediyoruz. 
 
Barajı yapan köle işçilerle (İsrailoğulları)Mısır’daki karargah evlerde istikamet belirleyerek iştişareler yapan 
tıpkı asa ve sihirbazlar konusunda olduğu gibi uzun hazırlıklar yapan Hz. Mûsâ barajın zayıf noktalarını ve 
toplu miktardaki düşmanı bertaraf etmede stratejilerini geliştirmiştir. 
 
Hz. Mûsâ ve İsrailoğulları baraj gölünü tutan engeli bir infilakla yararak parçalayarak zayıflatmış ve setin 
üzerinde kuru bir yol açmıştır (Ta-Ha 77), Firavun ve askerleri bundan geçerken zayıflayan set Hz. Mûsâ’nın 
ikinci müdahalesi ile (Duhan 24), tamamen yıkılarak Firavun ve askerleri akan su ile (Zuhruf 40), etkisiz hale 
getirilmiştir. 

 

(Taha 45/79) 

ىٰدَھ	اَمَوُ	ھَمَْوق	ُنْوَعِْرف	َّلََضاَو 	
Veedalle fir’avnu kavmehu vemâ hedâ 

 

Ve Firavun, kavmini dalâlette bıraktı ve hidayeti engelledi. 
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(Taha 45/80) 

ىٰوْلَّسلاَو	َّنَمْلا	ُمُكَْیلَع	َانْلََّزنَو	َنَمَْیْالاِروُّطلا	َبِناَج	ْمُكَانْدَعٰوَو	ْمُكُِّودَع	ْنِم	ْمُكَانْیَجَْنا	َْدق	َلی۪ءآَرْسِا	يَ۪ٓنب	َای 	

Yâ	benî	isrâ-île	kad	enceynâkum	min	‘aduvvikum	ve	vâ’adnâkum	cânibe-ttûri-l-eymene	
venezzelnâ	‘aleykumu-lmenne	ve-sselvâ	

Ey İsrailoğulları ! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık. Ve Tur'un sağ tarafında sizinle vaadleştik ve size 
kudret helvası ve bıldırcın indirdik. 
 
Burdan anladığımız, bir kişinin karnını doyurmadan, temel ihtiyaçlarını karşılamadan ondan sağlıklı bir 
kulluk beklemek yanlış olur. 
“Kudres helvası “ ismini İsrailoğullarına Allah tarafından gökten indirildiğine inanılan besleyici gıdadan alır. 
Bilim adamlarına göre, Kudret helvası neredeyse görünmeyecek kadar küçük böceklerin bazı ağaçlara 
açtığı minik deliklerden sızan bitki özsuyunun kurumasıyla ve özsuyunu yiyen böceklerin salgıladığı tatlı 
sıvıyla oluşur. Muhtemelen Ilgın ağacının özsuyudur. 

 

(Taha 45/81) 

ي۪بَضَغ	ِھَْیلَع	ْلِلَْحی	ْنَمَوۚی۪بَضَغ	ْمُكَْیلَع	َّلَِحَیف	ِھی۪ف	اَْوغَْطت	َالَو	ْمُكَانْقَزَر	اَم	ِتَابِّیَط	ْنِم	اُولُك 	
ىٰوَھ	َْدَقف 	

Kulû min tayyibâti mâ razaknâkum velâ tatġav fîhi feyehille ‘aleykum 
ġadabî(s) vemen yahlil ‘aleyhi ġadabî fekad hevâ 

Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yeyin. Ve onda sınırı aşmayın. Aksi halde size gazabım 
iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse, artık o hevasına düşmüştür. 
 
Eğerki yediklerinizde sınırı aşarsanız, her türlü hastalığa açık hale gelirsiniz, bu da Allah’ın gazabıdır. Yüce 
Allah kullarına her zaman maddi ve manevi temiz olanlardan yenmesini, diğerlerinin yenmemesinin 
haram olduğunu ifade ediyor ve onlardan uzak durulmasını bize anlatıyor. 
 
Kur’an’ın baktığı yerden bakınca helal ve hijyen olan besenlerden sınırı aşmadan tüketilmesi asıl olan, 
hevasına tabii olarak sırf zevk aldığı için haram helal demeden tüketmek, başkalarına ait olan bir malı 
yemek veya insan vücuduna zararlı yiyecek ve içecekleri tüketmek mutlaka dünyevi bir zarar vererek 
ahireti de etikelmektedir. 
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(Taha 45/82) 

ّنِاَو ىَٰدتْھا	َُّمث	اًحِلاَص	َلِمَعَو	َنَمٰاَو	َبَات	ْنَمِل	ٌراََّفَغل	ي۪ 	
Ve-innî leġaffârun limen tâbe veâmene ve’amile sâlihan śümme-htedâ 

 

Ve muhakkak ki Ben, tevbe eden ve iman eden ve salih amel yapanlar için mutlaka Gaffar’ım 
(çok işhenen günahları, arka arkaya işlenen günahları bağışlayanım) . Sonra onlar , hidayete 
erdirilir. 
 

(Taha 45/83) 

ىٰسوُم	َای	َكِمَْوق	ْنَع	ََكلَجَْعا	آَمَو 	
Vemâ a’celeke ‘an kavmike yâ mûsâ 

Seni, kavminden aceleyle getiren nedir? Ya Mûsâ!  

 

(Taha 45/84) 

ىٰضَْرتِل	ِّبَر	َكَْیلِا	ُتْلِجَعَو	يَ۪رَثا	ىٰٓلَع	ِءَٓالُ۬وا	ْمُھ	َلَاق 	
Kâle hum ulâ-i ‘alâ eśerî ve’aciltu ileyke rabbi literdâ 

 

Dedi ki : “Onlar benim izim üzerindeler ve Rabbim ben, Senin rızan için acele ettim. 

Hz.Mûsâ İsrailoğullarını dışsal olarak değiştirmiş ancak içsel dönüşümlerini beklemeden onlardan 
ayrılmıştır. İmanla inancın arasındaki fark bu. İnanç her an gidebilir. 
 
Çünkü içerdeki o dönüşüm gerçekleşip iman mertebesine yükselmediği için. İsrailoğullarının inançları 
var fakat imanları yok. 
 
Aynı Hucurat suresi 14 nci ayette olduğu gibi. “ Bedeviler gelip dediler ki; “Biz iman ettik!” Allah “Hayır! 
Onlar iman etmediler, onlar teslim oldular. 
 
İsrailoğulları henüz teslim olmuştu,iman kalplerine henüz inmemişti, Hz. Mûsâ’da onlardan ayrılıp 
mukaddes Tuva vadisine Tur’a gidiyor. Dışsal değişimden içsel değişime geçiş, çok zaman isteyen bir 
süreç. Ancak içsel devrim olmadan dışsal teslimiyet ve kabullenme sağlam bir iman değil sadece 
konjonktürel bir güce bakarak yapılan bir boyun eğmedir, o da kalıcı olmaz. 
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(Taha 45/85) 

ُّيِرِماَّسلا	ُمُھَّلََضاَو	َكِدَْعب	ْنِم	َكَمَْوق	اََّنَتف	َْدق	اَّنَِاف	َلَاق 	
Kâle fe-innâ kad fetennâ kavmeke min ba’dike ve edallehumu-ssâmiriyy(u) 

 

Dedi ki: “ Muhakkak ki Biz senin kavmini , senden sonra imtihan etmiştik ve Samiri , onları 
delalete düşürdü.” 
 
Hz.Mûsâ’nın Samiri’nin yaptığından haberi yok. Kavmini hala kendi izi üzerinde zannediyor. Fakat Allah 
diyor ki; “ sen geldikten sonra Biz onları imtihan ettik”. Bu imtihan 30 gün bittiğinde bir 10 gün daha ilave 
edildiği zaman. O 10 günlük sürede İsrailoğulları imtihana tabii tutuluyor. 
 
Samiri kelimesi bir isim değildir. Bir yöreye ait olan kişilere verilen isim. Mesela biz deri ki; “Malatyalılar, 
Elağzılılar, Koçhisarlılılar, Samiriyeliler gibi. Allah kötü kişilerin isimlerini kullanmaz, lakaplarını kullanır. 

 

(Taha 45/86) 

ا	ُمُكَْیلَع	َلاََطَفا	ًۜانَسَح	ًادْعَوْمُكُّبَر	ْمُكْدَِعی	َْمَلا	ِمَْوق	َای	َلَاق	ًۚافَِسا	َنَابْضَغ	۪ھِمَْوق	ىٰلِا	ىٰٓسوُم	َعَجََرف
ي۪دِعْوَم	ُْمتَْفلَْخَاف	ْمُكِّبَر	ْنٌِمبَضَغ	ْمُكَْیلَع	َّلَِحی	َْنا	ُْمتْدََرا	َْماُ	دَْھعْل 	

Ferace’a mûsâ ilâ kavmihi ġadbâne esifâ(en)(c) kâle yâ kavmi elem ya’idkum 
rabbukum va’den hasenâ(en)(c) efetâle ‘aleykumu-l’ahdu em eradtum en yehille 

‘aleykum ġadabun min rabbikum feaḣleftum mev’idî 
Böylece Mûsâ, kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü. “Ey kavmim! Rabbiniz size, güzel bir vaadle 
vaad etmedi mi? Buna rağmen ahit süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize 
inmesini mi istediniz de vaadini yerine getirmediniz? 
 
“ kızgın”; benden sonra kavmim nasıl böyle bir delalete düştü, “üzgün” çünkü Rabbine 
mahçup oldu. 
 
Ayette Hz. Mûsâ hem madde önünde nesneleşen kavmine kızmış, hemde Rabbinden mahçup olduğu 
için üzülmüştür. Bu ayet İsrailoğullarına ahit süresi olduğunu açık delilidir. Ayrıca burada Hz. Mûsâ 
örnekliği hem inançsal hem de siyasi yönetimsel dersler barındırmaktadır. 
 
İnancı şeyh, kutup,imam, gavs, veli, evliya, üstat gibi kişi odaklı algılayanların zamanla bölünüp 
parçalanmaları veya önder gittikten sonra onların farklı bazı putlara yönelme ihtimalini de bize burda 
anlatıyor. Lütfen inancı kişi bazlı algılamayın. İlke bazlı algılayın. 
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(Taha 45/87) 

	
َنْلِّمُح	اَّنِكٰلَو	َانِكْلَمِب	ََكدِعْوَم	َانَْفلَْخا	آَم	اُولَاق َّسلا	َىقَْلا	َكِلٰذََكف	اَھَانَْفَذَقفِمَْوقْلا	َِةنی۪ز	ْنِم	اًراَزَْوا	آ

ُّيِرِما ۙ 	
Kâlû mâ aḣlefnâ mev’ideke bimelkinâ velâkinnâ hummilnâ evzâran min zîneti-lkavmi 

fekażefnâhâ fekeżâlike elkâ-ssâmiriyy(u) 
“Dediler ki : “ Sana sözümüzden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize, o kavmin ziynetleri 
yüklenmişti. Bu yüzden onları attık. Sonra Samiri de attı. 
 
İsrailoğulları Hz. Mûsâ’ya vermiş oldukları sözden dönmeleri sebebiyle bahane üretiyorlar. Mısır’dan 
çıkarken Mısır’ın ziynetlerini de alarak çıkmışlardı. 
 
Buradaki yük manasına gelen “evzar” kelimesi Kur’an’ı Kerim’de “günah” manasında da 
kullanılmaktadır. Çoğul geldiği hemen hemen her yerde “günah ve vebal” manasında kullanılmıştır. 
 
İsrailoğullarının “ bu günahı ” ne idi ki, ondan kurtulmak istemişlerdi. Şehirden çıkıyorsunuz bir yükünüz 
var ve bundan kurtulmak istiyorsunuz. 
 
Bunu Tevrat’taki bir anlatımdan öğreniyoruz. “ İsrailoğulları Mısır’dan ayrılmadan önce ki günlerde 
Mısırlılardan altın, onlara güvendikleri içinde bu şeyleri onları vermişlerdi. Onlar ise gideceklerini bildikleri 
için geri vermemek üzere onları almışlardı. İsrailoğulları bu ziynet ve takıları alarak bir nevi Mısırlıları 
soymuşlardı. 
 
Fakat İsrailoğullarının ıskaladığı bir nokta var. Hz. Mûsâ ile çöl hayatı yaşayacaklar, şehre gitmeyeceklerdi. 
Bu yüzden çölde altın ve gümüş gereksiz bir yük ve ağırlıktır. O yüzden onu geri almamak üzere atıyorlar. 
Fakat Samiri’nin atması, geri almak üzere atmaktır.   
Geri almamak üzere kaldırıp atma anlamı “gazafe” fiili ile ifade edilirken, Samirinin eylemi almak için 
atmak olan “elka “ fiili ile ifade edilmiştir. 
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(Taha 45/88) 

َۜيَِسَنفىٰسوُمُ	ھٰلِاَو	ْمُكُھٰلِا	آَذٰھ	اُولَاَقف	ٌراَوُخُ	َھل	ًادَسَج	ًالْجِع	ْمَُھل	َجَرَْخَاف 	
Feaḣrace lehum ‘iclen ceseden lehu ḣuvârun fekâlû hâżâ ilâhukum ve-ilâhu mûsâ 

fenesiy(e) 
Böylece onlar için böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Bu, sizin ilahınız ve Mûsâ’nın 
da ilahı, fakat o unuttu dedi. 
 
Buradaki “icl” kelimesi buzağı manasına gelmektedir. Bilindiği üzere “buzağı” sığırın yavrusu demektir. 
Küçük bir heykel yaptığınız zaman bunu yetişkin bir “sığır” veya “ bir yavru buzağı “ şeklinde de 
yapabilirsiniz. Ebatlar önemli değildir. 
 
Samiri burada kasıtlı olarak büyük boynuzları olan bir apis öküzü yapmak yerine bir buzağı yapmıştır. 
Yapılan malzeme ile alakalı bir şey değildir. Bu toplumun bilinçaltı ve inançlarını kullanmakla ilgilidir. 
 
Buradaki “huvâ” kelimesi ise Leys tarafından boğa sesi olarak, İbn Siddi tarafından sığır, koyun, geyik ve 
havada uçan kuşların sesi olarak açıklanmıştır. 
 
“Huvâr” kelimesi Lisanü’l-Arap’da “ Avcı geyik yavrusunu yakalar, onu bir yere bağlar ve geyik 
yavrusunun kulaklarını üfelemeye, sıkmaya başlar. Hayvanda acıdan böğürdüğü zaman annesi onun 
yanına gelir ve avcı annesini de yakalar. “ şeklinde geçmektedir. 
 
Veya ördekleri avlamak için üfledikleri düdük gibi düşünün. Üflüyorlar, bu sese ördekler geliyor ve 
avlıyorlar. 
 
Burada da Samiri’nin yaptığı “buzağı heykeli” üflendiği zaman ses veya esen rüzgarla ses  çıkaran bir  
heykel. 
 
Bunun aslında çok önemli bir altyapısı var. Firavunlar, eski Mısır inancında  “apis öküz” lerine 
tapmaktadırlar. 
 
Bakara suresinde Hz. Mûsâ İsrailoğullarına “ Bir sığır keseceksiniz” diyor. Bu sığırın özelliği boyunduruk altına 
girmemiş olacak. İnekler zaten boyunduruk altına girmemişlerdir. 
 
Burada anlatılan apis öküzüdür. Çünkü ona tapmaktadırlar. Apis öküzünün etrafında apis rahipleri vardır, 
o öküzün yaptığı işte kulağını salladı, kuyruğunu salladı, başını salladı diye bunu yorumluyorlar. Bu 
yorumları yöneticiye bildiriyor, yönetici de bu saçma sapan yorumlarla ülkeyi yönetiyor. 
 
Burada firavun, o apis öküzünün dediklerini yapan yönetici konumundadır. Muhtemelen gözleri önünde 
ölen firavunun yerine, yeni ilahının tekrar gelmesi arzusu, böğüren bir buzağı heykeli yapmayla 
sonuçlanmıştır. 
 
Biz yavrusunu yapalım, büyüğünü çağırsın, büyüğüde yeni firavunu seçsin. Yeni Firavun adayı burada 
Samiri gözükmektedir. Samiri yeni firavun olma isteğindedir. 
 
Rabbimiz 30 güne 10 gün daha ekliyor. İsrailoğulları çölde sahipsizler, kimsesizler başlarındaki çoban da 
yok. Çünkü bunlar sürü psikoloji ile düşünen, şahsiyetleri gelişmemiş bir grup. Yani kendi ayakları üzerinde 
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duramazlar. O yüzden Rabbimiz Hz. Mûsâ’ya dedi ki:” Seni acele ile getiren nedir Ya Mûsâ!” Niye 
toplumun tam değişimini ve dönüşümünü sağlamadan Benim huzuruma çıktın. 
 
Bunlarda hemen sığınılacak bir otorite, bir put arıyorlar. İşte bu konjunktürü de Samiri kullanıp onların 
istediğini onlara veriyor. Samiri böyle bir arka planı kullanarak onları aldatmış ve gelecek olan bakara yı 
kendi firavunluğuna gerekçe olarak sunmaktadır. Yani güçlü bir efendi ve sahip arayanlara istedikleri 
verilmiş olacaktır. 
 
Bu bağlamda yönetilenlerin, yöneten insanları çok fazla yüceltip firavunlaştırmaması gerekir. Bu hastalık 
günümüzde de vardır. 
 
Başınızda bir yönetici var, sizde şahsiyet, kişilik, karakter birey olma tam gelişmediği için bu başınızdakini 
sürekli “padişahım çok yaşa” mantığı ile adamı adamlıktan çıkarıyoruz. 
 
Bir insan söverek değil, överek yoldan çıkarılır. Firavunu firavun yapan israiloğullarının tutumudur. 
Yöneticiyi üstün görmek, her zaman o yöneticiyi Firavunlaştıracaktır. Her yöneticiyi dikta bir zorbaya 
dönüştürecektir. 

 

(Taha 45/89) 

ً۟اعَْفن	َالَو	ا�رَض	ْمَُھل	ُكِلَْمی	َالَو	ًۙالَْوق	ْمِھَْیلِا	ُعِجَْری	ََّالا	َنْوََری	ََالَفا 	
Efelâ yeravne ellâ yerci’u ileyhim kavlen velâ yemliku lehum darran velâ nef’â(n) 

Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar ve fayda vermeye sahip olmadığını hala 
görmüyorlar mı? 
 
Buzağı heykeli ne sözle onlara cevap veriyor, ne de onların işine bir fayda sağlıyor. Burada yüzyıllarca 
süren bir tutsaklıktan sonra siyasi, iktisadi ve sosyal bağımsızlığına kavuşmuş olan bir halkın geçmişin o 
yozlaştırıcı ve olumsuz etkilerinden bir anda kurtulmadığını görüyoruz. 
 
İsrailoğulları 40 yıl çöllerde gezecek. O mukaddes kılınmış topraklara giremeyecekler, bu ahlaklarını 
değiştiremedikleri, eğitim, öğretim ve kendilerini geliştiremedikler için kölelik düşüncesinden kurtulmaları 
mümkün olmamıştır, Mûsâ gibi bir hocaları olmasına rağmen. 
 
Atalar inancının körü körüne taklit edilmesi çok basit akli kıyasları yapamayacak kadar körlüğe sebep 
olur. 
 
Bu durumda Hz. Harun müdahale etmemiş midir? Başlarında vahiy alan bir peygamber var. Bunu da 
90. Ayetten okuyoruz. 
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(Taha 45/90) 

ي۪رَْما	اوُٓعیَ۪طاَو	ي۪نُوعِبَّتَاف	ُنٰمْحَّرلاُمُكَّبَر	َّنِاَو	۪ۚھِب	ُْمتْنُِتف	اَمَّنِا	ِمَْوق	َای	ُلَْبق	ْنِم	ُنوُرٰھ	ْمَُھل	َلَاق	َْدَقلَو 	

Velekad	kâle	lehum	hârûnu	min	kablu	yâ	kavmi	innemâ	futintum	bih(i)(s)ve-inne	rabbekumu-
rrahmânu	fettebi’ûnî	ve	etî’û	emrî	

Ve and olsun ki Harun daha önce, onlara şöyle dedi: “ Ya kavmim, siz onunla sadece imtihan 
edildiniz! Ve muhakkak ki Rahman, sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin.” 
 
Hz. Harun görevini yapmıştır. Hz. Mûsâ’da olsa değişen bir şey olmayacaktır. İsrailoğulları sadece Hz. 
Mûsâ’nın gidişini ve 10 gün geç gelmesini bahane ederek bahane ederek eski alışkanlıklarına 
dönmüşlerdir. 
 
Hz. Harun’un görevini yaptığını A’raf suresinde öğreniyoruz. “ Ve Mûsâ üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü 
zaman, Onlara şöyle dedi: “ Benden sonra bana ne kötü halef oldunuz Rabbinizin emrine acele mi 
ettiniz? (ahid süresi size uzun mu geldi) ” Ve levhalarını bıraktı. Kardeşinin saçını sakalını tuttu kendine 
doğru çekerken, şöyle dedi : “ Ey annem oğlu! Muhakkak ki (bu) kavim beni zayıf buldu. Neredeyse beni 
öldürüyorlardı. Artık benimle, düşmanlarımın yüzlerini güldürme ve beni, zalim bir kavim ile bir tutma” ded. 
(A’raf 150) 

Bu ifadeler Tevratta İsrailoğulları tarafından Hz. Harun’a çalınan bir iftirayı da ortadan kaldırıyor. Çünkü 
Tevrat’a göre Samiri değil Harun onları yoldan çıkarmış. Kur’an’ı Kerim bu ifadeleri ile bunun büyük bir 
iftira olduğunu da ortaya koyuyor. 
 
Hz. Harun onların dönme ihmali olmasından dolayı “Rahman sizin Rabbiniz’dir.” diyor. “Kahhar” yani sizi 
kahredecek sizin Rabbinizdir demiyor. “ Rahmin sizin Rabbiniz”diyor. Yani merhametin kaynağı bu 
yaptığınız hatadan dolayı sizi bağışlar, yeter ki dönün. Bu şekilde de uygun bir tebliğ yapıyor Hz. Harun. 

 

(Taha 45/91) 

ىٰسوُم	َانَْیلِا	َعِجَْری	ىّٰتَح	َنی۪فِكاَع	ِھَْیلَع	َحَرَْبن	َْنل	اُولَاق 	
Kâlû len nebraha ‘aleyhi ‘âkifîne hattâ yerci’a ileynâ mûsâ 

“Dediler ki: “Mûsâ bize dönünceye kadar, ona kendimizi sevgiyle bağlanmaktan asla geri 
durmayacağız.” 
 
Bu adamların bahanesi “ Mûsâ bize dönünceye kadar”. Harun gitseydi diyeceklerdi. 
 
Buradaki “len nebraha” ifadesi devamlılığı işaret eder. Yani biz devamlı ona kendimizi vakfedeceğiz. Bu 
işi asla bırakmayacağız manasındadır. 
 
Burada tapınma manasında “abidin” kullanılmayıp neden “akifin”kullanılmaktadır. Yani İsrailoğulları “Biz 
bu puta tapmaya devam edeceğiz” demiyorlar. 
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“Akifin”kelimesi, Ragıb’ın müfredatında “ bir şeye saygı ile yönelip, ona bağlanmak anlamına gelen 
“ukuf” kökünden geliyor, itikaf dediğimiz şeyde aynı köktendir. 
Yani Allah’a yaklaşmak amacıyla sevgi ve saygı ile mescide kapanmak.” 
 
Bu ayette “abidin” yerine “akifin” kullanılması çok güzel bir detaydır. Burada put üzerinden aslında eski 
köle yaşantılarına, Mısır’da duydukları o hayata, o sisteme duydukları özlemi ifade etmektedir. Yani ona 
bir vefa duyuyorlar. 
 
Bir insan neyi çok seviyorsa, o artık onun rızası olur. Tapmasına gerek yok. Düşünün, bir adamın bir arabası 
var. Sabah-akşam yıkıyor, temizliyor, etrafında dönüyor, oraya çekiyor, buraya çekiyor. 
 
Bir takım tutuyor, sürekli onun maçlarını iziyor, kafası sürekli onunla meşgul buna artık biz “akifin” kelimesi 
kapsamına koyabiliriz. Ona fazla bir şekilde aşırı sevgisi ve ona yönelmesi tüm dikkat ve ilgisini ona 
yöneltmesi artık onun putu haline geliyor. Ne kadar kulluk etmese de, önünde rüku secde etmese de. 
 
Bakın İsrailoğulları buzağının önünde rüku-secde etmediklerini de burdan anlıyoruz. Ama bir sevgi 
muhabbetleri var. Çünkü ona baktıkça eski Mısırdaki hayatları akıllarına geliyor. 
 
Akıl devre dışı kalınca, sevgi ve duygular insanı insanlıktan çıkarıp çok saçma şeyler yapmasına sebep 
olabilir. Ve yapılan bu çocuksu ısrarlar günümüzde de gözlemlenmektedir. Nostaljik duyguları depreştiren 
türbe, yatır sevgisi ve onlara duyulan saygı sevenlerini ölen atadan birşeyler isteme durumuna kadar 
düşürmektedir. Ondan medet umma, destek bekleme. Bunlar da buzağıdan bir destek bekliyorlar. O 
türbe yatır ve babalar insana fayda ve zarar vermeyecek olsa bile duygusallık bunu görmesine engel 
oluyor. 
 
Buradaki mesele Hz. Mûsâ’nın varlığı veya toplumun peygambersiz kalması değildir. Zira Hz. Harun gibi bir 
peygamber aralarındadır. Mesele burda kişisel değil ilkeseldir. Ancak Hz. Mûsâ kızgınlık ve üzgünlükle 
geldiği için bunu ilk etapda gösteremeyebiliyor. Allah’ın kendisine kavmini Samiri’nin yoldan çıkarttığı 
bilgisini vermesine rağmen. Bu üzüntü ve sinirle Hz. Harun’a yapışmıştır. Aslında Harun’a yapışarak 
kavmine de bir göz dağı vermiştir. Bunda da başarılı olmuştur. Çünkü kavmi hemen savunmaya geçiyor 
ve Samiri’yi işaret ediyor. 

 

(Taha 45/92) 

ۙاوُّلَض	ْمَُھتَْیاَر	ْذِا	ََكَعنَم	اَم	ُنوُرٰھ	َای	َلَاق 	
Kâle yâ hârûnu mâ mene’ake iż raeytehum dallû 

Dedi ki: “Ey Harun! Onları delalette gördüğünde seni ne engelledi? 
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(Taha 45/93) 

ي۪رَْما	َتْیََصَعَفا	َِۜنعِبََّتت	ََّالا 	
Ellâ tettebi’an(i)(s) efe’asayte emrî 

 
Niçin bana tabii olmadın? Yoksa emrime asi misin? 
 
Aslında burada Mûsâ “ Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” metodunu uygulamaktadır. Burada 
suç Harun’un değildir, zira Harun görevini yapmıştır. 
 
Yıllarca dikta rejimi ile yönetilmiş başında sürekli bir firavunun olduğu, başlarını ezdiği bir baskı sistemi 
içerisinden çıkmış insanlar var. Günümüzde de arap baharında bunu yaşadık. Bu adam öldü, halk bir 
anda orayı burayı talan etmeye başladı. Yani zincirinden boşanmış bir hayvan gibi sağa sola saldırmaya 
başladılar. Birlik ve beraberliği sağlayamadılar iç savaş çıktı. 
 
Yıllarca dikta rejimi ile yönetilmiş, sürekli başlarına vurularak sindirilmiş halkları bir anda özgür bireyler 
haline getirmek, onlara insiyatif vermek bu köle zihniyetindeki şahsiyet ve güvenleri tam gelişmemiş 
sürüye her türlü ahlaksızlığı ve kötülüğü yapmayı eğilimli hale getirecektir. O yüzden Harun’u öldürmek 
istiyorlar. Elini ayağını bağlıyorlar. 
 
Aynı zamanda yakın tarih bunun örnekleri ile doludur. 
 
Çözüm: Tedrici bir eğitim sürece ile bireysel değişim ve dönüşümün ardından kişiler üzerinden değil, 
kaide, kurallar ve emirler üzerinden bir yönetime geçmektir. 
 
Amerika da Trump gitse sistem çökermi ? Hayır. Çünkü adamlar üzerinden bir yönetim yok. Tek adam 
üzerinden bir yönetim yok. Sistem var, kural var, kaide var. 
 
“Muhammed ölür veya öldürülürse, siz topuklarınız üzerine gerimi döneceksiniz”. Kur’an’ı Kerim sürekli 
bunu aşılamaktadır. O yüzden Allah Resul’ü son Resül’dür. Artık çoban bazlı yönetim bitmiştir. Artık kaide 
kurallar vardır. Herkes ona uyacaktır. 
 
Aksi halde birey olmayı sindirememiş olanlar, kendi başlarına buyruk, özgür düşünmeyi farklılığı düşman 
gören, tefrika budalası fırkalar olmak zorundadır. Ve biz bunu günümüzde yaşıyoruz. 
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(Taha 45/94) 

ّنِا	ۚيْ۪سأَِرب	َالَو	يَ۪تیْحِلِب	ْذُْخَأت	َال	َّمَُ۬ؤنَْبی	َلَاق ُقَْرت	َْملَو	َلی۪ءآَرِْسا	يَ۪ٓنب	َنَْیَبتْقََّرف	َلُوَقت	َْنا	ُتی۪شَخ	ي۪
ي۪لَْوق	ْب 	

Kâle yebne umme lâ te/ḣuż bilihyetî velâ bira/sî(s) innî ḣaşîtu en tekûle ferrakte beyne 
benî isrâ-île velem terkub kavlî 

Dedi ki:” Ey annemin oğlu! Saçımı ve sakalımı çekip durma. Gerçekten ben, senin İsrailoğulları 
arasında tefrika oluşturdun ve sözümü tutmadın.” demenden korktum. 
 
Buradaki “ferrakt” kelimesi “tefrika, ayrılık, bölünme, parçalanma” manasındadır. Hz. Harun’un ayetteki 
ifadesi ile ilk bakışta tefrika çıkmasın diye onlara izin verdim gibi bir yanlış algı olabilir. Bu algı yanlış. Çünkü 
A’raf 150 de ölümle tehdit ediliyor o yüzden müdahele edemiyordu. 
 
Levhaları yani ayetleri bir kenara koyarak yapılan duygusal çıkışlar kişiyi yanıltabilmektedir. Ancak burada 
Hz. Mûsâ kavmine dönmeden önce onları delalete düşürenin Samiri olduğunu bilmesine rağmen Hz. 
Harun’a bu şekilde sert çıkmasının hikmetini stratejisinde okuduk. 
 
Özgürlüğü ve şahsiyet olmayı sindirememiş ilkel topluklarda bazı otoritelerin tahakkümünü kaldırırsanız her 
kafadan bir ses çıkmaya başlar. Bunlar kendi düşmanlarını kendi içlerinden üretirler. Günümüzde de 
gördüğümüz budur. 
 
Bunun çözümü, diyanetin veya bazı hocaların yaptığı gibi şirk de olsa “tefrika çıkmasın “mantığı değildir. 
Bu yanlıştır. Bu topluluk bölünmesin, parçalanmasın, tefrika çıkmasın ama bunların şirkinede göz yumalım 
mantığı mantık değildir. Hakikat ne ise onlara o anlatılmalıdır. Bu tedrici şekilde eğitim süreci ile 
desteklenmelidir. 

 

(Taha 45/95) 

ُّيِرِماَس	َای	َُكبْطَخ	اََمف	َلَاق 	
Kâle femâ ḣatbuke yâ sâmiriyy(u) 

 

” Öyleyse ey Samiri! Senin hitabın ne idi?” dedi. 
 
Hz. Harun söyledi söyledi ikna edemedi, sen ne söyledin bu adamlara, bir dakikada tevhid dininden 
çevirdin, putperest yaptın. Samiri’nin sözleri çok ilginç. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/96) 

ي۪سَْفن	ي۪ل	َْتلَّوَس	َكِلٰذَكَو	اَُھتَْذَبَنفِلوُسَّرلا	َِرَثا	ْنِمً	ةَضَْبق	ُتَْضَبَقف	۪ھِب	اوُرُصَْبی	َْمل	اَمِب	ُتْرَُصب	َلَاق 	

Kâle basurtu bimâ lem yebsurû bihi fekabedtu kabdaten min eśeri-rrasûli 
fenebeżtuhâ vekeżâlike sevvelet lî nefsî 

Dedi ki:” Ben, onların görmediği şeyi gördüm. Resul’ün izinden bir avuç aldım. Sonra da 
onu attım. Ve nefsim beni buna sürükledi. 
 
Buradaki “sevvele”kelimesi , sürüklemek, teşvik etmek anlamındadır. Bu kelimenin kökü “ nefsin çok fazla 
arzuladığı istek duyduğu’dur.” 
 
Samirinin hedefi ikinci Firavun olmak. Buzağıyı apis öküzünü çağırmak için yapmıştı. Apis öküzü onu 
Firavun tayin edecekti. Böyle bir batıl inancı kullanarak toplumu ikna etmeye, kandırmaya çalıştı. Onları 
köle etmeye uğraşıyordu. Zaten İsrailoğulları da bir efendi arayışında idi. 
 
Burada “ Resul’ün izinden bir avuç aldım”; Bu iz bizim bildiğimiz toprağa basdıktan sonra çıkan ayak izi 
değil. “eser” kelimesi genellikle iz anlamında ele alınmıştır. Fakat bunun ayak izi olmadığını biz Ta-Ha 
suresinin 84 nci ayetinde Hz. Mûsâ’nın konuşmalarından anlıyoruz. Hz.Mûsâ ne dedi. “ Benim kavmim 
benim izim üzere. 
 
“ O yüzden Samiri’nin aldığı Hz. Mûsâ’nın risaleti, öğretisi. Ben bundan bir avuç aldım.Yani hakkı batıla 
karştırdım. Zaten siz hak suretinde yaklaşmassanız kimseyi ikna edemezsiniz. Mutlaka kendi batılınıza 
haktan birkaç şey katacaksınız. 
 
Burada yer alan “ basurtu” yani ben o kavmin görmediği şeyleri gördüm. Bu “basurtu “ fiili hem maddi 
olabilir hem de zihnen kavrayıp iyice anlamayı ifade edebilir. 
 
Bu durumda Samiri şunu demiş oluyor: “Hz. Mûsâ’ya ben, senin söylemlerinin bazılarının yanlış olduğunu 
anladım, halkın ve geri kalanlarında bunun yanlış olduğunu görmediğini farkettim. Aşkın ve görünmeyen 
bir Allah fikrine karşı çıkıyor halkın görünen ve elle dokunabileceği somut bir Tanrı’ya inanması gerektiğini 
düşünüyorum. 
 
Günümüze verdiği mesaj: İnsanlar kendi görüşlerini ne kadar Kur’an’ın ayetlerine ve Resul’ün izine 
dayanıyorsa dayansın din diye çevrelerine satmamaları gerekir. Bunun beşeri bir yorum olduğunu beyan 
etmelidir. Yoksa Samiri’leşir. Aksi takdirde her fırkanın bir Samirisi ve her Samirinin sağa sola sataşan, 
hakaret eden böğüren bir idolü peyda olacaktır. 
 
Günümüzde de olmaktadır. Adam bu benim görüşüm demiyor, peygamber böyle söyledi, Allah böyle 
söyledi , buna inanman lazım diyor. Halbuki, Arkadaşım, Allah böyle söyledi ben böyle anladım, Resul 
böyle söyledi ben böyle anladım dese, tefrika, bölünme, parçalanma, mezhepsel savaşlar olmaz. Çünkü 
adam ne olarak görüyor, karşı taraftakini Allah’ın ayetlerine aykırı, Resul’ün söylediklerine aykırı görüyor, 
ötekileştiriyor, kafir ilan ediyor, düşman ilan ediyor ve onun katlinin vacip olduğuna inanıyor. 
 
Ama deseki belki ben hatalıyım, o adam haklı dese o adamın boğazına yapışmaz. Bakın Hz. Mûsâ şirk 
koşan Samiri’yi toplu halde linç edip öldürmek yerine tutumu na bakın!  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Taha 45/97) 

َُھَفلُْخت	َْنلًادِعْوَم	ََكل	َِّناَو	َۖساَسِم	َال	َلُوَقت	َْنا	ِةوٰیَحْلا	يِف	ََكل	َّنَِاف	ْبَھْذَاف	َلَاق َكِھٰلِا	ىٰٓلِا	ْرُظْناَو	ۚ 	
ًافَْسن	َِّمیْلا	يِفُ	ھََّنفِسَْنَنلَُّمثُ	ھََّنقِّرَُحَنل	ًۜافِكاَع	ِھَْیلَع	َتْلَظ	ي۪ذَّلا 	

Kâle feżheb fe-inne leke fî-lhayâti en tekûle lâ misâs(e)(s) ve-inne leke mev’iden len 
tuḣlefeh(u)(s) venzur ilâ ilâhike-lleżî zalte ‘aleyhi ‘âkifâ(en)(s)lenuharrikannehu śümme 

lenensifennehu fî-lyemmi nesfâ(n) 
Dedi ki: “ Artık git! Doğrusu sen, hayat boyu “Bana dokunmayın! Diyeceksin. Muhakkak ki senin 
için asla vazgeçilmeyecek bir vaad vardır. Ve ona, ısrarla kendini sevgiyle bağlandığının 
ilahına bak! Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu, toz haline getirerek savurup denize 
atacağız. 
 
Dedi ki: “ Artık git! Doğrusu sen, hayat boyu “Bana dokunmayın! diyeceksin. (Samirinin bedenine varlığına 
herhangi bir dokunma söz konusu değil. Samiri’nin fikri, düşüncesi, inancı yok edilecek.) Muhakkak ki senin 
için asla vazgeçilmeyecek bir vaad vardır. ( Yani eninde sonuda öleceksin. Ben sana dokunmuyorum. 
Çünkü şirkin dünyevi bir cezası yoktur. Hırsızlık gibi değil alıp hapse atasın. ) Ve ona, ısrarla kendini 
sevgiyle bağlandığın ilahına bak! (Yani ben senin zatını değil, düşünceni hedefe koyuyorum. Bak şimdi 
ona bak.) Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu, toz haline getirerek savurup denize atacağız. 
(Senin düşüncen bu şekilde yok edilecek.) 
 
Samiri’nin bir cüzzam hastalığına yakalandığı tefsirlerde yazmaktadır. Bu hastalıktan dolayı kimsenin ona 
yaklaşmadığı, tek başına bir tedric hayatı yaşadığı anlatılmaktadır. Ayette böyle bir hastalıktan 
bahsedilmemektedir. 
 
Burada Samiri’ye inancından dolayı herhangi bir baskı uygulanmayacağı ifade edilmektedir. Aslında bu 
düşünce ve inanç özgürlüğünün önemli tesislerinden biridir. 
 
Hz. Mûsâ’nın kişiyi değil onun düşüncesini hedefe koyduğunu göstermesi de çok önemlidir. Şirk düşüncesi 
yaptığı put idi, onu yakıp küllerini savurması da bir göndermedir. 
 
Hint ve bazı uzak doğu kültürlerinde ölen birinin cesedinin yakılarak küllerinin Nil’e veya Ganj nehrine 
savrulmasına bir göndermedir. Yani aciz ilahın kendini bile savunamadı ve bu şirk düşüncen öldü. Bende 
bunun küllerini denize savuruyorum. Mesajını veriyor. 
 
Aksi halde kalpteki şirk kültürünü ne duyulan o sevgiyi Akif’in dediği Kur’an’ı Kerim’i o yönelmeyi siz 
yıkamazsınız. O yüzden bu insanların aklına ve gönlüne yatıracaksınız. Bu şekilde onların fikri olarak, 
duygusal olarak bundan uzaklaşmasını sağlayacaksınız. Yani hedef kalpteki putlar… 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(Taha 45/98) 

اًمْلِع	ٍءْيَش	َّلُك	َعِسَو	َۜوُھ	َِّالاَ	ھٰلِا	َٓال	ي۪ذَّلاُ	dّٰ	ُمُكُھٰلِا	آَمَّنِا 	
İnnemâ ilâhukumu(A)llâhu-lleżî lâ ilâhe illâ hu(ve)(c) vesi’a kulle şey-in ‘ilmâ(n) 

 

Sizin İlahınız sadece Allah’tır ki, O’ndan başka ilahyoktur. İlmi her şeyi kapsar. 
 
İlmin genişliği sahte ilahları veya onları yapanların akıbetlerini bile bilemediklerine bir atıftır. Samiri ve 
onun buzağısı akıbetini bile bilemedi. Ne kadar acizler değil mi? 
 
Sadece Allah’ı ilah olarak kabul etmek kişiyi malın, servetin, gücün, eski alışkanlıkların önünde 
nesneleşmekten kurtarıp gerçek değerine ulaşmasında olmazsa olmaz bir ilkedir. Çünkü Samirinin buzağı 
ziynetlerden yapılıyor. 
 
Eski kültüre, eski zenginliğe , alışkanlıklara duyulan özlem sonucu oluşuyor. Demek ki tevhid inancı, bunların 
hepsinin insanın bunlara köle olmasını, bunları sevmesini , bunlara bağlanmasının önünde çok önemli bir 
etken. 

 

(Taha 45/99) 

َبَْنا	ْنِم	َكَْیلَع	ُُّصَقن	َكِلٰذَك ۚاًرْكِذ	اَُّنَدل	ْنِم	َكَانَْیتٰا	َْدقَو	ََۚقبَس	َْدق	اَم	ِءآ 	
Keżâlike nakussu ‘aleyke min enbâ-i mâkad sebak(a)(c) vekad âteynâke min 

ledunnâ żikra(n) 
 

İşte böylece sana geçmişte olan önemli haberlerin bazılarını kıssa ediyoruz. Ve sana 
katımızdan bir zikir verdik. 
 
İşte böylece sana geçmişte olan önemli haberlerin bazılarını kıssa ediyoruz. (yani tamamını anlatmıyoruz, 
bir kısmını , senin işine yarayanları, hisse çıkarılması gerekenleri anlatıyoruz) Ve sana katımızdan bir zikir 
verdik.(yani bir hatırlatma verdik) 
 
“Kıssa” izlemek, iz takip etmek anlanına geliyor kehf suresi 64 ve Kassas 11 ‘de. Kıssa daha çok bir haberi 
nakletmede, bir olayı anlatmada, hikaye etmede önemli olan kısımları parçacı (atlamalı) olarak 
anlatmaya denen edebi bir üsluptur. 
 
Kıssa, masaldan farklıdır. Masal da o karakterlerin olmasına gerek yoktur, misaldir yani. Fakat Kur’an’ı 
Kerim’deki kıssalar öyle değil. Hepsi yaşanmış, ayakları yere basan olaylardır. Ve Rabbimiz onları hisse 
çıkaracağımız kısımlarını bize aktarmaktadır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/100) 

ۙاًرْزِو	ِةَمٰیِقْلا	َمَْوی	ُلِمَْحیُ	ھَّنَِافُ	ھْنَع	َضَرَْعا	ْنَم 	
Men a’rada ‘anhu fe-innehu yahmilu yevme-lkiyâmeti vizrâ(n) 

Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü bir yük yüklenir. 
 
Kim ondan (hatırlatmadan ) yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü bir yük (bir vebal sırtına 
alır. İsrailoğullarına yüklendiği gibi. ) yüklenir. 
 
“Kıyam”; kalkmak, dikilmek  demektir , “Vizr”; yük, ağırlık, vebal , günah demektir. 
 
Gerçeğe sırt dönmek aslında yalana yönelmektir. “ Kim zikrime sırt dönerse” neye yöneleceksin, Yalana 
yöneleceksin demektir. Hakka sırtını dönersen, batıla yöneleceksin. 
 
101 de bu yüklenen yükün akıbeti anlatılmıştır. 

 

(Taha 45/101) 

ًۙالْمِح	ِةَمٰیِقْلا	َمَْوی	ْمَُھل	َءآَسَو	ِۜھی۪ف	َنی۪دِلاَخ 	
Ḣâlidîne fîh(i)(s) vesâe lehum yevme-lkiyâmeti himlâ(n) 

Onlar, onun içinde ( o cehennemin içerisinde) haliddirler. Ve kıyamet günü yüklendikleri, onlar 
için ne kötüdür. 
 
“Haliddirler”; halleri bozulmaz. Yani o yük onların sırtından hafifletilmez. 

 

(Taha 45/102) 

ًۚاقْرُز	ٍذِئَمَْوی	َنی۪مِرْجُمْلا	ُرُشَْحنَو	ِروُّصلا	يِف	َُخفُْنی	َمَْوی 	
Yevme yunfeḣu fî-ssûri venahşuru-lmucrimîne yevme-iżin zurkâ(n) 

O gün sura üflenir. Ve mücrimleri, mosmor kesilmiş olarak o gün haşrederiz. 
 
Sırtındaki o yükler onların yüzlerini mavi ile kırmızı arasında mor bir hale getirmekte. Bu şekilde diriliyorlar.  
Bazıları kör olarak diriliyorlar. O kişiler : “Rabbim ben dünyada görüyordum” diyeceklerdir. 
 
Yani bizim dünyada yaptığımız soyut bazı günahlar, orada somut elle tutulur cezalara dönüşüyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/103) 

اًرْشَع	َِّالا	ُْمْتثَِبل	ِْنا	ْمَُھنَْیب	َنُوَتفاََخَتی 	
Yeteḣâfetûne beynehum in lebiśtum illâ ‘aşrâ(n) 

Onlar aralarında : “Sadece on gün kaldınız” diye gizlice konuşacaklar. 
 
Morarmış olarak kalkan cehennemlikler kendi aralarında “biz ongün kaldık” diyorlar. Müfessirlerin çoğu 
bu on gün kalmayı götürüp dünya hayatına bağlamaktadırlar. Cehennemlikler kabirde yattıkları süreyi 
söylemektedirler. Ölenler zaman algısını yitirdikleri için kaç yıl, kaç yüzyıl yattıklarını bilmezler. 

 

(Taha 45/104) 

۟اًمَْوی	َِّالا	ُْمْتثَِبل	ِْناً	َةقی۪رَط	ْمُُھَلثَْما	ُلُوَقی	ْذِا	َنُولُوَقی	اَمِب	َُملَْعا	ُنَْحن 	
Nahnu a’lemu bimâ yekûlûne iż yekûlu emśeluhum tarîkaten in lebiśtum illâ yevmâ(n) 

Onların söyledikleri şeyleri Biz, daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan “sadece bir 
gün kaldınız” diyecek. 
 
Rabbimiz bu kişilerin ne kadar kaldıklarına dair süreyi en iyi Biz biliriz demektedir. Yol bakımından onlara 
örnek olan, emsal olan fısıldayan gruba “ siz sadece bir gün kaldınız” diyecek. Kendi aralarında 
fısıldayanlar “biz mezarda on gün kaldık” yol bakımından onları cehenneme düşüren yani elebaşı 
olanlar, şeytanlaşmış insanlar da “siz birgün kaldınız” diyerek onlarda bir zanda bulunuyorlar. 
 
Burdan çıkan sonuç; öldükten sonra siz zamanı algılayamazsınız. Sizin için zaman durmuştur. Herkes 
uyandığında bir zanda bulunur. Kesin birşey yok bu konuda. Kıyametin ne zaman kopacağı, son saatin 
ne zaman geleceğini sadece Allah bilmektedir. Eğer biz son saatin ne zaman kopacağını bilseydik, 
mezarda olanları günümüzün tarihine göre çıkarırdık ve derdik ki sen şu kadar gün yattın. 
 
Mezarda ne kadar kalındığını Rum Suresi 55 ve 56. ayette okumaktayız. 
 
“ Ve o saatin geldiği gün, mücrimler bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle 
döndürülüyor. Ve ilim ve iman verilenler : “ And olsun ki Allah’ın kitabındaki diriliş gününe kadar kaldınız.” 
dediler. (Rum 55-56) 
 
Ne zamana kadar kalmışlar? Allah’ın kitabında belirttiği diriliş gününe kadar” siz o mezarda kaldınız. diyor. 
Allah’a ve hakikata inananlar. 
 
Asıl hakikat bu iken ölenlere mezarda bekleyenlere süre ya bir saat ya bir gün, ya da on gün gibi görece 
ama hakikate göre çok kısa zamanlar olarak gelmektedir. Bunun sebebi zamanın ölüm ile durmasıdır, 
algılanamamasıdır. Ölü kişi zamanı algılayamaz. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Bozuluş ve oluştaki büyük zamansal süreler aslında insanlar için çok kısa bir süre olarak gelecektir. Onu da 
Nahl Suresi 77’de okuyoruz. 
 
“Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah’a aittir. O saatin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan 
daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah, her şeye kâdirdir. (Nahl 77) 
 
Ölen bir insan için zaman durur. Ölülere şunu diyebilirsiniz “ gözünü kapat, açtığında hesap günü ve 
mahşer alanında dirileceksin.” 

 

(Taha 45/105) 

ًۙافَْسن	ّي۪بَر	اَُھفِسَْنی	ُْلَقف	ِلَابِجْلا	ِنَع	ََكنُول¦ـَْسیَو 	
Veyes-elûneke ‘ani-lcibâli fekul yensifuhâ rabbî nesfâ(n) 

Ve sana dağdan soruyorlar. O zaman onlara de ki: “Rabbim onları savurup atacak.” 
 
Bunun mahşerle ne alakası var? 
 
Mahşer meydanı düz bir alan, herşey yok olacak veya değişcek, dönüşecek diyor. Bu adamlar da ister 
istemez yanlarında, yörelerinde gördükler o devasal kütleli dağların durumunu soruyorlar. Dağlar 
dediğiniz ne ki Rabbimiz onu savurup atacak. 
 
Burdan anladığımız Kur’an’ın bir bölümü sorulara, diğer bölümü de o sorulara verilen cevaplara 
ayrılmıştır. 
 
Kur’an önemli önemsiz, ciddi gayriciddi , alay niyetli bile olsa hiçbir soruyu cevapsız bırakmamıştır. Bu 
üslup bizde de olmalı. Ya çocuk ne saçma soruyor diye geçmeyeceksiniz. Onu mutlaka kendi 
anlayacağı dilde açıklamanız gerekmektedir.  
 
Kur’an’ın muhatapları şu anda henüz çocuk gibi. İmanları ilerlemedi, düşünceleri gelişmedi, Allah Resulu 
her türlü bedevi ile her türlü çoban ile karşılaşıyor. Ama bu ne önemsiz soru diye kibir göstermiyor. Hemen 
cevabını veriyor. Buradaki “fe kul” söyle emrindeki “fe” harfi cevabın derhal verilmesini emreden bir 
ifadedir. 
 
Bu ayetlerden mahşer meydanındaki o toplanma ve tüm insanların bir araya gelmesi ile ilgili düzlüğün 
nasıl olacağı, yüksek ve oynamaz dev kütlelerin, dağların buna engel olacağı şeklindeki basit soruya bile 
cevap verilmiştir. 
 
Son saatte dünyamıza dev bir astroidin veya kuyruklu yıldızın çarpması sonucu oluşacak olan depremler 
(zilzal suresinde bahsedilmiştir) ile yer üstüne çıkan lavlar yeryüzündeki tüm şekilleri çoğrafi yapıları 
dümdüz edecektir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Taha 45/106) 

ًۙافَصْفَص	اًعَاق	اَھَُرَذَیف 	
Feyeżeruhâ kâ’an safsafâ(n) 

Böylece onu  boş bir düzlük olarak bırakacaktır. 
 

(Taha 45/107) 

ًاتَْما	َٓالَو	اًجَوِع	اَھی۪ف	ىَٰرت	َال 	
Lâ terâ fîhâ ‘ivecen velâ emtâ(n) 

Orada bir eğrilik ya da bir tümsek görmezsin. 

Bu kozmik sonu mutlaka bir yok oluş anlamına gelmediğini gösteriyor. Yani dünyamız yok olmayacak, 
dönüşecek, değişecektir. Var olan hammadde üzerine yeni bir hayat inşaa edilecek. Var olan 
paramparça olup biz yeni bir dünyaya taşınmayacağız. Bunu İbrahim Suresi 48’den şöyle okuyoruz. 

“ O gün yer başka bir yere, gökler ise başka bir göğe dönüştürülür.” (İbrahim 48) 

Varolanın yok olması değil, değişim ve dönüşüm söz konusudur. Gelecek ile bu kadar ilmi veriler koyan 
ayetler malesef tarihin bazı süreçlerinde “derideki hastalıklar ve siğil tedavisi için “ kullanılmıştır. Ayetler 
bunu anlatmamayıp kozmik bir sondan bahsetmektedir. 

 

(Taha 45/108) 

	
َُھل	َجَوِع	َال	َيِعاَّدلا	َنُوعِبََّتی	ٍذِئَمَْوی اًسْمَھ	َِّالا	ُعَمَْستََالف	ِنٰمْحَّرلِل	ُتاَوَْصْالا	َِتعَشَخَو	ۚ 	

Yevme-iżin yettebi’ûne-ddâ’iye lâ ‘ivece leh(u)(s) veḣaşe’ati-l-asvâtu lirrahmâni felâ 
tesme’u illâ hemsâ(n) 

O gün, kendisinde eğrilik olmayanlar çağırıcıya tâbi olurlar. Rahman’a karşı sesler saygıyla 
kısılır. Bu yüzden ayak sesinden başka birşey işitmezsin. 
 
Buradaki “çağırıcı”’yı Yunus suresi 25 de okuyoruz; 
 
“ Allah, daru selam çağırır ve dileyeni  doğu yola iletir. (Yunus 25) 
 
Allah yani selam yurduna, yani cennete çağırır. Ve dileyeni doğru yola iletir. O zaman çağrıcı Rahman’ın 
kendisi olmuştur. O yüzden Rahman çağırdığı zaman sesler saygıyla kısılmıştır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/109) 

ًالَْوقُ	َھل	َيِضَرَو	ُنٰمْحَّرلاُ	َھل	َنَِذا	ْنَم	َِّالاُ	ةَعَافَّشلا	َُعفَْنت	َال	ٍذِئَمَْوی 	
Yevme-iżin lâ tenfe’u-şşefâ’atu illâ men eżine lehu-rrahmânu veradiye lehu kavlâ(n) 

 

O gün, Rahman’ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasına şefaat 
fayda vermez. 
 
Diğer meallere baktığımızda; 
 
O gün, Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez 
(Diyanet Meali) 
 
O gün, Rahmân'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnud olduğu kimselerden başkasının şefaatı fayda 
vermez.(Elmali Hamdi Yazır) 
 
O gün Rahman'ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefa'ati fayda vermez. (Süleyman 
Ateş) 
 
“ O gün Rahman’ın kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati fayda vermez” başka bir şey; 
 
“ O gün, Rahman’ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasına şefaat fayda 
vermez.” bambaşka birşeydir. 
 
Hatırlanacak olursa bu ayetin bir benzerini biz Meryem Suresi 87’de şöyle okuyoruz. 
 
“ Rahman’ın katında, ahitleşenden başkası şefaate sahip olamaz. (Meryem 87) 
 
Rabbimiz her iki ayetinde de yer alan istisna cümlelerinden anlaşılan odur ki, “iman edenler ve salihat 
işleyenler dışında” hiç kimse şefaat beklentisi içerisinde olmamalıdır. 
 
Asıl soru kim şefaat edecek? 
 
Kulluk sözünde duranlar (Rahmanın sözünden razı olduğu kişiler) Sözünden razı olduğu kişiler; O kul, Allah 
ile yaptığı kulluk sözleşmesine riayet etmiş. Yani sözünde durmuş. Rabbim ben sana iman edeceğim, infak 
edeceğim, salih amel işleyeceğim diye söz veriyorsunuz ve bu sözü tutuyorsunuz. 
 
Kululk sözünde duranlardan Rahman razı olmuş, cennete girmeler için onlara izin vermiş yani şefaat 
etmiştir. 
 
Sözünden razı olan ve izin alan. Ne izni alan. Senin cennete girmene Rahman izin veriyor. Rahman sana 
şifaat ediyor. 
 
Kur’an’a göre şefaat sadece Allah’ın yapacağı bir tasarruftur. Başka hiçbir varlık , hiçbir resul, hiçbir nebi, 
evliya, veli şefaat tasarrufunu elinde tutamaz. O tasarruf sadeece Allahın elindedir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

İnkarcı müşrikleri ; bu tasarrufu Allah dışındakilerden de bekliyorlardı. Bu ayetler sürekli bu yüzden olumsuz 
sigayla gelir. Fayda vermez, yapmaz. Etmez. 
 
Kur’an’da Hz Muhammed’in ümmetine şifaat edeceğine dair herhangi bir ifade yok, ümmetinden 
şikayet ettiğine dair ifade var (Furkan 30) “ Benim kavmim bu Kur’an’ı mehcur bırakt Rabbim”. Ümmetine 
şefaat mi ediyor, ümmetinden şikayetmi ediyor. Bunu doğru ortaya koymamız lazım. 
 
Peki neden Allah’tan başkası şefaat edemez? Cevabı Ta_Ha Suresi 110. ayettedir. 

 

(Taha 45/110) 

اًمْلِع	۪ھِب	َنوُطیُ۪حی	َالَو	ْمَُھفْلَخ	اَمَو	ْمِھی۪دَْیا	َنَْیب	اَم	َُملَْعی 	
Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ ḣalfehum velâ yuhîtûne bihi ‘ilmâ(n) 

Onların önündeki ve arkasındakileri O (Rahman) bilir ve onu, onlar ilim ile kuşatamaz. 
 
Benim şefaatcim benim günahlarımı biliyor mu? Beni tanıyor mu? Nasıl bana şefaat 

edecek? Sadece O bilir. Onlar ilimleri ile kuşatamadığı için onlara şefaat edemez. 

Buradaki ‘ihata” kuşatma kelimesi Rabbimizin bir esmaül-Hüsna’sındandır. Rabbimiz el-muhit olandır. 
Herşeyi kuşatan ilmi, kudreti ve sıfatları ile varlığı kuşatan demektir. Bundan gafildirdeki bu zamirler hepsi 
o sahte şefaatçilere gider. 
 
Yani sahte şefaatçiler önündeki ve arkasındakileri bilemez, ilmi ile şefaat edeceklerini kuşatamazlar. 
Yüce Allah bu şefaatçilere ibadet edenleri onların hiçbirşey bilmediğini açık bir şekilde ifade etmektedir. 
Allah dışındaki hiçbir güç, kişi, otorite kullar geçmiş ve gelecek hallerini ve günahlarını bilemez. Bu 
sebeple hiçbir güç bu ilme ulaşamadığı ve kullarırın yaptıklarını bütünüyle kuşatıp kavrayamadığı için 
Allah’tan başka şefaatçi olamaz diyoruz. 

 

(Taha 45/111) 

اًمْلُظ	َلَمَح	ْنَم	َباَخ	َْدقَو	ِۜموَُّیقْلاِ	ّيَحْلِلُ	هوُجُوْلا	َِتنَعَو 	
Ve’aneti-lvucûhu lilhayyi-lkayyûm(i)(s) vekad ḣâbe men hamele zulmâ(n) 

Yüzler Hay ve Kayyum olana boyun eğdi. Ve zulmü yüklenenler heba oldu. 
 
Yüzler şefaatçilere değil “Hay ve Kayyum” olana boyun eğdi. Ve zulmü yüklenenler heba oldu. 
 
Neden zulüm geliyor? Şefaat ile alakası nedir?  Şirke uzanması nedir? 
 
“Vucûh”  kelimesi  “yüzler”  demektir.  Arapcada  yüz kast  edildiği  zaman  “vech” kullanılır.  Yani  zattır  
bu. 
 
“ Güç” kastedildiği zaman “eyt” yani “el” kullanılır. “ Söz” kastedildiği zaman da “fem” yani “ağız” 
kullanılır. Rabbimiz de bu insanların kullandığı kelimelerle onlara hitap etmektedir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
“el-hayy”; kelime manası hem mutlak diri hem de bütün hayatın kaynağı demektir. Yani bütün canlıların 
hayatını O verir. Mutlak diri olan verir. 
 
“el-kayyum” ise ; varlığı sevk ve idare eden, varlığın ayakta olmasının idaresine bağlı olan demektir. 
 
“el-kayyum” esması varlıktan tecellisini kaldırırsa, varlık ayakta duramaz. Hayatımızı bize veren” el-hayy” 
olan Allah bu imkanı doğru kullanmamız için bizi “el-kayyum” esması ile yönlendirmektedir. 
 
Êl-hayyul kayyum, yaratıp başıboş bırakmamak demektir. Başka bir ayette diyor ya “ Rabbimizin yaratıp 
sizi başıboş bırakacağınızı mı zannediyorsunuz? (Kıyame 36-37). Çünkü O yaratır, hayat verir ve sizi 
yönlendirir. 
 
Bu yönetime razı olmayanlar salih amel yerine zulüm üretirler. Ve bir vebal, bir sorumluluk, bir suç 
yüklenirler. 
 
Bu bağlamda Allah’tan başka şefaatci aramak, o sahte şefaatcilere “hayy” ve “kayyum” muamelesi 
yapmaktır. Bu da ne yazıkki en büyük zulüm şirk ile sonuçlanır. Rabbimiz o yüzden zulme şirk diyor. 
Burdada “ ve zulmü yüklenenler heba olur”. Kim zulmü yüklenecek Allah’tan başka şefaatci bekleyenler, 
kurtarıcı bekleyenler. 

 

(Taha 45/112) 

اًمْضَھ	َالَو	اًمْلُظ	ُفاََخی	ََالف	ٌنِمْؤُم	َوُھَو	ِتاَحِلاَّصلا	َنِم	ْلَمَْعی	ْنَمَو 	
Vemen ya’mel mine-ssâlihâti vehuve mu/minun felâ yeḣâfu zulmen velâ hedmâ(n) 

Ve kim inanarak salih ameller yaparsa, artık zulüm ve haksızlıktan korkmasın. 
 
Bu ayet eğer ahiret ile alakalı ise cehennemde Allah insanlara zulüm ediyormu? Hayır..Haksızlık 
ediyormu ? Hayır Peki neden zulüm ve haksızlıktan korkmasın diyor? Zulüm ve haksızlık yoksa neden bu 
ifade kullanılmış. 
 
Bu ifade dünya için geçerlidir. Allah cehennemliklere bile zulmetmediğini onlara haksızlık yapmadığını 
Kur’an’da defalarca bize bildirmiştir . Hud suresi, 101 de,zuhruf suresi 76 da. “Onlara zulmetmedik, onlar 
kendilerine zulmetti.” 
 
Bu ayet ise ilahi yargılamanın olduğu ahiretten ziyade dünyaya bakan bir mahiteyete sahiptir. Topluma 
faydalı işler olan salih amel yapanlar ortak ıslahı yükselterek zulmü azaltıp, kişiler arasındaki haksızlıkları en 
aza indirmiş olurlar. Rabbimiz bu konudaki sünnetini açıklıyor. “ Kim inanarak, güvenerek, ıslah edici 
ameller yaparsa, zulüm ve haksızlığı azaltır. Ve ondan korkmasın. 
 
Bunun örneği Ta-Ha suresindeki sihirbazlar. Zulümden korkmadılar. Siz ıslah için bir hareket yapıyorsanız, 
zalimin zulmünden korkmazsınız. O yüzden ahiret bilinci içinde olan insanlar dünyanın en korkusuz 
insanlarıdır. 
 
Bunlar Ali İmran 139’da şöyle anlatılır. “ Eğer inanıyorsanız mutlaka üstün olan sizsiniz.” veya 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Enfal suresi 19’da Rabbimiz şöyle demektedir. “ Allah inananlara yardım edecek, onları destekleycektir.” 
 
Eğer inancınız gereği insanlığın faydasına işler yapmanıza karşı hala farklı şeylerden korkuyorsanız burada 
bir iman problemi söz konusudur. Eğer ben salih ameller yapıyorsam imanım gereği, bunun neticeleri ile 
içimde bir korku varsa bizde bir iman problemi var demektir. 
 
Gerçek iman sadece ve sadece Allah’tan korkan, çekinen yiğitlere nasib olan bir mertebedir. 

 

(Taha 45/113) 

	
اًرْكِذ	ْمَُھل	ُثِدُْحیَْوا	َنُوقََّتی	ْمُھََّلَعل	ِدی۪عَوْلا	َنِم	ِھی۪ف	َانْفَّرَصَو	ا�یِبَرَع	ًانٰاُْرقُ	هَانْلَزَْنا	َكِلٰذَكَو 	

Vekeżâlike enzelnâhu kur-ânen ‘arabiyyen vesarrafnâ fîhi mine-lva’îdi le’allehum 
yettekûne ev yuhdiśu lehum żikrâ(n) 

Ve böylece Kur'ân'ı Arapça olarak indirdik ve O'nda, vaadedilenleri türlü biçimde ifade ettik. 
Umulur ki takvalı olurlar veya onlar için bir hatırlatma olur. 
 
Her türlü acıdan size bunu anlattık. Bir hakikat vardı, değişik acılardan, değişik Resul örnekleri ile , değişik 
kıssalarla bu hakikati size izah ettik. Çünkü herkesin algılaması farklı. Kimisi bir kıssadan anlar, kimisi özlü bir 
sözden, kimisi dolaylı, felsefik bir ifadeden anlar. Kimisi çok basit bir ifadeden anlar. Herkes farklı bir 
anlama kapasitesine sahip olduğu içinde Rabbimiz Kur’an’ı Kerim’de herkesin anlayacağı şekilde aynı 
hakikati farklı şekillerde ifade etmesinden bahsetmektedir. 
 
Amaç, “ umulur ki takvalı olurlar veya onlar için bu anlatımlar bir zikir, bir hatırlatma olur.” 
 
Kur’an insanların konuştuğu dil olan Arapça üzerinden inmiştir. Amacı, muhatapların takvalı olması ve 
takvalı kalmasıdır. 
 
Takvalı kalmayı, hatırlatmaları ile sağlamaktadır. Önemli olan muttaki olmak değil, muttaki kalabilmektir. 
 
Bu bağlamda Kur’an’ı anlamak isteyen herkes ayetleri kendi anadilinde okumalıdır ki muttaki olmayı ve 
hatırlatmalarla mutkaki kalmayı sağlayabilsin. 
 
Biz kendi dilimizle anlamazsak, muttaki olmayı ve muttaki kalmayı nerden öğreneceğiz. 
 
Allah Resulü, hayatı boyunca bir defa bile Kur’an’ı anlamadan okumadı. Namazda bile anlamadan 
okumadı. Sahabede öyle. Anlamadıkları bir kitaba iman etmediler. Anladılar, akıllarına yattı. Akıllarına 
yattıktan sonra gönüllerine yattı. Gönüllerine yattıktan sonra gerçekten iman ettiler. 
 
Bedeviler geliyor diyor ki “ Ya Resulullah biz sana iman ettik!”. Allah diyor “ Onlar iman etmediler.” Niye? 
 
Daha senin mesajın ile tanışmadılar ki! Kalplerine bu girmedi ki. Daha anlamadılar ki..Sadece teslim 
oldular. Sen güçlüydün, orduların güçlü. Medine’desin. Geliyorlar , konjunktüre bakıyorlar. Tamam biz 
sana iman ettik diyorlar. İMAN BÖYLE OLMAZ.... Bİz de bakıyoruz, annemiz-babamız müslüman birde kitap 
okuyorlar tamam bitti. Biz bu kitaba iman ettik. Farkı var mı bedevilerin imanından ? 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/114) 

ُّقَحْلا	ُكِلَمْلاُ	oّٰ	َىلَاَعَتف ُُھیْحَو	َكَْیلِاىٰٓضُْقی	َْنا	ِلَْبق	ْنِم	ِنٰاُْرقْلاِب	ْلَجَْعت	َالَو	ۚ اًمْلِع	ي۪نْدِز	ِّبَر	ُْلقَو	ۘ 	

Fete’âla(A)llâhu-lmeliku-lhakk(u)(k) velâ ta’cel bilkur-âni min kabli en yukdâ ileyke 
vahyuh(u)(s) vekul rabbi zidnî ‘ilmâ(n) 

 

İşte Hakk ve Melik olan Allah’u Teâlâ’dır. Ve Kur'ân'ın sana vahyinin tamamlanması için acele 
etme. Ve “Rabbim, benim ilmimi artır.” de. 
 
Ben “ Rabbim benim ilmimi arttır” deyince, “ Rabbim benim ilmimi arttırır mı? Günde 1000 kere diyeyim, 
artar mı ilmi? 
 
Kur’an’da Allah’ın yüceliğini dile getiren ifade “ teâlâ” ifadesidir. “Allah yücedir” diyoruz. 
 
Peki Kur’an’da “Allah’u cella celalühu” diye bir ifade varmı? Yoktur. 
 
Merhum Elmalı diyor ki: “ Hak dini Kur’an dili.”Kur’an dili ile Rabbimizi yüceltmek varken, neden bu tarz 
övgü ifadelerine ihtiyaç duyuyoruz. Allah’u Teâlâ diyelim. Rabbimiz kendisini öyle ifade etmiş, onu uygun 
görmüş. Bizde buna dikkat ederek bunu kullanalım. İki de bir “Allah cella celalühu” (cc)demeyelim. 
Kur’an’ı Kerim neyi kullandıysa Allah kendisine hangi esmaiyı verdiyse bizde o esma ile Rabbimizi 
tanımaya çalışalım. 
 
Kendi kafamızdan Allah’a isim veya yüceltme sıfatları uyduramayız. “ el-Hakk”;mutlak gerçek, hakikatin 
eşsiz ve benzersiz kaynağı manasına gelir. 
 
“ el-Melik” ise ; mükemmel yönetici, idaresinde eşsiz ve benzersiz olan. “ el-Melik ile el-Kayyum” arasındaki 
fark. 
 
Hayy ve kayyum esmasından önce Rabbimiz son saatten, dirilişten, bahsetti ve hayy ve kayyum’u 
kullandı. Yaratıp yönlendiren 
 
Burda ise hak ve sorumluluklardan bahsetmekte.Sosyolojik alana girdi, sahte şefaatcilerden bahsetti hak 
ve meliki kullandı. Bireysel yönetim kayyum esması ile ifade edilmişken, toplumsal yönetim melik esması 
ile ifade edilmiştir. Teâlâ ile olan bağlantısı , kendini hakikatin yönetimine teslim eden yücelecektir. Çünkü 
Allah’u Teâlâ’dan gelenlere tabii oluyorsunuz. 
 
Peki “Rabbim ilmimi arttır” deyince ilmimiz artıyor mu? Hayır 

Peki bu ayette ilmin artması için bir ifade bir formül varmı? 

Evet 

Yükselmek ve yücelmek zaman isteyen bir süreçtir. O yüzden Rabbim diyorki “ Vahyin indirilmesi için 
acele etme!” Ey Muhammed, de ki: “Rabbim ilmimi arttır!” 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

İlmimizin artmasını istiyorsak aceleci olmayacağız, zaman içerisinde, hayat içerisinde emek vererek 
ilmimiz aşama aşama artacaktır. Bunu Furkan suresi 32 de okuyoruz  

“ Ve hakikati  örtenler dediler ki : “ Kur’an ona, bir defada toplu olarak indirilse olmaz mıydı? Oysa 
ki onu senin idrakine tespit etmemiz için , ağır ağır tertipledik.”  

Kur’an’ı Kerim’in parça parça inmesi, muhatabının ilmini arttırmak için. O yüzden eğitim sürece bir anda 
olmaz, yıllara yayılması lazım. 
 
İlmin artmasını isteyenler herşeyi bir an önce öğrenmek yerine , zaman içinde hakikati farklı yönleri ile 
görüp hayatını onunla şekillendirmeli ve hakikatin işığında hayatını yönlendirmelidir ki İLMİ ARTSIN 

 

(Taha 45/115) 

َنْدِھَع	َْدَقلَو ۟اًمْزَعُ	َھل	ْدَِجن	َْملَو	َيَِسَنف	ُلَْبق	ْنِم	ََمدٰا	ىٰٓلِا	آ 	
Velekad ‘ahidnâ ilâ âdeme min kablu fenesiye velem necid lehu ‘azmâ(n) 

 

Ve andolsun ki daha önce Âdem ile ahitleşmiştik, fakat o unuttu ve onu, azimli bulmadık. 
 
Buradaki “ahitleşmek” söz vermek, emir, talimat, taahhüt, anlaşma yapmak, iki kişinin arasındaki misak, 
yemin dir. Ahitte zorlama olmaz, gönüllüdür. 
 
O yüzden Biz Âdem’e Resul ol diye emrettik gibi bir ifade yok. Ahitleştik. Çünkü peygamberlik gönüllülük 
ister. İman gibi peygamberlikte bir teklif olacak ki ahitleşmeden bahsedelim. Zira Allah’ın elçiliği zorla olan 
bir görev değil, bir tekliftir. Bu teklifin kabul edilmesi Allah ile yapılan ahiddir. Bu ahdin temeli Allah’ın emir 
ve yasaklarına öncelikle Resul’ün uymasıdır. Çünkü onlar bize örnektir. 
 
Hz. Âdem yasak ağaca Allah’ın yasaklamasına rağmen yaklaşması aslında bu ahdin tek taraflı 
bozulması manasına gelmektedir. Biz Âdem’le ahidleştik, fakat o ahdi tek taraflı bozdu, yasak ağaca 
yaklaştı. Onu azimli bulmadık. Burdaki “el-azm” ifadesi kararlılık, sebat ve ısrar manasına gelmektedir. 
Âdem’i kararlı, ısrarcı ve sebat eden bir şekilde bulmadık diyor, Rabbimiz. Neden, çünkü risalet sorumluluk, 
kararlılık ve sebat isteyen meşakatli bir görevdir. Allah’ın ayetlerini Allah’ın kullarına ulaştırmak gerçekten 
meşakatli, zor bir görevdir. Bu nedenle teklifin kabulünden ziyade gereklerini yerine getirmek çok daha 
önemlidir, elzemdir. 
 
Hz. Muhammed’e Kalem Suresi 4 ‘te Rabbimiz ne diyor :” Sen azim bir ahlak üzeresin” Yani sen kararlı bir 
insansın, kolay kolay sözünden dönecek bir karekterde değilsin. O yüzden Resul seçilmesinde en önemli 
kriterlerden biri budur. 
 
Âdem kıssasını Ta-Ha suresi 116 dan itibaren Rabbimiz bize anlatacak. 
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(Taha 45/116) 

َِّالا	آوُدَجََسف	ََمدِٰال	اُودُجْسا	ِةَكِئٰٓلَمْلِل	َانُْلق	ْذِاَو ىَٰبا	َۜسی۪لْبِا	ٓ 	
Ve-iż kulnâ lilmelâ-iketi-scudû li-âdeme fesecedû illâ iblîse ebâ 

Ve meleklere demiştik ki : “Âdem 'e secde edin!”. Hemen secde ettiler. Ancak İblis yanaşmadı. 
 
Bunu Âdem için secde edin anlayanlar var. Emirden dolayı Allah’a secde edin diye anlayanlar var. Fakat 
hiç bu anlamalara gerek yok. Adem’e secde etmede de bir bahis görmüyoruz. Çünkü sebebini 
anlatacağız. 
 
Buradaki “melek” kelimesi üzerinde biraz duralım. “melâike” arap dilinin uzmanları tarafından şöyle ifade 
edilmiş. Hepsinde kuvvet, yönetim gücü olarak değerlendirilmiş. Bu temele bakarak melik, mülk, malik ve 
milk gibi kelimelerde bu temele bakarak üretiliyor. 
 
Melik dediğimiz zaman yönetim gücü, mülk dediğmiz zaman bir şeye sahip olma gücü. Hepsinin 
temelinde o şeyi kontrol etme gücü yatmaktadır. Meleğin kelime manasıda bu var. Meleğin bir şeyi 
yönetmekle ilgili gücler olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Secde ise bir anlamda üstün bir varlığın önünde onu büyüklemek ve kendini onun karşısında küçük 
görmek üzere saygı ile eğilmektir. 
 
Mesela sihirbazların Hz. Mûsâ’nın önündeki secdesi, meleklerin Âdem’in önündeki secdesi gibiydi. Onun 
üstünlüğünü kabul edip boyun bükmek, kullak manası yoktur. Namazda yaptığımız secde gibi 
düşünmeyin. Hz. Yusuf’un kardeşlerinin secdesi gibi düşünün. Yani onun büyüklüğünü, yüceliğini, onun 
insanlığının önünde saygıyla eğilmek manasında burda secde kullanılıyor. 
 
Kur’an inmeden önce Arapların kullandığı secde; develerin sahibinin üstüne çıkması için devenin 
boynunu bükmesi. Bir meyveyi toplayacak kadar olgunlaşıp dallarını aşağıya doğru sarkıtması. Bu 
manayı Kur’an’ı Kerim alıyor, bir ibadet şekline dönüştürüyor. 
 
Secde denilince ilk olarak namazın erkanlarından olan ibadet kastıyla alnın yere koyulması akla gelse de 
Kur’an’ı Kerim’de bu “harru sucuden” diye ifade edilmiş, yani yere kapanak secde etmek. Bu başka bir 
şeydir, saygıyla eğilmek başka birşeydir. 
 
Razi : “ Âdem’in emiren amade olan meleklerin özellikle yeryüzü melekleri olduğunu söylemiştir. Biz 
meleğe güç,kuvvet dersek yeryüzünün güçleri, kuvvetleri Âdem önünde eğilerek onun yeryüzünün 
halifesi olmasını sağlamıştır. Âdem’in önünde eğilmelerinin sebebi Âdem’e ilahi bilgi verilmesindendir. 
Yani Ruh üflendi. İlahi bilgi ile yeryüzünün melekeleri Âdem’e boyun bükmüştür. Demirin meleği var, 
camın meleği var vs. Biz bunları bilgi ile eğemezsek, kullanamayız. Kullanamazsak yeryüzünde halife 
olamayız, söz sahibi olamayız. 
 
İblis nedir? Şeytan dan farklı mıdır? 
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İblis’in kelime manası “ Hayırsız olan, zarara uğrayan , iflas eden, şaşkınlığa düşen manalarına 
gelmektedir. Kur’an’ı Kerim’de 11 ayette geçmektedir. İnsana verilen yüksek rütbeyi kendi için değil, 
kötülüğe hizmet için kullanması o insanı yeryüzünün halifesi değil, müfsidi, ifsad edeni haline getirecektir. 
 
İblis tıpkı Adem gibi bir sembol isimdir. Adem ilk “adam”’ın sembolü, iblis’te “ilk kötülüğü yapan, ilk isyan 
eden’in “sembol ismidir. Kötülüğü hizmet eden şeytani duygu ve düşüncelere boyun eğip ona kul olmuş 
demektir. Bu halin sürekliliği kişiyi iblisleştiriyor. Yani biz kötülüğe secde edersek iblisleşiriz. 
 
Özetle ya beşer ilahi bilgi olan ruhu kullanıp yeryüzünün halifesi olacak, ya da insana boyun eğmeyen 
güce şeytansı duygu ve düşüncelere boyun eğerek iblisleşecek. İblis insanın kontrol edemediği bir 
unsurdur. 
 
Kur’an iblis’id de yoldan çıkaran “şeytani duygu ve düşüncelerden “ bahsediyor. “Kendisinin 
yaradılışının , Adem’in yaradılışından üstün olduğudur. Kendi ırkının o ırktan üstün olduğu düşüncesi 
şeytani düşüncelerdir. Şeytani düşünceler iblisi de yoldan çıkarmıştır. 
 
İblis bu varlığın adı, şeytan ise bu varlığın yaptığı fiilin, davranışın adı. O şeytani davranışı bizde gösterirsek 
bizde şeytan oluruz. Şeytan bir sıfattır. İblis bu özelliği kendinde göstererek şeytan olmuştur. 

 

(Taha 45/117) 

َی	َانُْلَقف ىٰقَْشَتفِةَّنَجْلا	َنِم	اَمُكَّنَجِرُْخی	ََالف	َكِجْوَزِلَو	ََكل	ٌُّودَع	َاذٰھ	َِّنا	َُمدٰا	آ 	
Fekulnâ yâ âdemu inne hâżâ ‘aduvvun leke velizevcike felâ yuḣricennekumâ mine-

lcenneti feteşkâ 
 

Bunun üzerine dedik ki:” ey Adem! Muhakkak ki bu, sana ve zevcene düşmandır. Sakın ikinizi 
cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz, 
 
“ Ey Adem! Muhakkak ki bu, sana ve zevcene düşmandır dediği, kötülükler, düşünceler, şeytani 
duygu ve düşünceler hepsi sana ve eşine düşmandır. 
 
Şaki, bedeni mahrumiyet anlamına gelmektedir. 
 
“Cennet” kelimesinin asıl anlamı, yeşil ve ormanı toprağı örtecek kadar fazla olan sulak araziler için, 
bahceler için kullanılan bir kelime. 

 

 

 

 

 



 480 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/118) 

ۙىٰرَْعت	َالَو	اَھی۪ف	َعوَُجت	ََّالا	ََكل	َِّنا 	
İnne leke ellâ tecû’a fîhâ velâ ta’râ 

Muhakkak ki senin için orada  acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. 
 
Senin için bu cennette acıkmak ve çıplak kalmak yok. Ama bu cennette kaldığın sürece. Ama bu 
cennetten çıkarsan, mahrum olursan hem açıkırsın hem çıplak kalırsın. Bu sık orman insanın bütün 
ihtiyacını karşılamaktadır. Zaten Hz. Adem dönemi toplayıcılıkla hayatını idame ettirdiği bir dönemdi. Bu 
nedenle verimli bir bölgeye sahip olmak çok hayati bir önem taşımaktadır. 
 
Allah ilk insandan son insana kadar verdiği nimetleri Kur’an’da sürekli hatırlatmaktadır. “ Ey Adem! Ben 
sen ve eşine böyle güzel bir bahçe verdim. Sakın komşunun ağaçına göz dikme. Yoksa bunlardan 
mahrum olursun. Çıplak kalırsın,aç kalırsın,susuz kalırsın. O eski mağara dönemi adamlarına geri dönersin. 
Hz Adem’i de bir imtihana tabii tutuyor Rabbimiz, bu imtihanı kaybettiği içinde mahrumiyet yaşatıyor. Bu 
mahrumiyette onun ıslahı içindir. 
 
Allah ilk insandan son insana kadar bu şekilde bir örnekleme sunmaktadır. Çıplak kalmak, 
güneşin yakıcı etkisinden korunmamak aşağıdaki ayette bize şöyle ifade edilmektedir. 

 

(Taha 45/119) 

ىٰحَْضت	َالَو	اَھی۪ف	اُ۬ؤَمَْظت	َال	َكََّناَو 	
Veenneke lâ tazmeu fîhâ velâ tadhâ 

Ve muhakkak ki sen, orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. 
 
Demekki ora su kaynaklarının olduğu bir bölge. Su kaynaklarının kolayca ulaşılabilir bir yerde olması ve sık 
ağaçların etkisi ile çöldeki bir vaha ortamını düşünün. Benim çöl gibi bir yerde bir vaham var. Kendi 
cennetinden mahrumiyet beraberinde şekavet denen bedeni bir sıkıntılara ve dar bir geçime dönüşür 
onu da hemen Ta-Ha suresi 124 de okuyacağız. Bu dünyadaki bir geçimdir. 
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(Taha 45/120) 

َی	َلَاق	ُناَطْیَّشلا	ِھَْیلِا	َسَوْسََوف ىٰلَْبی	َال	ٍكْلُمَوِدْلُخْلا	ِةَرَجَش	ىٰلَع	َكُُّلَدا	ْلَھ	َُمدٰا	آ 	
Fevesvese ileyhi-şşeytânu kâle yâ âdemu hel edulluke ‘alâ şecerati-lḣuldi vemulkin lâ 

yeblâ 
Böylece şeytan, ona vesvese verdi. Dedi ki: “Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi 
olmayan bir hükümranlık yolunu göstereyim mi?”dedi. 
 
İblisti , şeytan oldu. İblis vesvese verdi demiyor. Yukarda “ İblis Adem’e secde etmedi” diyor, hemen 

altında “şeytan Adem’e vesvese verdi” ve dedi ki: “ Ey âdem seni ölümsüzlük ağacına ve sona 
ermeyecek bir mülke ulaştırayım mı?”   
Buradaki vesvese ; alçak bir sesle fısıltı ve gizli bir düşünce anlamına gelmektedir. Dikkat edilirse Adem’e 
vesvese veren İblis değil, şeytandır. Bu ifadelerden dolayı şeytanın duygu ve düşünceye tahakkuk eden 
bir sıfat olduğunu net olarak ortaya koyabiliriz. İblis ise bu şeytani duygulara uyan mahiyeti bize gayp 
olan bir varlıktır. Bu bakış bağlamın ilahi akışına, konunun ayakları yere basan bir kıssa olmasında çok 
önemlidir. 
 
Bardağın dolu tarafını görmek çok önemli. Biz bardağın boş tarafını görürsek tekasür krinize gireriz. Tekasür 
krizine girmek çoğaltma tutkusu yaratır. 
 
O ağacıda alayım, o bahcedeyi de alayım. Habire topraklarımı genişleteyim. Topraklarınızı genişletirseniz 
komşularınızla iyi gecinemezsiniz. Düşman olur o komsular size. Sonra elinizdeki bahceden de olursunuz. 
Gözü başkasının behcesinde olan Amerikayı düşünün. Kalkıyor,geliyor Orta doğudaki yasak meyveyi 
yemeye çalışıyor. Senin imkanların zaten sana yeter. Ne işin var senin komşunun bahçesinde. 
 
Hz. Adem’in iki tane zaafı vardır. Bunu da A’raf 20 de okuyoruz. “ Rabbiniz sadece iki melek olursunuz 
veya ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizi menetti.” 
 
Bu zaafı kullanarak ortaya atılan görüş; onu da Ta_ha suresinde okuduk. Ölümsüzlük ağacına ve sona 
ermeyecek bir mülke ulaşma iddiası. İki tane zaafı var bunu kullanarak böyle bir iddia ortaya atıyor 
şeytani duygu ve düşünceler. Bu şeytani duygu ve düşünceleri dışarda aramayın, herkesin aklında vardır. 
Miras paylaşılır, onun mirası niye fazla benimki niye az. 
 
Bu has bahcede Hz. Adem hastalık ve yaşlanma ile karşı karşıya olmasa, ölümsüzlük ile kandırılmazdı. 
Ben eğer yaşlanıyorsam, biri bana gelip derse bu meyveden yersen ölümsüz olursun, ben ona kanarım. 
Eğer yaşlanmıyorsam bu vaad beni kandırmaz. Aslında bu insanoğlunun en büyük zaafıdır. 
 
Tüm özgürlükler başkasının özgürlük alanında sonlanır. Bu toplumsal yaşamın altın kuralıdır. Yoksa birlikte 
yaşamak mümkün değildir. Hz. Adem dönemi bu nedenle fesadın, ifsadın, kan dökmenin dönemidir. 
“ Rabbim meleklere dedi ki: “ Ben yeryüzünde bir halife kılacağım.” Melekler de O’na şöyle cevap 
veriyorlar :” Orada fesat çıkaran,kan döken birini mi? Halife kılacaksın Ya Rabbi?” Biz Seni hamd ile tesbih 
edip takdis ediyoruz. “ “Muhakkak ki Ben sizin bilmedikleriniz bilirim” diyor Rabbimiz (Bakara 30) 
 
Çünkü mevcut konjunktürde toplayıcılıkla beslenen beşerler hak,hukuk dinlemeden, kim güçlüyse 
diğerinin malına çöküyordu. Orman kanunları geçerliydi. İlk adamın koyduğu kural ne idi. İlk evi 
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yapması,toprakla uğraşması , mülkiyet hakkı sosyal yaşamın olmazsa olmaz kaideleridir. Yeryüzünün 
halifesi olacak olan insan sosyal yaşamda hak ve hukuka dikkat etmesi, eski orman kanunlarını bir kenara 
bırakması gerekiyordu. Bunu yapmazsa zayıf düşüp mahrum kalacaktır. Bu bize Hz. Davut örneğinden 
şöyle anlatılıyor.Yeryüzünün halifesi olma önündeki engeli anlatacak bu sure. 
 
“ Bak Davut! Bu topraklarda seni halife yaptık (gücü yetkiyi sana verdik); insanlar arasında  doğru karar 
ver  “ (Sad26) 
 
Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet, hakkı hukuku gözet, kanun kural olsun, mülkiyet hakkı olsun. 
Birinin 99 koyunu mu var birinin 1 koyunumu var, 99 koyunu olan 1 koyunu olandan koyununu almasın. 
Çünkü onun yasak ağacıdır o. Böyle olursa toplum ifsada uğrar, bozulur. Sende yeryüzünün halifesi 
olamazsın. 
 
Beşeri isteklerin şeytansı olanları insanın heva ve hevesidir. Bu istekler belli ölçüde meşru iken, fazlalaşması 
insanlar arasında adaleti bozan bir sistem doğurur. Zira nefsin istekleri sonsuz iken, dünyadaki imkanlar 
sınırlıdır. Sınırlı imkanlarla sınırsız bir nefsi doyuramazsınız. Halife olan insan sınırlı olan imkanları tüketen değil, 
onları üreten ve imar sorumluluğu olan insan demektir. 
 
Hz. Adem zamanında başka beşerler de vardı. Hz. Adem ilk insandır fakat bir toplumun içinde 
yaşamaktadır. Ve o topluma Resulluk eder. Hz. Adem bunlar içinden seçilmiştir. Bir tanesi için seçme 
ifadesi kullanılmaz. Ali İmran Suresi 33 ncü ayetinde “ Allah birbirinden gelme bir nesil olan Adem’i, Nuh’u, 
İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip verdiği eğitimle alemlere üstün kıldı. Allah Semi’di, Alim’dir. Allah 
Adem’i seçmiştir. Masanın üstünde bir tane kalem var ise seçmeden bahsedilir mi? Adem bir sürü beşer 
içerisinden seçilmiştir. Bu bakış açısı Hz. Adem’in çocuklarının enses olmadığını da göstermektedir. Bir grup 
içerisinde Resuldür. Başkalarının çocuklarıda vardır. Nesil o aileden gelmiştir. 
 
Hz. Adem cennetvari bir bölgede eşiyle yaşayarak göçebe bir toplayıcılıktan yerleşik bir hayata 
geçmiştir. Delililim A’raf 19 dur. “Sen ve eşin şu cennete yerleşin!” Artık göçebelik yapmayın, 
yerleşin. Yerleşik hayata geçin, ilk olarak ev yapın. Kabe , beyt. 
 
Adem yerleşik hayata geçmiştir bu alanın bir sınırı vardır o da YASAK AĞAÇ’tır. Sosyal yaşamın kuralıdır 
bu. Bu kuralı çiğnerseniz size dar bir geçim vardır. 
 
“Ve ey Adem! Sen ve zevcen cennete yerleşin ve sonra da, dilediğiniz yerden yiyin ve bu ağaca 
yaklaşmayın. O zaman zalimlerden olursunuz. “ (A’raf 19) 
 
Bakın bu alan sizin alanınız, sizin bahceniz. Bu alanda dilediğinizi yapın ama komşunun bahcesine el 
uzatmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. 
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(Taha 45/121) 

	
ۖىَٰوَغفُ	ھَّبَر	َُمدٰا	ىٰٓصَعَو	ِۘةَّنَجْلاِقَرَو	ْنِم	اَمِھَْیلَع	ِنَافِصَْخی	َاقِفَطَو	اَمُُھتٰاْوَس	اَمَُھل	َْتَدَبف	اَھْنِم	َالََكَاف 	

Feekelâ minhâ febedet lehumâ sev-âtuhumâ vetafikâ yaḣsifâni ‘aleyhimâ min 
veraki-lcenne(ti)(c) ve’asâ âdemu rabbehu feġavâ 

Bunun üzerine ikisi de ağaçtan yedi, ayıp yerleri görünüverdi. Cennet yaprakları ile örtünmeye 
koyuldular. Adem Rabbine baş kaldırdı ve yolunu şaşırdı. 
 
Bizim tarafımızdan bakıldığında peygamberler günahsız görülebilir, ama Allah tarafından bakılınca 
günahsız kimse yoktur. Cennet sayesinde açlığa, susuzluğa maruz kalmıyorlardı. Ancak bu hasbahceden 
yani cennetten mahrumiyet savunmasızlık manasında örtülerini yitirmeleri şeklinde mahrumiyeti ifade 
etmektedir. Tekrar o eski ilkel dönemlerine döndüler. Bu hemen olan birşey değildir, bu bir süreçtir. 
 
Hz. Adem kendisine öğretilen bilgi ile ev yapmıştır (Ali İmran 96), toplayıcılıktan yerleşik hayata geçmiştir 
(A’raf 19). 

 

(Taha 45/122) 

ىٰدَھَو	ِھَْیلَع	َبَاَتفُ	ھُّبَرُ	ھیَٰبتْجا	َُّمث 	
Śumme-ctebâhu rabbuhu fetâbe ‘aleyhi vehedâ 

Sonra Rabbi, onu kendine getirdi. Böylece onun tevbesini kabul etti ve onu doğruya ulaştırdı. 
 
Allah rahmeti gereği, kendini toparlayan özeleştiri yapanların tevbesini kabul eder. Allah’ın Adem’i 
toparlayıp kendine getirmesini bir sonraki pasajda anlatılmaktadır. 

 

(Taha 45/123) 

	
ٌُّودَع	ٍضَْعبِل	ْمُكُضَْعب	ًاعی۪مَج	اَھْنِم	اَِطبْھا	َلَاق ّنِم	ْمُكََّنیِْتَأی	اَّمَِاف	ۚ َالَو	ُّلَِضی	ََالف	َيَادُھ	ََعبَّتا	ِنََمف	ًىدُھی۪

	 ىٰقَْشی 	
Kâle-hbitâ minhâ cemî’an ba’dukum liba’din ‘aduvv(un)(s) fe-immâ ye/tiyennekum 

minnî huden femeni-ttebe’a hudâye felâ yadillu velâ yeşkâ 
Dedi , ikiniz oradan inini! Bazınız bazınıza topluca düşman olacak. Artık Benden size mutlaka 
hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa o böylece dalalette kalmaz ve şaki 
olmaz. 
 
“İkiniz oradan inin” demesi, oradaki imkanlardan, nimetlerden, o cennetvari makamdan mahrum olun 
anlamına gelmektedir. 
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Buradaki inmeyi fiziki olarak düşünmemiz yanlıştır. Cennetten mahrumiyettir. Yoksa merdivenle çıkılan 
yüksek bir yer değil. 
 
Bu ayette gecen ikiniz inin emri yukarıda görüldüğü gibi sadece cennet nimetlerinden mahrum olan 
Adem ve eşi için geçerlidir. Fakat hepiniz birbirinize düşman olun da artık bu mahrumiyet sonucundaki 
son hali ifade ediyor. Yani ben birlikte yaşamayı beceremezsem, komşum bana düşman olur. İç karışıklık 
olur. Toplum kaosa sürüklenir. Düşmanlık böyle doğar. Sosyal yaşamda birlikte yaşamayı öğrenenler 
bunun karşısına geçebiliyor. 
 
Hz. Adem ve eşi medeni olup birlikte yaşama imkanını kaybederek kendisine verilen verimli ve sulak 
bölgeden mahrum olmuşlardır. Birlikte yaşama dışsal tehlikelere karşı bir savunma gücü kaparken, ferdi 
yaşama elinizdeki nimetlere almaya gelenlere karşı sizi savunmasız, çıplak bırakacaktır. 
 
Ülkeler kendi içlerinde ne kadar huzurlu yaşarlarsa yaşasınlar , dışardan gelen ve kendilerini yurtlarından 
çıkartmaya, inmeye zorlayanlar için o kadar iyi bir savunma gösterebilirler. Topluca insanların bir kısmının 
bir kısmına yaptığı düşmanlıklar dünden bugüne savaşlar olarak kendini göstermiş ve malesef hiç 
değişmemiştir. Bunun tek sebebi eldeki nimetlerle yetinmeyip başkalarının haklarına sürekli göz dikmektir. 
Bu şekilde bir aç gözlülükle , kimimiz kimimize düşman oluyoruz. 
 
Bu genel kuralları Allah’u Teala hatırlatarak buna “zikir” dedi. Ve dedi ki “ kimin Benim bu zikrimden yüz 
çevirirse, yani bu evrensel kurallardan, insanlığın ortak doğrularından yüz çevirirse ona dar bir geçim 
vardır diyor 

 

(Taha 45/124) 

ىٰمَْعاِةَمٰیِقْلا	َمَْویُ	هُرُشَْحنَو	اًكْنَضً	ةَشی۪عَمُ	َھل	َّنَِاف	ي۪رْكِذ	ْنَع	َضَرَْعا	ْنَمَو 	
Vemen a’rada ‘an żikrî fe-inne lehu ma’îşeten dankân venahşuruhu yevme-lkiyâmeti 

a’mâ(n) 
 

Ve kim Benim zikrimden yüz çevirirse, o taktirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim (hayat) 
vardır. Ve kıyâmet günü onu, kör olarak haşredeceğiz. 
 
Rabbimizin anlattığı tüm kıssalar; kulların iyiliği, saadeti ve güzel dünyevi yaşam ile ahirete intikal 
etmeleri içindir. Kıssaları dünyadaki  hayatımızda sorunların çözümü için okumamız gerekir. Bu ayet 
Kur’an kıssalarına yaklaşmada bir üslup öğretmektedir. 

Ayetteki “ maîşeten anken” ifadesi “dar bir geçim” anlamına gelmektedir. Burada kastedilen ise kötü 
yaşantı ile illegal yoldan elde edilen “haram”kazançtır. Adem kendisinin olmayan bir mala, bir gıdaya, 
bir şeye, haram lokmaya el uzatınca mahrum oldu. 

Burada geçen  “sıkıntılı yaşam” ifadesi yanlış yorumlanark “ kabir azabı” na götürülmüştür. Veya 
cehenneme götürülmüştür. 
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125’te zaten Rabbimiz ahiretteki mahrumiyetten bahsediyor. Rabbim ben dünyada görüyordum beni 
neden kör olarak dirilttin demesi aslında onun ahiretteki mahrumiyetidir. Bu tamamen dünyadaki 
geçimdir. Zaten “maîşet” demesi yaşam için gerekli olan gıdaları elde etmesidir. Maaş ta aynı kökten 
gelmektedir. Yaşantı ve hayat farklıdır. Yaşantı dünyada, hayat ahirette olur. 

 

(Taha 45/125) 

اًریَ۪صب	ُتْنُك	َْدقَو	ىٰمَْعا	يَ۪ٓنتْرَشَح	َمِل	ِّبَر	َلَاق 	
Kâle rabbi lime haşertenî a’mâ vekad kuntu basîrâ(n) 

 

(Kıyâmet günü şöyle) dedi: “Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben (daha önce) 
görüyordum.” 
 
Bu ayette herşeyi görüp bildiğini zannedenlere bir göndermedir. Biz insanlara bir şeyi anlatırken, “yav 
ben bunları biliyor, görüyorum zaten” derler. Rabbimiz bu akibetin sebebini sonraki ayette şöyle ifade 
ediyor. 

 

(Taha 45/126) 

ىٰسُْنت	َمَْویْلا	َكِلٰذَكَو	ۚاََھتیَ۪سَنف	َاُنتَایٰا	َْكَتَتا	َكِلٰذَك	َلَاق 	
Kâle keżâlike etetke âyâtunâ fenesîtehâ(s) vekeżâlike-lyevme tunsâ 

 

(Allahû Tealâ): “İşte böyle, âyetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde , o 
gün sen de unutulursun.” dedi. 
 
Kur’an’da geçtiği şekilde “nesîtehâ” sıradan bir unutma değil. İhmal ve umursamazlık sonucunda oluşan 
bir unutmadır. 
 
Anahtarlarımı evde unutmuşum gibi değil.Ayetleri hakikati bilmesine rağmen önemsememe sonucu 
gerçekleşen bir unutmadır. Kasti bir unutmadır. Unutmak istediği için unutmuştur. 
 
Çünkü “nesîtehâ” kelimesi Allah’a izafe edilerek kullanılıyor. Sen unuttun Allah’da seni unuttu. Allah 
unutur mu! Allah unutmaz. Allah cehennemde sizi önemsemeyecek, Sizi umursamayacak, Sizin yüzünüze 
bakmayacak manasındadır. 
 
Rabbimizin bizim için belirlediği kural ve kaideleri unutursak, unutulanlardan olacağız. Eğer unutulmak 
istekmiyorsak unutmayacağız.. 
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(Taha 45/127) 

ىٰقَْباَو	ُّدََشاِةَرِخْٰالا	ُبَاَذَعلَو	۪ۜھِّبَر	ِتَایٰاِب	ْنِمُْؤی	َْملَو	َفَرَْسا	ْنَم	ي۪زَْجن	َكِلٰذَكَو 	
Vekeżâlike neczî men esrafe velem yu/min bi-âyâti rabbih(i)(c) vele’ażâbu-l-âḣirati 

eşeddu veebkâ 
 

İsraf edenleri ve Rabbinin âyetlerine güvenmeyenleri işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı 
daha şiddetli ve bâkidir (devamlıdır). 
 
Toplumsal bir yasadan bahsettik, birlikte yaşamın öneminden bahsettik, mülkiyet kanunundan bahsettik 
Adem kıssasında. Ve onun altında bunları yapmayanların uğrayacağı cezalardan bahsediyoruz. Bunlar 
bir nimetti, bunları boşa harcarsak israf etmiş oluruz. Müsrif olmuş oluruz. İsraf edenleri ve Rabbinin 
ayetlerine güvenmeyenleri işte böyle cezalandırırız ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir. Bakın daha 
yeni ahiret azabına geçti. Bu dünyevi bir azap, ahiret azabı ise daha şiddetli ve daha bakii.   
İnsanlığın ortak doğrularından yüz çevirmek dünya hayatında bir azaptır. Ancak asıl fatura ahirette 
kesilecektir. 
 
“İsraf” selefe kökünden türetilmiş bir kelimedir, bir  değeri boşa harcamak ve aşırı gitmek manasındadır. 
 
Allah sağlık, akıl ve bu akıl ile uyumlu hayatta karşığılı olan hatırlatmalar yapmasına rağmen bu değerleri 
boşa harcamak en büyük israftır. Hem risaleti israftır, hem vahyi israftır, hem aklı israftır, hem vicdani 
israftır. 
 
 
Bu ayette israf ve güvensizlik dünyevi ceza olarak konumlandırılmış . Ahiret azabı ise bunun karşısına 
yerleştirilmiştir. Kesintisiz bir azap olmaktadır. 
 
Hz. Adem’e verilen nimetler (cennet) daha fazlasını isteme arzusu (yasak ağaç) ve vesvesenin (şeytanın 
verdiği zanlar) ile güvensiz bir ortama sebep olmuş bu da mahrumiyet denen azapla sonuçlanmıştır. 
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(Taha 45/128) 

 

۟ىٰھُّنلا	يِلُ۬وِال	ٍتَایَٰال	َكِلٰذ	ي۪فَّنِا	ْۜمِھِنِكاَسَم	ي۪ف	َنوُشَْمی	ِنوُُرقْلا	َنِم	ْمَُھلَْبق	َانَْكلَْھا	ْمَك	ْمَُھل	ِدَْھی	َْمَلَفا 	
Efelem yehdi lehum kem ehleknâ kablehum mine-lkurûni yemşûne fî 

mesâkinihim(k) inne fî żâlike leâyâtin li-ulî-nnuhâ 
Onlar hâlâ hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik? Şimdi, onların 
meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte burda akıl sahipleri için mutlaka ayeter vardır. 
 
Burada Kur’an’ı Kerim bir yönlendire yapıyor. Bizden önce yaşayan nesillerin, kavimlerin, medeniyetlerin 
nasıl yaşadığı,nerede yaşadığı, neler yaptığına dair bilgi sahibi olmamızı istiyor. Yani bizi tarihe ve arkeoloji 
ilmine Kur’an’ı Kerim yönlendiriyor. Akıl sahipleri için bu medeniyet kalıntılarında, bu tarihi eserlerde 
mutlaka bazı ayetler, işaretler vardır diyor. O zaman tarihi eserleri gezerken bu işaret,bu ibret, bu nazarla 
bakalım. Yani bi hayranlıkla “nasıl yapmışlar” gibi değil de, ya bu kadar büyük bir medeniyetti geldi geçti. 
Hiçbirşey götürmedi. Fani bir medeniyetti. 
 
“ Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce gelenlerin akibetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? 
Onlar kendilerinden kalabalık daha güçlü ve onların yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Fakat 
kazanmakta oldukları şeyler onlara bir fayda vermemişti. ( Mü’min 82) 
 
İşte bu dediğimiz özetleyen, ibret gözüyle bakmayı sağlayan bakış açısı bu. Aynısı Rum suresi 9 ncu 
ayettede var. Tarih ve bununla ilgili arkeolojik ilminin önemi bu ayetlerle ortaya çıkmaktadır. 
 
Buradan anlıyoruz ki bir mümin tarihi bilmelidir. 

 

(Taha 45/129) 

ۜى�مَسُم	ٌلََجاَو	اًماَزِل	َناََكل	َّكِبَر	ْنِم	َْتَقبَسٌ	ةَمِلَك	َالَْولَو 	
Velevlâ kelimetun sebekat min rabbike lekâne lizâmen veecelun musemmâ(n) 

Ve eğer Rabbinden, daha önce bir kelime ve belirlenmiş bir müddet (ecel-i müsamma) 
olmasaydı, olması gereken olurdu. 
 
Bu ayette iki tane kavram var. Bir tanesi “Rabbinden daha önce bir kelime olmasa idi” ve “belirlenmiş 
bir ecel” 
 
Buradaki “lizâm” kelimesi lazım olma,yakayı bırakmamak, olması gereken, elzem olan. Yani 
Rabbimizden bir kelime olmasaydı, “ o kelime” Allah’ın “el-halim” oluşudur. Cezalandırmada acele 
etmeyişi. Eğer Allah el-halim olmasaydı bu kavimlere bu insanlara belirlenmiş bir ömür, ecel vermeseydi 
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onlar bu eserleri,bu medeniyeti kuramadan ölürdü. Yaptıkları suçlardan dolayı Allah onları hemen 
cezalandıracaktı. Onlar da yok olup gidecekti. Arkalarında bir iz, bir eser bırakamayacaktı. 
 
“Ecel” bir vakit , bir zaman dilimi, bir süre veya bir vaktin sonu demektir. Bir misal verelim. Şu Borç iki sene 
süre ile sınırlandırılmış dediğimizde, iki sene o borcun ecelidir. Ecel geldi dendiğinde iki senelik süre doldu 
manasına gelir. 
 
“Eceli müsamma”, takdir edilmiş, belirlenmiş ecel demektir. Bu zaman dilimi körü körüne kaderci bakışla 
değil,Allah’ın birey ve toplumun hayatını devam ettirmesi için yerleştirdiği sünneti yasaları çercevesinde 
değerlendirilmelidir. Ecel insan için kullanıldığı gibi , ümmet, bir topluluk, bir kavim içinde kullanılır. 
Zamanlarını dolduran uluslar, ümmetler tarih sahnesinden silinir ve egemenliklerini kaybeder, başka ulus 
ve yönetimlerin egemenliği altına girerler. 
 
Tarih bunların örnekleri ile doludur. Bunların arkada bıraktıkları eserleri bir ibret nazarıyla bakıp dünyanın 
faniliği, geçiciliği, emanetci olduğumuz şuurunu sürekli hatırlamamız lazım. Bir devlet yöneticisinin veya 
kralın bu tarz yerleri gezmesi, bu tarz yerleri görmesi kendi iktidarının sağlığı için çok daha önemli. 

 

(Taha 45/130) 

َنٰا	ْنِمَو	ۚاَھِبوُُرَغلَْبقَو	ِسْمَّشلاِ	عُولُط	َلَْبق	َكِّبَر	ِدْمَِحب	ِْحّبَسَو	َنُولُوَقی	اَم	ىٰلَع	ِْربْصَاف َف	ِلْیَّلا	ِئآ
ىٰضَْرت	َكََّلَعل	ِراَھَّنلا	َفاَرَْطاَو	ِْحّبَس 	

Fasbir ‘alâ mâ yekûlûne vesebbih bihamdi rabbike kable tulû’i-şşemsi vekable 
ġurûbihâ(s) vemin ânâ-i-lleyli fesebbih veatrâfe-nnehâri le’alleke terdâ 

Onların söylediklerine sabret! Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini övgü ile 
tesbih et/namaz kıl! Gece saatlerinde de O’nu övgü ile tesbih et/namaz kıl! Gündüzün belli 
vakitlerinde buna devam et ki, umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. 
 
“Onların söylediklerine sabret! Güneşin doğmasından önce (Bakın! Bir zaman var ve tesbih var, bu ikisi 
bir araya geldiği zaman biz namaz anlıyoruz ) Rabbini övgü ile tesbih et/namaz kıl. Gece saatlerinde de 
O’nu övgü ile tesbih et/namaz kıl! Gündüzün belli vakitlerinde  buna devam et ki (Namaz vakitlerini Allah 
güneşe bağladı) umulur ki böyle rızaya ulaşırsın. (Farz ibadetten sonra, rızaya ulaşırsın denilir mi? Mutlu 
olursun denilir mi? Farz ibadeti mecbur yapılması gereken bir ibadet. Peki burada ne anlatılıyor? Mutlu 
olursun, razı olursun. Bir ikra var.    
 
Burdan şu çıkar, bunlar nafile namazların vakitleri, farz namazlarının vakitleri ile parelellik gösteriyor. 
Fakat burada bir mutlu olmak (nafilet olanda) var, diğerinde  mecburiyet (farz olanda) var.  

Farz namazları için, umulurki rızaya ulaşırsınız kullanılmaz, çünkü farz mecburi yapılması zorunlu bir 
ibadet, nafile, halk arasında sünnet, gönüllü bir ibadettir. 
 
Bu ayette tesbih et i namaz kıl şeklinde anlayabiliriz. Çünkü vakit veriyor. Ayetin sonudaki “terda” kelimesi  
hoşnuluk, razı olmak, mutlu olmak anlmındadır. 
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Farz namazlarda bir mecburiyet var, nafile namazlarda bir gönül hoşluğu, mutluluk bir Allah’tan razı olma 
hali var.   
“ Ben Sait abiyi çok sevdiğim için, o istemediği halde ben ona kahve yaptım, götürdüm. Niye ? Mecbur 
değilim. O benim komutanım. Ona çay götürdüm mesela. Niye ? Ben ondan razıyım. Çok iyi bir 
komutan, çok iyi bir patron, o yüzden onun istemediklerinide yapıyorum. Onun nazarında, gözünde 
yükselmek için. “ Teşbihte hata olmaz ama. Siz bunu Allah kul ilişkisi olarak alabilirsiniz. 
 
Farz namazlarının vakitleri de Hud Suresi 114 ncü ayetindedir. 
 
Güneşin doğması ve batması demiyor. Burada güneşin ışıklarının iyice ortaya çıkmasından önce yani 
sabah namazı ve gece güneşin o ışıklarının kaybolmasından önce buda akşam vakti. İşte o zamanda 
güneşin artık atmosferde iyice ışıklarının süzüldüğü zamana kadar bir vakit belirlemiş oluyor Rabbimiz. Ve 
gecenin bazı kısımlarında buda yatsı namazı ve sabah namazı. Ve gündüzün etrafında tesbih et derken 
öğlen ve ikindi namazından bahsetmektedir. 
 
Buradaki tespih kelimesi, Kur’an’da bir zamanla birlikte bir tespih geliyorsa bu insana namaz ibadetinin 
bir sıfatı olarak anlatıldığını anlarız. Namaz salat, namaz dua, namaz tespih gibi kelimelerle ifade edilir. 
Bu durumda bu emrin namaz dışında bir karşılığıda bulunmamaktadır. Rabbini şu şu şu vakitlerde tespih 
et. Zaten hemen arkasından gelen 132. ayet yakınlarına salatı emret talimatını da namazın farklı bir 
ismiyle, sıfatıyla yerine getirmektedir. 
 
Tespih lügatta kulaç atmak manasına geliyor. Tespihin ıstılahi manası yaratılış amacına uygun hareket 
etmektir. Yaratılışa, fıtrata uygunluk aslında yaratanı hamd ile tespih etmektir. Bunun özel zamanlara 
ayrılmasıda namaz ibadetidir. Burda şimdi namazın sürekliliği manasında tespih ismini almış, namazın bizi 
desteklemesi manasında da salat ismin almış. Yani ibadetin ismi bunun özelliğine göre değişir. Kur’an’ın 
da bir çok ismi var. Peygamberin de birçok sıfatı var. Allah’ın da birçok esması var. Bağlımda hangi 
özelliğine vurgu yapılıyorsa o özelliği öne çıkar. Burada güneşin doğuşundan, yani ışığını yaymasından 
hemen önce ifadesi çoğul geliyor. Bu bir güne, bir geceye ait bir ibadet değil, her güneşin doğuşundan 
önce, her güneşin batışından önce diyerek bunun sürekliliğini ifade ediyor. 
 
Tespihde de böyle bir süreklilik vardır. Allah’ı hamd ile tespih et. Bunu birgün yapma hergün yap. 
Ömrünün soruna kadar yap. 
 
Salatta ise sana ve ailene bunu emret ki bir yardım alasınız, bir destek göresiniz şeklinde bu sefer o ibadeti 
insanın kendisini ve ailesini destekleyen boyutuna değinilecek. 
 
Şimdi sürekliliği ve devamlılığı anlattığı için namaza Kur’an’ı Kerim tespih diyor. Daha öncede Kur’an’ı 
Kerim inmeden önceden namaz ibadeti vardı. Bazen 7 rekat, bazen 5 rekat, bazen de 3 rekat kılıyorlardı. 
 
Süryanilerin yaptığı ibadetlerden bunu görüyoruz. Bazı gruplar 7 bazı gruplar 3 , Rabbinik Yahudileri de 5 
vakit Allah’ı hamd ile tespih ediyorlardı. Fakat Kur’an’ı Kerim 6 ncı yılda bu çok erken inen sure ile 5 vakit 
namazı düzgün bir şekilde bize anlatmış oluyor. 
 
Sanıldığı gibi Kur’an 5 vakit namazı Medine’de emretmemiştir. Çok geç dönemlerde emretmemiştir. Çok 
erken zamanlarda bunun yapılması gerektiğini söylemiştir. Kur’an bu detayları kendi içine yaymıştır. 
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Mesela Hud suresi 114 5 vakit namazdan bahsediyor, İsra suresi 78, Rum suresi 17 ve 18 nci ayetler ve 
Taha suresi 130 ncu ayet 5 vakit namazdan bahsediyor. 
 
Bunun hikmeti, namazan tedrici bir yöntemle muhataplarına alıştırılması olabilir. Yani böyle parca parca 
yeri geldiğinde hatırlatarak namaz ibadetinin uygulanması. Bu çocuklarda da uygulayabilirsiniz. Yeni 
başlayanlar evde bulunduğu zamanlar gece vakitleri namaz kılmasına dair bir eğitim süreci izleyebilir. 
Kur’an’ı Kerim böyle bir yöntem izlemiş. Önce gecede başlatmış, gece kalk Kur’an’ı tertil ile oku, gündüze 
geçmiş sonra bunları müstakil olarak Taha suresi 130 da zamanları ile birlikte ifade etmiş. 
 
Kur’an 5 ayette Allah’ı 5 vakitte gündemde tutup hamd ile tespih etmemizi emreder. 
 
“kable tulûış şems” bu birinci vakit saban namazına gider. 
 
“ve kable gurûbiha “ ikinci vakit akşam namazına gidiyor, 
 
“ ve min ânâil leyl” üçüncü vakit yatsı namazına gidiyor, 
 
“ ve etrafen nehar” dört ve beşinci vakitler gündünüz etraflarında bu da öğlen ve ikindi namazlarına 
gidiyor. 
 
Kur’an’ı Kerim’de beş vakit namaz vardır. Allah Resulü de burdan gördüğü için yapmıştır. Kur’an’da beş 
vakit namaz yok diyenler, Kur’an’ı bilmiyordur. Hemde 5 ayra ayette bundan bahsetmiştir. 
 

(Taha 45/131) 

َخ	َكِّبَر	ُقْزِرَو	ِۜھی۪ف	ْمَُھنِتَْفنِل	َایْنُّدلاِةوٰیَحْلاَ	ةَرْھَز	ْمُھْنِم	اًجاَوَْزا	۪ٓھِب	َانْعَّتَم	اَم	ىٰلِا	َكَْینْیَع	َّنَّدَُمت	َالَو
ىٰقَْباَو	ٌرْی 	

Velâ temuddenne ‘ayneyke ilâ mâ metta’nâ bihi ezvâcen minhum zehrate-lhayâti-
ddunyâ lineftinehum fîh(i)(c) verizku rabbike ḣayrun veebkâ 

Ve bazı çiftleri imtihan etmek için onları metalandırdığımız dünya hayatının ziynetine gözlerini 
dikme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlı ve bakidir. 
 
Burada göz dikilmemesi gereken dünya hayatı ve imkanları değil, bu imkanların süs,ziynet için 
kullanılması, gösterişe harcanmasıdır. Dünya nimetlerini gösteriş için isteme, insanı çoğaltma tutkusuna 
götürür. Bu da kibir ve gururu besler. Maddeye olan ilgi yüzünden, manaya ve ahirete bir isteksizlik oluşur. 
Bunada “istigna” diyoruz. Bunun sonucu hadsizliktir yani tuğyandır. 
 
Dünyadaki nimetleri gösteriş, kendini üstün göstermek için kullanmak insan alçaltacağı, ancak bunları bir 
araç ve emanet olarak görmenin de insanı yücelteceği aşikardır. 
 
Kur’an bu şuuru Rabden gelen rızık olarak ifade etmiştir. “Rabbinizden gelen rızık daha hayırlı ve bakidir” 
Bu rızık bu şuur ve bakış açısıdır. Dünya hayatının bir emanet olduğu bakışı Rabden gelen bir rızıktır. Ve 
baki bir rızıktır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Taha 45/132) 

ىٰوْقَّتلِلُ	َةبِقَاعْلاَوَُۜكقُزَْرن	ُنَْحن	ًۜاقْزِر	َُكل¦ـَْسن	َال	ۜاَھَْیلَع	ِْربَطْصاَو	ِةوٰلَّصلاِب	ََكلَْھا	ْرُْمأَو 	
Ve/mur ehleke bi-ssalâti vastabir ‘aleyhâ(s) lâ nes-eluke rizkâ(an)(s) nahnu 

nerzukuk(e)(k) vel’âkibetu littakvâ 
(Ey Peygamber!) Aile fertlerine namaz kılmayı emret. Sen de namaz ibadetlerine devam et. Biz 
senin rızık peşinde koşmanı istemiyoruz. Rızkını biz veririz. Mutlu son, şirkten sakınanların 
olacaktır. 

 

(Taha 45/133) 

ىٰلُوْالاِفُحُّصلا	يِف	اَمُ	َةنَِّیب	ْمِھِْتَأت	َْملََوا	۪ۜھِّبَر	ْنِم	ٍَةیٰاِب	َانیْ۪تَأی	َالَْول	اُولَاقَو 	
Ve kâlû levlâ ye/tînâ bi-âyetin min rabbih(i)(c) eve lem te/tihim beyyinetu mâ fî-

ssuhufi-l-ûlâ 
Ve dediler ki : “ Bize Rabbinden bir âyet getirse olmaz mı? Önceki sahifelerdeki beyyineler , 
onlara gelmedi mi? 
 
Bu emirler hoşlarına gitmeyince hemen bu vahyin kaynağına şaibe bulaştırmaya yönelik bir iftira atmaya 
başlıyorlar.Biz senin dediklerini yapacağız ama sen bize ilk önce bir mucize getir. Bir olağanüstülük göster 
ki yapalım. Sanki Kur’an’ı Kerim kötü birşeyler, çok zor şeyler söylemiş gibi. Halbuki sizin iyiliğiniz için 
söylenmiş sözler. Bir daha mucize beklemenize ne gerek var. Ne ihtiyacınız varki. 
 
Önceki sahifelerde size son Resul’ün geleceği bilgisi gelmedi mi? Geldiğini biliyorsunuz. Ayrıca bu 
Kur’an’daki yazılı emiler önceki sahifelerde de vardı ve aynı şeyi emrediyordu. Hz. İbrahim’in, Hz. 
Mûsâ’nın, Hz. İsa’nın getirdikleri neyse Kur’an’ı Kerim’in getirdikleri de aynısı. Onlara iman ettiniz de neden 
bu son kitaba iman etmiyorsunuz. Böyle akli bir kıyasla muhataplarını ikna ediyor Rabbimiz. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Taha 45/134) 

 

ََّنا	َْولَو َْنا	ِلَْبق	ْنِم	َكِتَایٰا	َعِبََّتَنف	ًالوُسَرَانَْیلِا	َتْلَسَْرا	َٓالَْول	َانَّبَر	اُولَاَقل	۪ھِلَْبق	ْنِم	ٍبَاَذعِب	ْمُھَانَْكلَْھا	آ
	 ىٰزَْخنَو	َّلَِذن 	

Velev ennâ ehleknâhum bi’ażâbin min kablihi lekâlû rabbenâ levlâ erselte ileynâ 
rasûlen fenettebi’a âyâtike min kabli en neżille venaḣzâ 

 

Ondan önce gerçekten Biz onları, azapla helâk etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi: 
“Rabbimiz, bize resûl gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil (rezil) ve rüsva olmadan 
önce senin âyetlerine tâbî olsaydık.” 
 
Kulların günah üzere ölmemesi ve onurlu bir hayat yaşaması için Rabbimiz ayetlerini bir teklif gibi sunsa 
da, sunmasaydı onların bahanesi şu olacaktı. “ Bir Resul gelseydi biz bu hatalara düşmezdik.” Resul 
geldi,ayetler geldi, ilkeler geldi siz hala bize bir mucize getir şeklinde bahaneler ileri sürüyorsunuz. 
 
Resul’ün teklifini de aşağıdaki ayette aşırı bir yol olarak gördüklerini görüyoruz. Yani diyorlarki Ey Resul! Sen 
aşırı bir yoldasın, biz normal yoldayız. Biz sıratı seviyedeyiz. Biz hidayet üzerindeyiz. Sen normal yolu bıraktın 
delalete düştün. Böyle bir düşünceye karşı Taha 135 şöyle diyor : 

 

(Taha 45/135) 

ىَٰدتْھا	ِنَمَوِّیِوَّسلا	ِطاَرِّصلا	ُباَحَْصا	ْنَم	َنوَُملَْعتََسف	ۚاوُصَّبََرَتف	ٌصِّبََرتُم	ٌّلُك	ُْلق 	
Kul kullun muterabbisun feterabbesû(s) feseta’lemûne men as-hâbu-ssirâti-sseviyyi 

vemeni-htedâ 
De ki: “Herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin! Artık kim Sıratı Seviyye (Sıratı Mustakîm) 
ehlidir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.” 
 
Herkes geleceğin kendisine ne getireceğini ümitle beklemektedir anlamını taşıyan ince bir anlatıma 
sahip ayet.  
Burdan anladığımız. Biz hesap sorucu olamayız. Biz halim olacağız. Tebliğimizi yapacağız ve 
bekleyeceğiz. 
 
Mûsâ örneğinde Taha suresinde okuduk.YuMûsâk sözle söyledi, hesap sorucu olmadı ve beklemekte. 
Taha suresinin tamamı nasıl bir tebliğ yapılacağına dair altın ilkeler barındırıyor. Insanların değişim ve 
dönüşümünü beklememiz gerektiğini ifade ediyor. Ve en sonunda da elimizden geleni yapıp,takdiri 
Allah’a bırakmamız gerektiği, beklememiz gerektiği emrediliyor. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Burada Hz Peygamber ve onun öğretisi karşısında kendilerini normal, düzgün yolda gören bir gruba 
cevap verilmektedir. Sure yapılacak tebliğin tamamen yuMûsâk bir biçimde hikmetle ve dayatma 
olmadan yapılması gerektiğne dair örnekler barındırıyordu bize. Hikmetli teklif bize,sonuç ve hesap 
sormak Allah’a düşer diyoruz. Yine her zaman dediğmiz gibi “ En doğrusunu Allah bilir.” 

 

 


