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İniş Sırası :72 Tertip Sırası :14 Ayet Sayısı :52 İndiği Yer : Mekke 

 
Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sure adını 34nci ve 41ncü ayetlerde geçen Hz. 

İbrahim’in kıssasından almaktadır. Hz. Musa’dan sonra Kur’an’ın en çok zikrettiği 

peygamber Hz. İbrahim’dir.  
 
Mushaftaki sıralamada on dördüncü, iniş sırasına göre yetmiş ikinci sûredir. Nûh sûresinden 

sonra, Enbiyâ sûresinden önce nâzil olmuştur.  

 

Bu sure Basralıların sayımlarına göre 50-51 ayet, Küfelilere göre 52 ayet, Medinelilere göre 

54 ayet, Şamlılara göre ise 55 ayettir. Bunları vermemizin nedeni, beşeri olan 

numaralandırmaları size aktarmak içindir.  

 

الَرِحيمِِ نِِالَرْحم ِ  ّللَاِِ بِْسمِِ  

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i) 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

 

 
(İbrahim 72-14/1) 

 

ى َرب ِِهمْٰ۠ النُّوِربِِاذْنِٰ۠ اِلَى الظُّل َماتِٰ۠ ِمنَٰ۠ النَّاسَٰ۠ ِلت ْخِرجَٰ۠ اِلَْيكَٰ۠ اَْنَزْلنَاه ٰ۠ ِكتَاب ٰ۠ آلر  ٰ۠ اِل   
اْلَح۪ميِد ٰ۠ اْلعَ۪زيزِٰ۠ ِصَراطِٰ۠  

Elif-lâm-râ(c) kitâbun enzelnâhu ileyke lituḣrice-nnâse mine-zzulumâti ilâ-

nnûri bi-iżni rabbihim ilâ sirâti-l’azîzi-lhamîd(i) 

 

Elif-lâm-râ Rablerinin izni ile insanları karanlıklardan nura; Aziz, Hamid 

olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. 
 
Hurufu mukadda dan sonra; kitap vurgusu yapılır, metin vurgusu yapılır, yazı vurgusu 
yapılır. Çünkü bu metni bölen tek şey hurufu mukaddalardır.  

 

Okuyacağımız kitabın içeriğini Kur’an bize en başta Elif-lâm-râ diyerek veriyor. Ben size bir 

elifi anlatacağım, yani tevhidi. Diğeri Lam, şirk konusuna değineceğim.  

 

Buradaki “nur” kelimesi aydınlık, ışık, parlaklık, eşyayı ortaya çıkaran ve onun gerçekliğini 
gösteren tecelli gibi manalar verilmiş lügatlarda.  

 
Dikkat edilirse zulümat, yani karanlıklar çoğuldur, nur ise tekildir. Bunun sebebi kaynağın, 

yaratanın, kökenin tekliği ilkesi. Yani elif ilkesidir. 

 
 

Sapmaların, küfrün, günahlarında muhtelif olması, zulümat diye burada anlatılmış. Kaynak 

tekdir nurdur, fakat sapmalar çok olabilir. Zulümat kelimesi çoğuldur, tekili ise zulmet 
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şeklindedir. Kur’an’da nur tevhidi, zulümat da şirki sembolize eder. Karanlığın varlığı ışığın 

yokluğuna bağlıdır. Karanlık ışığın, şirkte tevhidin yokluğudur. 

 

Bu ayette Kur’an’ın indiriliş gayesi özetlenmiştir. Kur’an’ın inme sebebi, bizleri 

karanlıklardan aydınlığa çıkarmak içindir. 

 

Kur’an, insanı insanlıktan çıkaran, onursuzluğa mahkum eden, zulme sürükleyen tüm 

karanlık ve kötülüklerden aydınlığa çıkarma amacını net olarak İbrahim suresinin ilk 

ayetinde ortaya koymuştur. 

 

Bir insan Kur’an okunduğunda geleceğe umutla bakmıyorsa, karamsarlık bulutları dağılıp 

içini huzur doldurmuyorsa, o insan bir şeyleri eksik yapıyor demektir.  
 

Kur’an’ın amacı insanı karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Bu amacı yerine 

getirmiyorsa, bir şeyler eksik yapılıyor demektir.  

 

Yani ya anlamıyoruz, ya hatalı anlıyoruz ya da anladığımız şekilde salih ameller 

üretmiyoruz.  

 

Bunu nereden anladık?  

 

Bakın! Ayette “Rabblerinin izni ile”, Rabbinin izni bunlara bağlanmıştır. Allah’ın izni 

olmamış olan okumalarda bunlar gözlenilmez. “bi-iżni rabbihim” uyarısı bu nedenle 

önemli bir nükte barındırıyor.  

 

İlk adım bizim Kur’an’ı okumamız ve bu mihvalde, münkerden uzak durmamız, salih 
ameller yapmamızdır. Fatır suresi 10ncu ayetinde “ancak güzel sözleri salih ameller 

yükseltir” diyor ayet. Bu gerçekleşecek ve Allah’ın izni de olmuş olacak. Bizim 

karanlıklardan çıkıp nura kavuşmamız için Rabbimizin izni gerçekleşmiş olacak. 

 
Hamîd, bu isim Aziz ile birlikte üç yerde geçer. İbrahim 1, Sebe 6 ve Buruç 8. Zira hamd 

üstün ve değerli olanın hakkıdır. En büyük hamd en üstün ve en değerli olanın hakkıdır. 

Aynı zamanda kendisine yapılan hamde en büyük ve en iyi karşılığı, en üstün olan verir. 

Onun için Allah, Aziz ve Hamid’dir. Kullanıldığı üç yerde de belirli formda gelir. Bu O’nun 

Hamid oluşunun tecellilerinin akletme yoluyla bilinebilineceğine delalet eder. Yine üçü de 

Mekki surelerde gelir. Her mü’minin kendi hayatının Mekke dönemlerinde Aziz olan Allah’a 

Hamdi eksiltmemesini ima eder. Zira hayatının Mekke’sinde hamd etmeyen, 

Medine’sinde hamd etmez. Kaldı ki şükür sadece Allah verince yapılır, fakat hamd 

verince de alınca da yapılır. 
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(İbrahim 72-14/2) 
 

ِٰ۠ َواتِٰ۠ فِي َما لَه ٰ۠ الَّ۪ذي للََاٰ ٰ۠ فِي َوَما السَّم  َش۪ديد  ٰ۠ ِمْنعَذَاب ٰ۠ ِلْلَكافِ۪رينَٰ۠ َوَوْيل ٰ۠ اْْلَْرِض   

(A)llâhi-lleżî lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ard(i)(k) veveylun lilkâfirîne min 
‘ażâbin şedîd(in) 

 

O, Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O’nundur. Ve şiddetli 

azaba rağmen örtenlerin vay haline. 
 

“Mülk Allah’ındır” ayeti. 
 

Bu ayette Rabbimiz göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi kendisine ait olduğunu 

vurgulayarak, aslında insanları kendilerinde olmayan emanet olarak aldıkları şeylere 
bağlanmaktan uzaklaştırmak istemektedir.  

 

Sakın emanete mülkiyet gözüyle bakmayın. Sanra ona bağlanmayın. Bağlanırsanız 

dünyevileşme sizi şirke götürür. Emaneti mülkiyet görmek aynı zamanda mülk Allah’ındır 

ayetini örtmektir. O yüzden Rabbimiz “örtenlerin vay haline” diye de vurguluyor. 

 

 

Dünyevileşmenin sıkıntısını 3ncü ayet bize şöyle anlatıyor: 
 

 

 

 

(İbrahim 72-14/3) 

 

وةَٰ۠ يَْستَِحبُّونَٰ۠ اَلَّ۪ذينَٰ۠ ِخَرةِٰ۠ َعلَى الدُّْنيَا اْلَحي  َويَْبغ ونََهاٰ۠ َس۪بيِِلّلٰلِٰ۠ َعنْٰ۠ َويَص دُّونَٰ۠ اْْل 

ٓئِكَٰ۠ ِعَوًجا ٰ۠  بَ۪عيد ٰ۠ َضَِلل ٰ۠ ۪في ا ۬ول   

Elleżîne yestehibbûne-lhayâte-ddunyâ ‘alâ-l-âḣirati veyesuddûne ‘an 

sebîli(A)llâhi veyebġûnehâ ‘ivecâ(en)(c) ulâ-ike fî dalâlin ba’îd(in) 

 

Onlar, dünya hayatını sevip ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah’ın 

yolundan alıkoyarlar. Ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar, uzak bir delalet 

içindedirler. 

 
Uzak bir delalet: Öyle bir yolunu kaybetmişin ki artık doğru yolu bulma imkanının ve 

ihtimalin çok çok azalmış. Sıratı müstakimden uzaklaşmışsın. İşte Kur’an’ı kerim buna 

“fî dalâlin ba’îd(in)-uzak bir delalet” diyor. 

 

Buradaki “yestehibbûne” kelimesi var. Bu da “habbe” kökünden geliyor. Sevip,tercih 

etmek diye meallendirdik. Kur’an’ı Kerim’de sevmek manasına gelen bir vud var, sonsuz 
seven. Birde hub var, iştebu kelimenin kökü olan habbe dediğimiz hub kelimesi. 

 

İkisi sevgi ve muhabbet olarak meallendirilir. Fakat vub ve hub arasında muazzam 
farklılıklar var. Habbe dediğimiz tohum aslında biraz fıtridir. Vud ise sonradan öğrenilen bir 

sevgidir.  
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Demek ki dünya sevgisi habbe ile kullanıldığı için fıtri bir yanı da var. İnsanlar hayatta 

kalmak için yüzyıllardır biriktirme ile bunu genlerine işlemişler. Bu biriktirme belli bir süre 

sonra tekasüre ve dünya sevgisine dönüşünce, işte o habbe dediği tohum kalpte kök 
salmaya, yeşermeye başlamış demektir. İşte burada risk ortaya çıkıyor. Bu sevgi kalbe kök 

salarsa büyük ve yayılır.  

 

Dünyaya duyulan ölçüsüz sevgi bir anda insanı ele geçirir. Ve insan dünyayı elde etmek, 

çoğaltmak için tüm yolları bir anda mübah görebilir. Yani Ahmet’in, Mehmet’in hakkını 

alayım, daha çok çoğalayım, daha çok zenginleşeyim. Sevdiğime daha çok kavuşayım 

diye insanı bir şekilde “göklerin ve yerin mülkünün Allah’a ait olduğu” fikrinden 

uzaklaştırarak insanı zulme kadar götürebiliyor. Zulümde zaten şirktir.  

 

Allah’ın yolu kişiyi paylaşmaya, adalete, merhamete, güvenilir ve dürüst olmaya 
yaklaştırırken, dünyevileşen zehirli sevgi çıkarlarına hizmet eden bencil bir adalet anlayışı, 

her an her şeyi yapabilecek bir potansiyele ve güven vermeyen bir tipe doğru insanı 

sürükler. İşte bu uzak bir delalettir.  
 

 

(İbrahim 72-14/4) 

 

 

ا ٰ۠ َرس ول ٰ۠ ِمنْٰ۠ اَْرَسْلنَا َوَمٓ ْم ٰ۠ ِلي بَي ِنَٰ۠ قَْوِمهٰ۪۠ بِِلَسانِٰ۠ اِْلَّ اء ٰ۠ للَٰا ٰ۠ فَي ِضلُّٰ۠ لَه  َمنْٰ۠ َويَْه۪دي َمْنيََشٓ  
اء  ٰ۠ اْلَح۪كيم ٰ۠ اْلعَ۪زيز ٰ۠ َوه وَٰ۠ يََشٓ  

Vemâ erselnâ min rasûlin illâ bilisâni kavmihi liyubeyyine 

lehum(s)feyudillu(A)llâhu men yeşâu veyehdî men yeşâ(u)(c) vehuve-
l’azîzu-lhakîm(u) 

Ve gönderdiğimiz hiçbir resul yoktur ki, kendi kavminin lisanıyla onlara 

beyan etsin diye göndermiş olmayalım. Artık Allah, dilediğini dalalette 

bırakır, dilediğini hidayete erdirir. Ve O, Aziz’dir, Hakim’dir. 

 
Hiçbir Resul, onlara kendi kavminin dilinden başka bir dille beyanda bulunmamış, ayetleri 
okumamış.  

 

Mesela hepimiz Türk’üz. Ben size Fransızca bir tefsir yapsam, Arapça bir tefsir yapsam, bu 

ayetin dediğinin tam zıttını yapmış olacağım. Resullerin sünnetini yerini getirmemiş 

olacağım. Allah Resulü kavminin lisanı ile onlara hitap ediyor.  

 

Allah Resul’ünün sünneti, Rabbimizin de emri olduğu için.  

 

Fakat şimdi hocalara bakın, konuşmalarının yarısı Arapça’dır. Mübarek adam 30 dakika 
hitap ediyorsun. Bunun yarısından fazlasını Arapça’ya ayırıyorsun. Kim ne anlıyor! Sen o 

anlatmak istediklerini insanların anlayacağı dilden anlatsan daha anlaşılır olacaksın.  

 

Neden bu çok önemli? 

 

Çünkü Allah dilediğini delalette bırakır. Eğer siz mesajı tam anlamazsanız, hangisi delalet 

hangisi hidayet, burada bir seçim yapamazsınız.  

 

Allah dilediğini delalette bırakır. Allah’ın dilediği, her Resul’ün kendi kavmine kendi lisanı 

ile gidip ayetleri beyan etmesi, apaçık bir şekilde ortaya koyması ve seçimi insanların 
iradesine bırakmasını dilemiş. 
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Ayette Hz. Peygamber’e Kur’an’ın indirildiği bildirilmekle kalmayıp, birde Allah’ın 
hükümlerini açık ve anlaşılır lisan ile ortaya konması görevi yüklenmiştir.  
 
Peki sebebi nüzülde neden böyle bir ayet var? Resul Arap, muhatap Arap? Neden böyle 

bir ayet indirilmiş 10 yılın başında? 

 

Çünkü Allah Resul’ünden İbranice, Aramice bekleyenler var. Tevrat ve İncil’in dili Arapça 

değil. Bunlarda İbranice ve Aramice’yi kutsal bir dil haline getirdikleri için, cennetin dili 
yaptıkları için, Muhammed peygamberinde İbranice ve Aramice getirmesi gerektiğine 

iman ediyorlardı.  
 

Şimdi bu sapmayı alın günümüze. Günümüzde de Arapça cennetin dili oldu. Türk bir Resul 

gelse ne diyecekler? Bu ayetler Arapça olmalı değil miydi? Bakın kafa aynı, mantık aynı 
değişen bir şey yok. Diller birer kap. Bu kaplar manayı taşıyor. Kabı niye kutsuyoruz ki, bizim 

için önemli olan içindeki mesaj değil mi? Şunları yapacaksın, şunları yapmayacaksın. 

Şunlar farz, şunlar nafile. Bunu bize aktaracak. Kap değişebilir, mana değişmez. 
Adem’den bu yana mana değişti mi? Değişmedi. Ama insanlar değişti. O yüzden mealler  

İngilizce’de olabilir, Fransızca’da olabilir, Türkçe’de olabilir. Bu ayete göre bu Allah’ın 

emridir. Çünkü o kavmin o ilahi mesajı anlaması lazım ki uygulayabilsin. Anlayamadığı 
mesajı uygulayamayaz.  

 

Her peygamberin ancak kendi kavminin diliyle gönderilmiş olması, bütün insanlar tek bir 
dil ile mesela Arapça ile anlaşmalarının, yalvarıp niyazda bulunmalarının beklenmediğini 

de gösteriyor. Lisanlar sadece ve sadece manayı taşıyan bir araçtır. Aracı kutsamak 

maksadı gözardı etmekle sonuçlanır.  
 

Bunun yanında ayetikerimenin işaret ettiği önemli noktalardan birisi de Resul’lerin izinden 
gidenlerin, içinde bulundukları toplumun diline çok iyi hakim olmalarıdır. Çok iyi bilmeleri 

gerekir. Çünkü her Resul içinde bulunduğu kavmin lisanını çok iyi konuşuyordu. Açık ve 

anlaşılır şekilde derdini, muradını karşıya anlatabiliyordu. Bunun bir istisnası Hz. Musa idi, 
onun da yanına Hz. Harun yardımcı olarak verilmiştir. Amaç karşıya mesajın hakkıyla 

aktarılması.  

 
O yüzden bu ayetin bize bakan yanı, Resul’ün izinden gidenlerin konuşulan dile hakim 

olmasıdır. İlahi maksat muhataba tam ve doğru bir şekilde aktarılmalıdır ki, dalalet ve 

hidayet sadece muhatabın hür tercihine göre belirlensin.   

 
Artık Allah, dilediğini dalalette bırakır, dilediğini hidayete erdirir. Bu kesinlikle keyfi bir şey 

olarak anlaşılmamalıdır. “Allah’ın elinde herşey kardeşim biz ne yapalım?”gibi kaderci bir 

bakışa bizi kesinlikle sürüklememelidir. Allah’ın neyi dilemiş olduğunu da zaten izah ettik. 
Bir daha tekrar edecek olursak;  

 

“Allah her kavmi kendi lisani ile uyarmayı dilemiş, bu yönde resullerini göndermiştir. Allah’ın 
dilediği bu. Allah’ın hakim hükümlerinin muhatabına kaybettirdiği izzet ve değeri de 

kazandıracak mahiyette oluşu, ayetin sonundaki “el -Aziz ve el-Hakim imaları ile dolaylı 

olarak verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(İbrahim 72-14/5) 
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ى اَْرَسْلنَا َولَقَدْٰ۠ يَاتِنَٓا م وس  ْره مْٰ۠ اِلَى الظُّل َماتِٰ۠ ِمنَٰ۠ قَْوَمكَٰ۠ اَْخِرجْٰ۠ اَنْٰ۠ بِا  بِاَيَّامِٰ۠ النُّوِرَوذَك ِ

ِلكَٰ۠ ۪في اِنَّٰ۠ للَٰاِ ٰ۠  يَات ٰ۠ ذ  َشك ور ٰ۠ َصبَّار ٰ۠ ِلك ل ِٰ۠ َْل   

Velekad erselnâ mûsâ bi-âyâtinâ en aḣric kavmeke mine-zzulumâti ilâ-

nnûri veżekkirhum bi-eyyâmi(A)llâh(i)(c) inne fî żâlike leâyâtin 

likulli sabbârin şekûr(in) 

 

Ve doğrusu Musa’yı, “Karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah’ın günlerini 

hatırlat!”diye ayetlerimizle kavmine gönderdik. Muhakkak ki bunda çok 

sabreden, çok şükreden herkes için ayetler vardır. 

 
1nci ayetteki ifade burada Hz. Musa ve İsrailoğulları üzerinden örneklendirilip, Kur’an 

üzerinden tefsir edilecektir. Çünkü Kur’an kendi tefsirini kendisi yapıyor. Yeterki biz 
görebilecek emeği verelim. 

 
İsrailoğulları için zulümat, Firavun’un onları kölelik ve zulüm ile ezmesi idi. İsrailoğulları için 

aydınlık, nur ise Hz. Musa’ya indirilen Kitabın rehberliğinde, İsrailoğullarının hürriyetlerine 

kavuşmaları ve Firavun’un zulmünden kurtulmalarıdır, bu da onlar için nurdur. 
 

Burada “eyyâmi(A)llâh(i)(c)-Allah’ın günleri” ile ne kast edilmiştir? 

 
Araplar “eyyâmul Arap-Arap günleri “deyimi ile kazandıkları önemli hadiseleri, meşhur 

savaşları, Arap tarihine ait ona yön veren önemli kritik olayları kast ederler. Bu nedenle 

ayetteki “eyyâmi(A)llâh(i)(c)” ifadesi de Hz. Musa’nın rehberliğinde kavuştukları 
özgürlüğün kaynağına işaret etmektedir. Yani bu özgürlüğün asıl sebebi 

eyyâmi(A)llâh(i)(c) tır. 

 
İsrailoğullarına geleceklerinin kimsenin ipoteği altında olmadığı, Allah’ın günleri kullanımı 

ile özgürlüğe atılan adımlar olarak hatırlatılmıştır. O Allah’ın günleri sayesinde siz 

karanlıktan nura çıktınız. Allah’ın dediğini yaptığınız günlerde kurtuldunuz, Allah’ın dediğini 
yapmadığınız günlerde karanlığa döndünüz. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(İbrahim 72-14/6) 
 

ى قَالَٰ۠ َواِذْٰ۠ وس  وا ِلقَْوِمهِٰ۠ م  يك مْٰ۠ اِذْٰ۠ َعلَْيك مْٰ۠ للَٰاِٰ۠ نِْعَمةَٰ۠ اذْك ر  ِلِفْرَعْونَٰ۠ ِمنْٰ۠ اَْنج  ونَك مْٰ۠ ا  الْٰ۠ س ٓوءَٰ۠ يَس وم 
ِلك مْٰ۠ َو۪في َويَْستَْحي ونَنَِسٓاَءك ْم ٰ۠ اَْبنَٓاَءك مْٰ۠ َوي ذَب ِح ونَٰ۠ َعذَابِٰ۠ ء ٰ۠ ذ  َع۪ظيم  ٰ۠ َرب ِك مْٰ۠ ِمنْٰ۠ بََِلٓ  
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Ve-iż kâle mûsâ likavmihi-żkurû ni’meta(A)llâhi ‘aleykum iż encâkum 
min âli fir’avne yesûmûnekum sû-e-l’ażâbi veyużebbihûne ebnâekum 

veyestahyûne nisâekum(c) vefî żâlikum belâun min rabbikum ‘azîm(un) 

 

Ve Musa kavmine şöyle demişti: “Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın! 

Sizi Firavun ailesinden kurtardı. O, sizi azabın en kötüsüne zorluyor ve 

oğullarınızı boğazlıyor ve kızlarınızı hayatta bırakıyordu. Ve bunlarda 

Rabbinizden azim bir bela vardır. 
 

Nimeti hatırlamayan şükredemez. Şükredemeyen sabredemez. Allah’ın İsrailoğulları 

üzerindeki nimeti, onları Firavun’dan kurtarmasıdır. 
 

Hz. Musa hürriyetlerine kavuşan ancak nereden geldiğini unutarak şükretmeyen kavmine 

nimeti hatırlatmaktır. Amaç ise sabrı arttırmaktır. Toplumlar maruz kaldıkları travmatik 
olayların verdiği acıyı dindirmek için, yaşadıkları olumsuzlukları unutma eğilimindedir. Her 

toplum böyledir, o geçmişi unutmaya çalışır.  

 
Hz. Musa burada başlarına gelen kötülükleri değil, onları hatırlatmıyor. O zulümden Allah 

sayesinde kurtulduklarını ve nasıl o şekilde özgür kaldıklarını bir nimet olarak hatırlatıyor.  
 

Zira nimeti hatırlamayan, onun kıymetini bilmeyen, onu vereni de önemsemez, buna da 

Kur’an’ı Kerim nankör der. Nankör aslında Farsca bir kelime. Nan, ekmek, kör de bildiğikiz 
kör. Yani ekmeğe, nimete kör. Nimeti görmüyor, üstünü kapatıyor.  

 

Hafızasız toplumlar başlarına gelen felaket ve musibetlerden gerekli dersi çıkaramaz, 
bakınız İsrailoğulları. Ve sürekli aynı hatalara düşerek geleceklerini kaybederler.  

 

Yapılması gereken, topluma yön veren akil insanların, aydınların, ara ara nereden 
geldikleri, ne tür sıkıntılarla bu nimetlere kavuştuklarını toplumlara hatırlatarak toplumun 

hafızasını diri tutmaları gerekir. Yoksa gerçekten yeni nesil geçmişte yaşanan sıkıntıları 

bilmediği için nimetin farkına varmazlar. İçinde bulunduğu özgürlük, bolluk ortamının 
farkında olmaz, hep daha fazlasını ister. Buda onları mutsuz, kanaatsiz ve sabırsız yapıyor.  

 

Burada “kızlarınız” diye çevirdiğimiz “nisâekum” kelimesi genelde “kadınlarınız” diye 
meallendirilir. Buradaki “ebnâekum” lügatta “oğullar” anlamına geliyor, biz bunun tam 

zıttı olan “nisâekum”u da, bu durumda ilerde kadın nüfusunu oluşturacak olan oğulların 

karşıtı kızlar anlamını verdik. Kızlar manası verdiğiniz zaman, o kızlar büyüdüğü zaman 
kadınları oluşturacağı için, daha geniş bir mana olmaktadır.  

 

“Rabden gelen azim bela” nedir? Bunu iki türlü anlayabiliriz. Rabbin efendi manası vardır, 
Firavun’da kendisine Rabb der. Hz. Yusuf’ta hapishanede “git benden Rabbine 

bahset”der, oranın yöneticisi için. Burada “Rabden gelen azim bela”, Firavun’un, 

efendinizin size yaptığı o dizleri kıran azametli zorluklar manasında okuyabiliriz. 
 

Allah’tan gelen azim bela şeklinde okuyacak olursak da, Allah’ın sosyolojik sünnetine bir 

atıf olarak okuyabiliriz.  Yani siz edilgen, alık bir toplum olursanız, sizin başınızda efendiler 
olur, onlar size azap eder, onlar sizi köleleştirir. Bu Allah’ın sünnetidir, yasasıdır. O yüzden 

fail Allah’tır.  

 
 

(İbrahim 72-14/7) 
 
 

َعذَا۪بيلََش۪ديد ٰ۠ اِنَّٰ۠ َكفَْرت مْٰ۠ َولَئِنْٰ۠ َْلَ۪زيدَنَّك مْٰ۠ َشَكْرت مْٰ۠ لَئِنْٰ۠ َربُّك مْٰ۠ تَاَذَّنَٰ۠ ذَْٰ۠واِٰ۠  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Ve-iż teeżżene rabbukum le-in şekertum leezîdennekum(s) vele-in 
kefertum inne ‘ażâbî leşedîd(un) 

 

Ve o zaman Rabbiniz size duyurmuştu: “Eğer şükrederseniz arttırırım ve 

eğer örterseniz muhakkak ki azabım şiddetlidir. 

 
Bu cümlenin Hz. Musa’ya ait olmadığını görüyoruz. O yüzden 1. Yorumumuzda biz 

yukardaki Rabbi Firavun olarak okuduk.  

 

Neden bu cümle Musa’ya ait değil? 

 

Bakın! 8nci ayet “Vekâle-Ve Musa dedi ki” diye başlıyor. Demek ki arada başka biri 

konuşacak ki ve altta “Ve Musa dedi ki” diye 8nci ayet devam etsin. O zaman biz 7nci 

ayeti tüm resullerin ümmetlerine söylediği genel bir kaide olarak okumamız lazım. 
 

Ve o zaman Rabbiniz size duyurmuştu. Nasıl duyurdu? Resulleri ile, vahiy ile duyurmuştu. 
Bu “teeżżene” kelimesi kulakm manasına geliyor, o yüzden biz duyurmuştu şeklinde 

meallendirdik. Yani belanın lügat manası, bir şeyi bileylemek. Sıkıntıya, baskıya maruz 

kalarak onu daha keskin hale getiriyorsun. Bazı sıkıntılar, zorluklar bizi daha da olgunlaştırır.  
 

Hz. Musa’dan ziyade bütün peygamlerin söylediği evrensel bir ilkedir. İlke: “Eğer 

şükrederseniz arttırırım. 
 

Şükür; verilenin tüketilmesi değil, farklı ve yararlı nimete dönüştürülerek onun üretilmesidir. 

Hayvanı besliyorsunuz, size süt veriyor. Hayvan tüketmiyor aslında. Verilen bir nimeti farklı 
bir şekilde üretiyor. O zaman şükür tüketmek değil, üretmek için tüketmek olabilir. 

 

Bu bağlamda kaynakların verimli kullanılması ile değerlendirilip arttırılmasına şükür, 
nimetin, kaynakların geri dönüşümsüz tüketilip israf edilmesine, heba olmasına da küfür, 

örtme diyebiliriz, nankör manasından dolayı. Nimeti örtmek aslında küfretmektir. Buda 

hem nimete hem de bu nimeti bizlere musahhar kılan Rabbe yapılmış bir nankörlüktür, 
küfürdür. O yüzden Allah’ın verdiği nimetleri israf edenler aslında o nimete nankörlük 

etmiş, küfür etmiş olurlar.  

 
Küfrü sadece inançsal olarak düşünmeyin. Tabiatı kirletmek, doğayı kirletmek, bir canlının 

neslini tüketmek, havayı kirletmek, suyu kirletmek hepsi nimetin üstünü örtmektir, 

küfretmektir. Bunun neticesinde oluşan mahrumiyeti de Kur’an “şiddetli azap” olarak bize 
burada tanımlamıştır. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(İbrahim 72-14/8) 
 
 

ٓى َوقَالَٰ۠ وا اِنْٰ۠ م وس  َح۪ميد ٰ۠ اللَٰهلَغَنِي ٰ۠ فَِانَّٰ۠ َج۪ميعًا ٰ۠ اْْلَْرِضٰ۠ فِي َوَمنْٰ۠ اَْنت مْٰ۠ تَْكف ر ٓ  

Vekâle mûsâ in tekfurû entum vemen fî-l-ardi cemî’an fe-inna(A)llâhe 
leġaniyyun hamîd(un) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Ve Musa dedi ki: “Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi, nankörlük 

etse bile muhakkak ki, Allah Gani’dir, Hamid’dir. 
 

Çok önemli bir vurgu. Gani’dir, Hamid’dir. Bu ayette tekfur şükrün karşıtı olarak 

konumlanmış. Yani nimeti örtme, vereni inkar etme manasında nankörlük olarak, biz bunu 
meallendirdik.  

 

Bu ayetler Hz. Musa’nın İsrailoğullarına vefatından önce hatırlattığı öğütlerdir. Bunlar 
Kitab-ı Mukaddes’in Tesniye bölümünde de aynen aktarılmaktadır. Dün Hz. Musa’nın 

diliyle İsrailoğullarına söylenmişti, bugün de Kur’an’ı Kerim aracılığı ile bizlere 

söylenmektedir. 
 

Rabbe değil onun nimetine nankörlük eder, hoyratça dünyayı kirletirsek Rabbimiz 

bundan etkilenmez. Çünkü O, Gani’dir.  
 

El-Gani kelimesi, bir şeye ihtiyaç duymamak, zengin olmak gibi anlamlar taşır. Muhtaç 
olmanın zıttıdır. Bu isim genelde Kur’an’da Allah’ın insanların yararı için koyduğu kurallar. 

İbadetlerin akabinde zikrediliyor. Yani Allah sizin ibadetlerinize muhtaç değil. Kulluğunuza 

muhtaç değil. O Gani’dir.  
 

Böylece o buyruklara uymanın esas faydasının Allah’a değil, onlara uyanlar olduğunu 

Kur’an’ı Kerim dikkatleri bunun üzerine çekiyor. Yani Allah Gani’dir, hiçbir şeye muhtaç 
değildir. Siz nimetin üstünü örtmüşsünüz, siz nankörlük etmişsiniz, siz başka türlü 

küfretmişsiniz Allah’a bir zarar veremezsiniz. Aslında kendinize zarar veriyorsunuz.  

 
Pek çok inanç sisteminde Tanrıların, kulların kulluğuna, insanların o dine girmesine muhtaç 

olduğu gibi bir imaj çizilir. Kullar ona kulluk etmese Tanrı bundan bir zarar görecek gibi bir 

hava oluşturulur. Bunun altında yatan asıl sebep, dinden geçinenlerin rant ve nüfuz elde 
etme arzularıdır. Yani zararı o Tanrı’nın ruhbanları görüyor. Çünkü müşterileri azalıyor 

 

Onların anlattığı inanç sisteminde din bir siyasi parti, haşa yaratanda sanki o partinin siyasi 
lideri konumuna düşürülür. Takım tutarlar gibi tutarlar. Bu bilinçaltı düşünüldüğünde 

Kur’an’ın mesajının önemi daha iyi anlaşılmış olur. Zira Kur’an, Allah’ın hiçbir şeye , bu 

arada insanların yaptıkları işlere, ibadetlere muhtaç olmadığı aksine dine ve ibadetlere 
ihtiyaç duyanın insan olduğunu özellikle  öne çıkarıyor. Biz bunu Fatır Suresi 15’te, Neml 

suresi 40’da okumuştuk.  

 
Birileri çıkıp size şunu diyorsa: “İslam’ın, Kur’an’ın buna ihtiyacı var” Bu söylem kuzu 

görünümünde kurttur. Kur’an yetim, İslam sahipsiz” diye size naralar atıyorsa bilin ki orada 

bir rant devşirme vardır. Çünkü İslam’ın ya da Kur’an hiçbir dönem sahipsiz değildir. Çünkü 
dinin sahibi insanlar değildir. Dinin sahibi, Kur’an’ın sahibi Allah’tır. Allah ölümsüzdür. Her 

an faaldir.  

 
 

Kur’an yetim, demek, Nietsche’nin dediği gibi “Tanrı öldü” demektir. Adam bunu söylüyor 

aslında, Tanrı öldü, kitaba biz sahip çıkalım diyor. 
 

İnsanlık var olduğundan beri hiçbir zaman ve zeminde Allah’ın yol gösteren ilkeleri sahipsiz 
kalmamıştır. Zira dinin tek sahibi, Gani ve Hamid olan Allah’tır. 

 

Hamid; iyilik, güzellik ve erdemli gibi anlamlar taşıyan hamede kökünden türemiştir. El-
Hamid; bütün iyilik ve güzelliklere sayısız nimet ve lütuflara karşı övülen, övgüleri boşa 

çıkarmayan tek ilah olan Allah’ın bir esmasıdır.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

(İbrahim 72-14/9) 
 

ا يَأْتِك مْٰ۠ اَلَمْٰ۠ َْلٰ۠ بَْعِدِهْم ٰ۠ ِمنْٰ۠ َوالَّ۪ذينَٰ۠ َوثَم ودَ ٰ۠ َوَعاد ٰ۠ ن وح ٰ۠ قَْومِٰ۠ قَْبِلك مْٰ۠ ِمنْٰ۠ الَّ۪ذينَٰ۠ نَبَؤ ۬  
ه مْٰ۠ ٰ۠ يَْعلَم  اَءتْه مْٰ۠ للَٰا  ٰ۠ اِْلَّ س ل ه مْٰ۠ َجٓ َوقَال ٓوا اَْفَواِهِهمْٰ۠ ۪فٓي اَْيِديَه مْٰ۠ فََردُّٓوا بِاْلبَيِ نَاتِٰ۠ ر   
ا َكفَْرنَا اِنَّا ا َشك  ٰ۠ لَ۪في َواِنَّا بِهٰ۪۠ ا ْرِسْلت مْٰ۠ بَِمٓ ۪ريب ٰ۠ اِلَْيهِٰ۠ تَدْع ونَنَٓا ِممَّ م   

Elem ye/tikum nebeu-lleżîne min kablikum kavmi nûhin ve’âdin 
veśemûd(e)(*) velleżîne min ba’dihim(*) lâ ya’lemuhum illa(A)llâh(u)(c) 
câet-hum rusuluhum bilbeyyinâti feraddû eydiyehum fî efvâhihim ve 

kâlû innâ kefernâ bimâ ursiltum bihi ve-innâ lefî şekkin mimmâ 
ted’ûnenâ ileyhi murîb(un) 

 

Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad ve Semud ve onlardan sonra 

gelenlerin önemli haberi size gelmedi mi? Onları, Allah’tan başkası 

bilemez. Onların resulleri, onlara beyyinelerle geldiler. Fakat onlar, ellerini 

ağızlarına bastılar. Ve dediler ki: “Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz 

şeyi önemsemedik. Ve muhakkak ki, bizi kendisine davet ettiğiniz muğlak 

şeye karşı ikilem içindeyiz. 

 
“Nebe” kelimesi sıradan haberleri değil, muhatabı için hayati önem taşıyan haberleri ve 

bu haberi doğru olarak sadece vahyin yoluyla öğrenebildiğimiz bilgilerdir. 

 
Ellerini peygamberin ağzına basmaları mecazi bir ifadedir. Resul’ün söylediklerini 

dinlemeden lafı onların ağzına tıkmaları anlamına gelmektedir. Fikre karşı bu adamların 
fikri yok. Düşünceye karşı düşünce üretemiyorlar. Elleri ile onu susturmaya çalışıyorlar. Bu 

ellerin birde güç manası var. Resul’leri susturmak için güç kullanıyorlar. 

 
Toplumların geçmişten ders çıkararak geleceğe ilişkin uyaranları yani resulleri susturmak, 

o toplumları felakete sürüklemektir. Resulleri de bir şekilde “felaket tellali” olarak bunlar 

lanse edip, suçluyorlar. Fikir ve inanç özgürlüğünün de bu ortamlarda olmadığını çok net 
olarak anlıyoruz. Resul size bir fikir ortaya koyuyor, demek ki fikir özgürlüğü yok.  

 

Resul bir inanç ortaya koyuyor, demek ki inanç özgürlüğü yok. İnanç ve fikir özgürlüğünün 
olmadığı bir yerde toplumlar bu şekilde sosyolojik, psikolojik helaklara doğru sürüklenir.  

 

“şek” ve “şüphe” arasındaki fark; “şek” kelimesi şekeke kökünden türüyor. Şüphe ise 
şehebe kökünden türemektedir. Kökler farklı ise bir kelimenin manası da farkladır. Ama 

bakın meallere hepsine “şüphe” diye çevirirler.  
 

Bir şeyin ikiye ayrılması veya iki adet olmasına “şek” denir. Türkçe’deki adı “ikilem”dir.  

Fakat şüphede alternatif daha fazladır. Yüzlerce alternatif vardır. Benzerler çoktur. O 
şüphedir.  

 

“rayb” ise bir muğlaklık, belirsizlik manasındadır. Rayb kelimesi reyebe kökünden gelir. 
Kur’an’da onyedi yerde geçer. Bu kelime ya Kur’an’ın içeriği ile alakalı ya da (la raybe 

fi’dir Kur’an, içinde hiçbir muğlaklık yoktur. Bakın şüphe değil.) 

 
Birinde diyorum ki: “bunda şüphe yoktur. Yani Allah’tan gelmiş.” Diğerinde diyorum ki: 

“Bunun içerisinde tutarsızlık yok, muğlaklık yok.” O zaman bu dediğim daha öndeki 

basamak.  Yani içerisinde tutarsızlık, muğlaklık olmayacak, ondan sonra ben ikinci 
basamağa çıkacağım. Bunun Allah’tan geldiğine eminim.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Bir de son saatin mutlaka olacağı ile ilgili, dirilişin kesinlikle olacağı ile ilgili rayb kelimesi 

kullanılır. Semantik alanı içerisinde her türlü belirsizlik, kararsızlık, muğlaklığın genel adıdır 

rayb. 
 

Şöyle bir örnek verebiliriz: Uzakta, karanlıkta bir cisim size doğru yaklaşıyor. Bu cismin ne 

olduğunu bilmiyorsunuz. Alternatif çok. Bir hayvan olabilir, bir insan olabilir, erkek olabilir, 

kadın olabilir. O zaman bu şüphedir. 

 
Biraz daha yaklaştı. Tamam bu bir insan. Ama kadın mı? Erkek mi? Bu “şek” tir. İkileme 

düştünüz.  

 

Biraz daha yaklaştı. Artık ayan-beyan görmeye başladınız artık lâ rayb oldu. Muğlaklık, 

belirsizliğin olmadığı ayan-beyan bir hal ortaya çıktı.  
 

Küfretmenin yani hakikati önemsememenin geri plana atmanın gerekçesi davetin 

muğlak oluşu (rayb) ve vahyin istekleri ile atadan öğrenilen nefsani yaşantı arasındaki 
derin farkların olduğunu (yani ikilemi)şek kelimesi ile ayet bize ifade etti.  

 

Müşrikler diyor ki: “Senin getirdiğin rayb, muğlak şeye karşı ikilem içindeyiz. Bu ikilemi 

babalardan gelen, atalardan gelen geleneksel din ile Resul’ün getirdiği söylem arasında 

ikilem yaşıyorlar. Bunun delili 10ncu ayettir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(İbrahim 72-14/10) 

 

س ل ه مْٰ۠ قَالَتْٰ۠ َواتِٰ۠ فَاِطرِٰ۠ َشك ٰ۠ للَٰاِٰ۠ اَفِي ر  ٰ۠ السَّم  ِمنْٰ۠ لَك مْٰ۠ ِليَْغِفرَٰ۠ يَدْع وك مْٰ۠ َواْْلَْرِض   
َرك مْٰ۠ ذ ن وبِك مْٰ۠ ٓى َوي َؤِخ  ى ٰ۠ اََجل ٰ۠ اِل  َسمًّ ٰ۠ اَْنت مْٰ۠ اِنْٰ۠ قَال ٓوا م  اَنْٰ۠ ت ۪ريد ونَٰ۠ ِمثْل نَا ٰ۠ بََشر ٰ۠ اِْلَّ  

دُّونَا اٰ۠ تَص  نَا يَْعب د ٰ۠ َكانَٰ۠ َعمَّ بَٓاؤ ۬ ۪بين ٰ۠ بِس ْلَطان ٰ۠ فَأْت ونَا ا  م   

Kâlet rusuluhum efi(A)llâhi şekkun fâtiri-ssemâvâti vel-ard(i)(s) yed’ûkum 
liyaġfira lekum min żunûbikum veyu-aḣḣirakum ilâ ecelin 

musemmâ(en)(c) kâlû in entum illâ beşerun miślunâ turîdûne en 

tasuddûnâ ‘ammâ kâne ya’budu âbâunâ fe/tûnâ bisultânin mubîn(in) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Onların resulleri şöyle dedi: “Gökleri ve yeri yarıp ortaya çıkaran Allah için 

mi ikileme düştünüz? Peşinizi bırakmayan suçlarınızdan sizi mağfiret etmek 

için davet ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor.” Dediler ki: “Siz ancak 

bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın kulluk etmiş olduğu şeylerden bizi 

alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir sultan getirin!” 

 
Burada diyorlar ki: “Siz ancak bizim gibi beşersiniz, biz babalarımızın kulluk ettiği şeylerden 
bizi alıkoymak istiyorsunuz. (İşte burada “şek” ile temsil edilmiş oluyor.) 

 
Onların resulleri şöyle dedi: “Gökleri ve yeri yarıp ortaya çıkaran (Bakın! Yaratan değil, 

yaratanda fatır kelimesi gelmektedir.) Allah için mi ikileme düştünüz? (Şekke düştünüz, 
şüpheye değil.)  Peşinizi bırakmayan suçlarınızdan (buda “zemk”dir. Kuyruk manasında. 

Hep günah diye bunu meallendirirler fakat zempin özelliği insanın peşini bırakmayan 

günah oluşudur) sizi mağfiret etmek için (o suçun vereceği zarardan korumak için, o 
yaptığınız suçun size zarar vermemesi için) davet ve sizi belli bir zamana kadar (ecel-i 

müsamma) tehir ediyor.” Dediler ki: “Siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. (Resul ne diyor. 

Muhatap ne anlıyor. Resul diyor mu ben insan üstüyüm.)  Babalarımızın kulluk etmiş olduğu 
şeylerden bizi alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir sultan getirin!” 

 
Allah, Kur’an ile yaptığı çağrıya kulların uymaları halinde toplumların ömrünün ecel-i 

müsammaya kadar uzatılacağını burada vaad etmektedir.  

 
Yaşanan ikilem, atalar inancı ile fıtrata, vicdana hitap eden Allah’ın buyrukları arasında 

yaşanan ikilemdir. Allah, fıtri olmayan ve peşlerini bırakmayan kötü davranışlarından bir 

miğferin koruması gibi korumak ister onları, mağfiret etmek ister. Bu nedenle onların yapıp 
yapmamaları gerekenleri konusunda elçileri ile önceden kullarını uyarmaktadır. 

 
Ancak uyarı ve davetlerin içeriği ile değil, Resul’ün insanüstü, olağanüstü şeyler getirmesi 

ile ilgilenen muhatap, yine bile isteye hikmeti, bozuk niyeti ile görmezlikten gelmiştir ve 

hedef şaşırtmıştır.  
 

Burada nüfuz ve eski altına alan her söylem, kanıt, delil, mucize sultan kelimesi ile 

özetlenmiştir. Resul’ün cevabı 11nci ayettedir. 

 

 

 

 

 

 
(İbrahim 72-14/11) 

 

س ل ه مْٰ۠ لَه مْٰ۠ قَالَتْٰ۠ ٰ۠ نَْحن ٰ۠ اِنْٰ۠ ر  ِكنَّٰ۠ ِمثْل ك مْٰ۠ بََشر ٰ۠ اِْلَّ نُّٰ۠ للَٰاَٰ۠ َول  ى يَم  اء ٰ۠ َمنْٰ۠ َعل  ِمنْٰ۠ يََشٓ  
ٰ۠ بِس ْلَطان ٰ۠ نَأْتِيَك مْٰ۠ اَنْٰ۠ لَنَٓا َكانَٰ۠ َوَما ِعبَاِد۪ه ٰ۠ فَْليَتََوكَّلِٰ۠ للَٰاِٰ۠ َوَعلَى للَٰاِ ٰ۠ بِِاذْنِٰ۠ اِْلَّ  

ْؤِمن ونَٰ۠  اْلم 
Kâlet lehum rusuluhum in nahnu illâ beşerun miślukum velâkinna(A)llâhe 

yemunnu ‘alâ men yeşâu min ‘ibâdih(i)(s) vemâ kâne lenâ en 

ne/tiyekum bisultânin illâ bi-iżni(A)llâh(i)(c) ve’ala(A)llâhi felyetevekkeli-
lmu/minûn(e) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Onlara resulleri şöyle dedi: “Biz de ancak sizin gibi beşeriz. Ve lakin Allah, 

kullarından dilediğini nimetlendirir. Biz, Allah’ın izni olmaksızın, size bir 

sultan getiremeyiz. Artık inananlar Allah’a tevekkül etsinler.” 

 
Allah’ın izni sünnetullahtır. Sünnetullaha aykırı bir şey istemeyin. Aykırı bir şey 

olmayacağına Allah en başta izin vermedi. Ben suyun üstünde yürüyemem, uçamam. 
Allah’ın izni yok bu konuda. Allah’ın sünneti buna uygun değil. Ama bir kanat takarsam, 

bir itme teknolojisi yaparsam, Allah’ın izni olur. Çünkü yeryüzü çekim kuvvetini kaldırım 

kuvvetiyle yenmiş olurum.  
 

Buradaki Allah’ın izni çok önemlidir. Allah neye izin vermiştir, neye vermemiştir. Resul’lerin 

olağanüstülükler göstermesine izin vermemiştir. Nedeni, eğer olağanüstülük gösterirse, 

bende sizin gibi bir beşerim diyemezsin. Ben sizden üstünüm mü demek zorundasın. 

Çelişki olur. Hem diyorsun ben sizin gibi bir beşerim, hem de olağanüstülükler 

göstereceksin. Olmaz. İnsanlar ne zorluklar çekiyorsa resuller de çekmeli ki örnek olsun. 

 

“illâ bi-iżni(A)llâh(i)” ifadesi; ancak Allah’ın izni ile demektir. Allah varlığı yaratırken 

yasaları ile neyin mümkün neyin namümkün olduğunu belirlemiştir. Yani dilemiştir. 

 

Mucizeler ilahi sünnete aykırı olağanüstülüklerdir, Allah’ın izni ve dışındadır. Resullerin 

beyanı da bu mahvelde olmuştur.  

 
O beyan da “Bizler, sizden mümkünü isterken, sizler Bizden neden namümkünü, imkansızı  

istiyorsunuz. 

 
Resul ne diyor: “Hırsızlık yapma, adam öldürme, çalma vs.” Bunlar mümkün şeyler değil 

mi? Peki muhatap neden mümkün olmayanları istiyor? 

 

“Ve lakin Allah, kullarından dilediğini nimetlendirir.” Bunu Fatiha suresinin 6ncı ayetine 

bağlamamız gerekiyor. Ayetteki nimet için ilk yapılacak yorum. Allah’ın insanlara vahiy 

aracılığı ile konuşmasıdır, yol göstermesidir. Zira en büyük nimet ilahi yönlendirmedir. Nimet 
verdiklerinin yoluna budur.  

 
“Artık inananlar Allah’a tevekkül etsinler.” Tevekkül nedir? Sünnetullah çerçevesinde 

düşünelim.  Allah’a tevekkül, O’nun hayata koyduğu psikolojik, sosyolojik, maddi ve 

manevi yasalarına güvenmek, yasalar istikametinde hareket etmek ve tezat 
oluşturmadan bilinçli bir duruş sergilemektir. İşte Allah’a tevekkül budur. 

 

Yani evini sel bölgesine yapmıyorsan, Allah’a tevekkül etmiş oluyorsun. Evini fay hattına 
yapmıyorsan Allah’a tevekkül ediyorsun demektir. Çünkü Allah’ın tabiata koyduğu 

yasalarla tezata düşmemiş oluyorsun. Allah’a sırtını dayamak budur.  

 
Allah önceden yasalarını belirlemiş. Bu yasalara uygun davranırsan, Allah’a tevekkül 

etmiş olursun. Çünkü sünnetullaha saygı gösteriyorsun. Sünnetullahı önemsemezsen, 

yasaları arkaya atarsan, işte zillet bu, sıkıntı bu.  
 

Maalesef biz tevekkülü dil ile yapılan bir şey anlıyoruz.  

 
 

(İbrahim 72-14/12) 

 
 

ٰ۠ لَنَٓا َوَما ينَا َوقَدْٰ۠ للَٰاِٰ۠ َعلَى نَتََوكَّلَٰ۠ اَْلَّ ى َولَنَْصبَِرنَّٰ۠ س ب لَنَا ٰ۠ َهد  ا َعل  ونَا ٰ۠ َمٓ ذَْيت م  ا   
تََوِك ل وَن ٰ۠ فَْليَتََوكَّلِٰ۠ للَٰاِٰ۠ َوَعلَى اْلم   
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Vemâ lenâ ellâ netevekkele ‘ala(A)llâhi vekad hedânâ subulenâ(c) 

velenasbiranne ‘alâ mâ âżeytumûnâ(c) ve’ala(A)llâhi felyetevekkeli-
lmutevekkilûn(e) 

 

“Ve biz niçin Allah’a tevekkül etmeyelim? Ve bizi, yollarımıza 

yönlendirmiştir. Ve sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. 

Artık tevekkül edenler, Allah’a tevekkül etsinler.” 

 
Burada sabır ve tevekkül yan yana gelmiştir. Sabır, bir bekleme hali değil, mücadele ve 

direnme halidir ki direnme tevekkül ile birleştirilmiştir.  

 
Kur’an, Allah’ın yasalarına muhalif olağanüstülükler istemek yerine bu yasalarla 

yaslanmak, tevekkül etmenin gerçekçi bir direniş, sabır olduğundan bahsediyor. Yasalara 

sırtınızı dayarsanız, Allah’ın sünnetine saygılı olursanız işte gerçek sabır budur. Doğru direniş 
budur. 5nci ayette sabır-şükür ilişkisi burada da tevekkül için sabır formülü sunulmuştur. 

 

 

(İbrahim 72-14/13) 
 

 

وا الَّ۪ذينَٰ۠ َوقَالَٰ۠ س ِلِهمْٰ۠ َكفَر  ٓى ِملَّتِنَا ٰ۠ ۪في لَتَع ود نَّٰ۠ اَوْٰ۠ اَْرِضنَٓا ِمنْٰ۠ لَن ْخِرَجنَّك مْٰ۠ ِلر  فَاَْوح   
الظَّاِل۪ميَن ٰ۠ لَن ْهِلَكنَّٰ۠ َربُّه مْٰ۠ اِلَْيِهمْٰ۠  

Vekâle-lleżîne keferû lirusulihim lenuḣricennekum min ardinâ ev 

lete’ûdunne fî milletinâ(s) feevhâ ileyhim rabbuhum lenuhlikenne-

zzâlimîn(e) 

Örtenler, resullerine dediler ki: “Sizi kesinlikle bu yerden çıkaracağız veya 

bizim milletimize döneceksiniz.” Artık Rabbleri onlara: “Muhakkak ki 

zalimleri helak edeceğiz.”diye vahyetti. 

 

 

 

 

 
(İbrahim 72-14/14) 

 

ِلكَٰ۠ بَْعِدِهْم ٰ۠ ِمنْٰ۠ اْْلَْرضَٰ۠ َولَن ْسِكنَنَّك م ٰ۠ َو۪عيدِٰ۠ َوَخافَٰ۠ َمقَا۪مي َخافَٰ۠ ِلَمنْٰ۠ ذ   

Velenuskinennekumu-l-arda min ba’dihim(c) żâlike limen ḣâfe mekâmî 

veḣâfe va’îd(i) 

 

Ve onlardan sonra sizi mutlaka o yere yerleştireceğiz. İşte bu, 

makamımdan ve vaadimden korkanlar içindir. 

 
Zalimleri zalimler ile helak ettikten sonra sizi oraya yerleştireceğiz. Çünkü sizin ilkeleriniz var, 

siz dürüstsünüz, siz adaleti savunuyorsunuz, siz hak ve hukuku savunuyorsunuz. Zalimin 
saltanatı bittikten sonra siz mutlaka oraya varis olacaksınız. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

“İşte bu, makamından ve vaadimden korkanlar içindir.” Neden Allah’tan korkanlar için 

demedi de, makamımdan ve vaadimden korkanlar içindir”dedi? 
 

Yeryüzü salih, iyi kullara varis kılınmıştır. Bunu Enbiya suresi 105nci ayetinden okuyoruz. 

Zulüm ve savaş yanlıları bu uğurda ölürken, barışı, sulhu, salihatı önceleyenler yeryüzüne 
varis olurlar.  

 

Dikkat edilirse Allah’ın kendisinden korkmak değil, makamından ve vaadinden 
korkmaktan bu ayet bahsetti. Zira rahman ve rahim olan Allah, şerli, tutucu bir rab 

tasavvuruna sürekli mesafe koyar. Burada Allah’tan değil de Allah’ın makamından 

korkmak, Allah’tan değil de onun vaadinden korkmak, Rahman ve Rahim olan Allah’ın 
koyduğu mesafedir.  

 

Allah’ın makamından korkmak; O’nun yasalarının kesinliğinden ve adam kayırmama 
tabiatına saygı duymaktır. O, öyle bir makamdadır ki o makam hüküm makamıdır, karar 

makamıdır. Verdiği kararlardada, verdiği sünnetullahta da adam kayırmaz.  

 
Bu sosyolojik sünnete kim uyarsa kazanır, kim uymazsa o kaybeder. Makamından korkmak 

budur. Hakimlerin hakimi olan dünyada din, dil, ırk ayırt etmeden sosyolojik sünnetler 

belirlemiş. Adalet ile yönetilmeyen zalim toplumlar er geç yerlerini daha ilkeli, daha tutarlı, 
adil toplumlara bırakır. Zira zulüm ile abad olanın, ahiri berbat olur. İşte bir vaad.  

 

Bu vaadden çekinen halkına zulüm yapmaz. Vaadinden sakınmak, tüm davranışlarını 
buna göre düzenlemek, duygu ve düşünceleri doğruya, güzele, iyiliğe, hakka ve adalete 

kanalize etmekle mümkündür.  

 
Allah’ın vaadinden sakınmak istiyorsanız, doğruya, iyiye, güzele yöneleceksiniz.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(İbrahim 72-14/15) 

 

وا َع۪نيد  ٰ۠ َجبَّار ٰ۠ ك لُّٰ۠ َوَخابَٰ۠ َواْستَْفتَح   

Vesteftehû veḣâbe kullu cebbârin ‘anîd(in) 

 

Ve fetih istediler ve bütün inatçı zorbalar kaybettiler. 

 
Rabbimiz istisna bırakmıyor. Her türlü inatçı, cebbar kaybeder diyor. Buradaki “cebbâr” 

kelimesi, cebirden mübalağlı ismifail. Yani sürekli cebredici, istediğini yaptırmak için 

kuvvet kullanan, onu yaptırmak için muhataplarını ona mecbur bırakan manasına 
geliyor. “cebbâr” ismi nerede Kur’an’ı Kerim’de insan için kullanılmışsa, orada zalimleri, 

olumsuz zorbaları ifade eder. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

 
(İbrahim 72-14/16) 

 

ائِهٰ۪۠ ِمنْٰ۠ ى َجَهنَّم ٰ۠ َوَرٓ اء ٰ۠ ِمنْٰ۠ َوي ْسق  َص۪ديد  ٰ۠ َمٓ  

Min verâ-ihi cehennemu veyuskâ min mâ-in sadîd(in) 

 

Onun ardında cehennem vardır ve kanlı sıvıdan içirilir. 

 

 

 
(İbrahim 72-14/17) 

 

ع ه ٰ۠ ائِهٰ۪۠ َوِمنْٰ۠ بَِميِ ت  ٰ۠ ه وَٰ۠ َوَما َمَكان ٰ۠ ك ِل ٰ۠ ِمنْٰ۠ اْلَمْوت ٰ۠ َويَأْ۪تيهِٰ۠ ي ۪سيغ ه ٰ۠ يََكاد ٰ۠ َوَْلٰ۠ يَتََجرَّ َوَرٓ  
َغ۪ليظ ٰ۠ َعذَاب ٰ۠  

Yetecerra’uhu velâ yekâdu yusîġuhu veye/tîhi-lmevtu min kulli mekânin 

vemâ huve bimeyyit(in)(s) vemin verâ-ihi ‘ażâbun ġalîz(un) 

 

Onu yutmaya çalışacak ve boğazından kolayca geçiremeyecek. Her 

yerden ona ölüm gelecek ve ölmeyecek. Ve onun ardından galiz bir 

azap… 

 
Cehennem ayetlerinin günümüze dediği, hak, hukuk demeden insanların alınteri ile 
insanların kanları ile beslenenler, insafsızca ve adaletsizce başkalarının hakkını yiyenler, 

yağmalayan cebbarlara hiçbir zaman fırsat tanımamamız gerekiyor. Bakın onların yediği 

haklar cehennemde boğazlarında durmuş. Gaspettiklerinin tadına varmadan boğazları 
sıkılmalıdır bu zalimlerin. Zira haksız kazancın sefası kamuya duyurulursa bu başkalarını 

teşvik edebilir. Sefasını süremeyecek ki bu bir teşvik olmasın.  

Bu durum zalim ve zulme yandaşlık etmek isteyen menfaatperest akbabaların sayısını 
arttırır. Aynı zamanda bazı suçlarda ölüm cezası bile hafif kalabilir. Hani ölemeyecek 

dedik ya. 

 
Düşünün! Bir seri katil. Onlarca kişiyi çoluk çocuk demeden hepsini öldürmüş. Bu adama 

siz adalet gereği kıssas uygulayacaksınız. İyi de kıssas bir cana karşılık bir candır. Bu adam 

on kişi öldürdüyse bunun kıssası nasıl olacak? Bunun kısasını Nisa suresi 56 bize açıklıyor. “ 
Muhakkak ki Biz onları yarın bir ateşe yaslayacağız, derileri piştikçe azabı duysunlar diye 

kendilerine tebdilen başka deriler vereceğiz.” Öldürdüğü her cana karşılık diriltilip tekrar 

öldürülmekten bahsediyor. İşte asıl adalet budur. 
 

Furkan suresi 14. Ayeti: “Bugün yok olmayı bir defa istemeyin. Defalarca isteyin.” Ey 

cehennemin sahibi Malik bizi öldür, kalemimizi kır diye yalvarmalarının sebebi de bu. 
Mesela “Neredesin ey ölüm, gel de bizi bu durumdan kurtar.”(Furkan 13) Diyecekler ama 

ölemeyecekler.  

 
“Ölümü temenni ettiler. Ölümü aratan korkunç azaplar içinde olacaklar. (İnşikak 11) 

 

Bu ayetler vahşet olarak lanse edilir. Halbuki adaletin ta kendisidir. Zulüm ile birçok cana 
kıyan birine yapılacak ceza en fazla kıssastır. Ancak bu bir cana karşılıktır. Adalet için 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

işlediği her cinayet için, işlediği her zulüm için, kıssasın tekrar edilmesi gerekir. Buda ilahi 

kusursuz adaletin yapacağıdır. 

 

 

 
(İbrahim 72-14/18) 

 

وا الَّ۪ذينَٰ۠ َمثَل ٰ۠ يح ٰ۠ بِهِٰ۠ اْشتَدَّتْٰ۠ َكَرَماد  ٰ۠ اَْعَمال ه مْٰ۠ بَِربِ ِهمْٰ۠ َكفَر  ٰ۠ يَْوم ٰ۠ ۪في الر ۪ َْلٰ۠ َعاِصف    
ونَٰ۠ ا يَْقِدر  ى َكَسب وا ِممَّ ِلكَٰ۠ َشْيء  ٰ۠ َعل  اْلبَ۪عيد ٰ۠ الضََِّلل ٰ۠ ه وَٰ۠ ذ   

Meśelu-lleżîne keferû birabbihim(s) a’mâluhum keramâdin(i)şteddet bihi-

rrîhu fî yevmin ‘âsif(in)(s) lâ yakdirûne mimmâ kesebû ‘alâ şey-/(in)(c) 

żâlike huve-ddalâlu-lba’îd(u) 

 

Rabblerini örtenlerin amelleri fırtınalı bir günde, rüzgarın savurduğu kül 

gibidir. Kesbettiklerinden hiçbir şeye kadir olamazlar. İşte o uzak bir 

dalalettir. 

 
Kespetmek, bir değeri ele geçirmektir. Ancak bunlar hakları örterek, cebirle, zorla ele 

geçirdikleri için hem o değere hem de kendilerine zulmetmişlerdir. Değerin yanması, 

kespettiklerinin yanması, amelin yanması, küle dönmesi, elde avuçta bir şeyin kalmaması 
ve tutanı da yakmasıdır. 

 

Zor günlerde insanı ayakta tutan değerlerdir, değer yargılarıdır, onun ilkeleridir. Kötüler, 
kötülükleri ile değerlerini yakar, kaybeder. Hem yanan amelleri, hem kendileri zaman 

içinde o rüzgarın savurduğu gibi, savrulur, yok olur gider. Kur’an’ı Kerim’in “uzak dalalet” 

dediği de tam da budur.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
(İbrahim 72-14/19) 

 

َواتِٰ۠ َخلَقَٰ۠ للَٰاَٰ۠ اَنَّٰ۠ تَرَٰ۠ اَلَمْٰ۠ بَِخْلق ٰ۠ َويَأْتِٰ۠ ي ذِْهْبك مْٰ۠ يََشأْٰ۠ اِنْٰ۠ بِاْلَحِق  ٰ۠ َواْْلَْرضَٰ۠ السَّم   
 َج۪ديد  ٰ۠

Elem tera enna(A)llâhe ḣaleka-ssemâvâti vel-arda bilhakk(i)(c) in yeşe/ 

yużhibkum veye/ti biḣalkin cedîd(in) 

 

Allah’ın, semaları ve yeri hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer, dilerse 

sizi giderir ve yeni bir halk getirir. 

 

Bu halkı iki şekilde anlayabiliriz. Birincisi topluluk, Türk halkı diyoruz mesela. Bir de halk 

etmek, yaratmaktır. Bu “biḣalkin cedîd(in)” böyle iki tane çağrışımı var. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Birde “hak” kelimesi var. “Yerleri gökleri Allah hak ile yarattı.” Hak kelimesinin zıddı batın, 

boş, değersiz, anlamsız, amaçsız. O zaman yerler, gökler ne için yaratılmış? Bir anlama, 

bir amaca nevi kılınmıştır. 

 

Sonuç olarak “biḣalkin cedîd” yeni bir yaratılış ile yaratılan topluluklar manasındadır. 

Burada göklerin ve yerin gözlemlenmesi isteniyor. Gökler ve yeri incele, buradaki anlam 

ve amaca ulaş gibi bir ödevde veriyor. Buradaki anlam ve amaçta Sünnetullah’ı fark 

etmek, onu görmek.  

 

 
(İbrahim 72-14/20) 

 

ِلكَٰ۠ َوَما بِعَ۪زيز ٰ۠ للَٰاِٰ۠ َعلَى ذ   

Vemâ żâlike ‘ala(A)llâhi bi’azîz(in) 

 

 

Ve bu Allah’ın izzetine halel getirmez.  

 
Sizi yok etmesi, sizin türünüzü ortadan kaldırması Allah’ın izzetine helal getirmez. Buradaki 

“aziz” kelimesi şeref, değer, izzet, üstünlük gibi anlamlar taşıyan “azeze” kökünden türemiş 

bir sıfat olup, değerli, izzetli, şerefli anlamına gelmektedir. 
 

Allah bunu yaparsa, bu Allah’ın izzetine yani değerine, şerefine bir halel, eksiklik getirmez. 
Aynı zaman insan ırkının yeryüzünden silinmesi, yine onlara verilen özgür iradenin kötü 

kullanılmasıdır.  

 
Yani Allah başta uyardı. Siz kendi bindiğiniz dalı kendiniz kestiniz. Kendi sonunuzu kendiniz 

getirdiniz. Neden bundan dolayı Allah’ı suçluyorsunuz. Bu durumda Allah’ın izzetine halel 

gelmez ki. Çünkü yaşadığınız dünyayı siz mahfettiniz.  
 

 

 

 

 
(İbrahim 72-14/21) 

 

وا ِٰ۠ َوبََرز  ا فَقَالَٰ۠ َج۪ميعًا ّلِلٰ ٓؤ ۬ عَف  وا ِللَّ۪ذينَٰ۠ الضُّ اَْنت مْٰ۠ فََهلْٰ۠ تَبَعًاٰ۠ لَك مْٰ۠ ك نَّا اِنَّا اْستَْكبَر ٓ  
ْغن ونَٰ۠ ينَا لَوْٰ۠ قَال وا َشْيء  ٰ۠ ِمنْٰ۠ للَٰاِٰ۠ َعذَابِٰ۠ ِمنْٰ۠ َعنَّا م  اء ٰ۠ لََهدَْينَاك ْم ٰ۠ للَٰا ٰ۠ َهد  َعلَْينَٓا َسَوٓ  

ٰ۠ ِمنْٰ۠ لَنَاٰ۠ َما َصبَْرنَا اَمْٰ۠ اََجِزْعنَٓا َم۪حيص    

Veberazû li(A)llâhi cemî’an fekâle-ddu’afâu lilleżîne-stekberû innâ 
kunnâ lekum tebe’an fehel entum muġnûne ‘annâ min ‘ażâbi(A)llâhi 

min şey-/(in)(c) kâlû lev hedâna(A)llâhu lehedeynâkum(s) sevâun 

‘aleynâ ecezi’nâ em sabernâ mâ lenâ min mahîs(in) 
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Ve hepsi Allah’ın huzurunda ortaya çıktılar. Böylece zayıflar kibirlenenlere 

dediler ki: “Muhakkak ki, size tabi olduk.  Artık Allah’ın azabından bir şeyi 

bizden savabilir misiniz?” Dediler ki: “Eğer Allah, bizi hidayete erdirseydi 

elbette bizde sizi hidayete erdirirdik. Acze düşsek de, sabretsek de bizim 

için aynıdır. Bizim için sığınacak bir yer yoktur.” 

 
Müşrik kafanın kurduğu cümle: “Allah bizi hidayete erdirseydi elbette bizde sizi hidayete 

erdirirdik.” Cümlesi iki açıdan hatalıdır. 

 
1. Açıdan hatası suçu Allah’a fatura etmesi ile kadercidir ve Allah’a bir iftiradır. 

2. Açıdan sanki kendilerine tabi olanları hidayete erdirme güçleri varmış gibi bir imaj, 

bir yalan lanse etmektedirler 
 

Demek ki bunlar dünyada kendilerini hidayet dağıtanlar olarak göstermiş. Anlıyoruz ki, bu 

şarlatanlar dünyada iken kendilerinin hidayete erdiğini ve hidayet dağıtabildiklerini iddia 
etmiş, zayıf düşünceli kitleleri bu iddialarla bu yalanlarla peşlerine takmış, sürüklemiş 

kişilerdir.  
 

Bu iki grubunda cehennemde olması zayıf düşmüş olmanın kesinlikle mazeret olarak kabul 

edilmediğini bize gösteriyor.  
 

Rabbim ben zayıftım, benim bilgim yoktu, benim kafam çalışmıyordu. Bunlar mazeret 

değil. Kimin peşine düştüğün önemli. Kimin izinden gittiğin önemli.  Bunun temel nedeni 
şeytani duygu ve düşünceler. Hem kibirliler, hem zayıflar işine geldiği için o yola tabii 

oluyorlar. Bunu 22 de şöyle okuyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(İbrahim 72-14/22) 

 

ا الشَّْيَطان ٰ۠ َوقَالَٰ۠ َوَوَعدْت ك مْٰ۠ اْلَحِق ٰ۠ َوْعدَٰ۠ َوَعدَك مْٰ۠ للَٰاَٰ۠ اِنَّٰ۠ اْْلَْمر ٰ۠ ق ِضيَٰ۠ لَمَّ  
ٰ۠ س ْلَطان ٰ۠ ِمنْٰ۠ َعلَْيك مْٰ۠ ِليَٰ۠ َكانَٰ۠ َوَما فَاَْخلَْفت ك ْم ٰ۠ ۪لي ٰ۠ فَاْستََجْبت مْٰ۠ دََعْوت ك مْٰ۠ اَنْٰ۠ اِْلَّٓ  

وا تَل وم و۪ني فََِلٰ۠ ا اَْنف َسك ْم ٰ۠ َول وم ٓ ْصِرِخك مْٰ۠ اَنَاٰ۠۬ َمٓ ا بِم  ْصِرِخيَّ ٰ۠ اَْنت مْٰ۠ َوَمٓ بِم   
ي ا َكفَْرت ٰ۠ اِن ۪ اَ۪ليم ٰ۠ َعذَاب ٰ۠ لَه مْٰ۠ الظَّاِل۪مينَٰ۠ اِنَّٰ۠ قَْبل  ٰ۠ ِمنْٰ۠ اَْشَرْكت م ونِٰ۠ بَِمٓ  

Vekâle-şşeytânu lemmâ kudiye-l-emru inna(A)llâhe va’adekum va’de-

lhakki veve’adtukum feaḣleftukum(s) vemâ kâne liye ‘aleykum min 

sultânin illâ en de’avtukum festecebtum lî(s) felâ telûmûnî velûmû 
enfusekum(s) mâ enâ bimusriḣikum vemâ entum bimusriḣiy(ye)(s) innî 

kefertu bimâ eşraktumûni min kabl(u)(k) inne-zzâlimîne lehum ‘ażâbun 

elîm(un) 
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Ve şeytan emir yerine getirildiğinde dedi ki: “Muhakkak ki Allah, size hak 

olanı vaad etti. Ve ben de size vaad ettim. Fakat ben, vaadimden hilaf 

ettim. Ve ben, sizin üzerinizde bir sultana sahip değilim. Sadece sizi davet 

ettim. Böylece siz, bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın! Kendinizi 

kınayın! Ve ben, sizi kurtaramam. Siz de, beni kurtaramaz sınız? Gerçekte 

ben, sizin beni ortak koşmanızı daha önce de örterdim. Muhakkak ki, 

zalimlere elim bir azap vardır. 

 
Şeytan bize vesvese yoluyla vadetmektedir. Şeytanı dışarda aramayın. Şeytanı içinizde 
arayın.  

 

Bu bölüme ilişkin tefsirlerde Razi şöyle bir açıklama yapmıştır: “Bu ayet göstermektedir ki 
gerçek şeytan insanın kendi arzu, heves ve kompleksleridir. 

 

Yukarıda zayıflar kibirlileri suçlarken, kibirli olanlarda kendilerini savunmuştu. Ve konu asıl 
sebebe getirilmiştir. O asıl sebep, tabii olanların ve tabii olunanların şeytani duygu ve 

düşünceleridir. Bu da 22nci ayette özetlenmiştir. 

 
Şahıslaştırılan bu şeytani vasıflar, konunun anlaşılabilmesi için konuşturulmuştur. Ellerin 

konuşması gibi. Burada da şeytani duygular ve düşünceler konuşturulmuştur.  

 
İnsanın şeytani yüzü, sürekli onu yanındaymış, ona yardım edip onu kurtarmak istiyormuş 

gibi vaadlerde bulunur. Hiçbir zaman sizin zararınıza bir vesvese yapmaz. Çünkü yaparsa 

siz onu yerine getirmezsiniz. Size şirin gözükmek zorunda. Sizin dostunuz gibi olmak 
zorunda. Bu vaadleri vesvese yoluyla yapar.  

 

Burada şeytanı ontolojik bir varlık haline getirip suçu ona yıkmanın hatalı olduğu ve 
herkesin hatayı kendisinde araması gerektiği de “Beni kınamayın! Kendinizi kınayın! “ 

ifadesi ile anlatılmış. Asıl şeytan insanın kendi arzu ve hevesleridir. 

 
Netice olarak şunu söyleyebiliriz: “Fikri ve duygusal olarak kendini yetiştirmemiş, güçlü 

olmayan insanları, şeytani duygu ve düşüncelerin kuklası olmuş müstekbirler yönlendirir, 

yönetir maalesef.  

 

 
(İbrahim 72-14/23) 

 

َمن وا الَّ۪ذينَٰ۠ َوا دِْخلَٰ۠ اِلَحاتِٰ۠ َوَعِمل وا ا  اْْلَْنَهار ٰ۠ تَْحتَِها ِمنْٰ۠ تَْج۪ري َجنَّات ٰ۠ الصَّ  
َسَِلم ٰ۠ ۪فيَها تَِحيَّت ه مْٰ۠ َربِ ِهْم ٰ۠ بِِاذْنِٰ۠ ۪فيَها َخاِل۪دينَٰ۠  

Veudḣile-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti cennâtin tecrî min tahtihâ-l-

enhâru ḣâlidîne fîhâ bi-iżni rabbihim(s) tahiyyetuhum fîhâ selâm(un) 

 

Ve inanan ve salih amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere 

dahil edilirler. Orada Rabblerinin izni ile halit kalırlar. Onları orada ihya 

eden selamdır.” 

 

 

 
(İbrahim 72-14/24) 
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َوفَْرع َها ثَابِت ٰ۠ اَْصل َهاٰ۠ َطيِ بَة ٰ۠ َكَشَجَرة ٰ۠ َطيِ بَةًٰ۠ َكِلَمةًٰ۠ َمثًَِلٰ۠ للَٰا ٰ۠ َضَربَٰ۠ َكْيفَٰ۠ تَرَٰ۠ اَلَمْٰ۠  
اِء ٰ۠ فِي السََّمٓ  

Elem tera keyfe daraba(A)llâhu meśelen kelimeten tayyibeten 

keşeceratin tayyibetin asluhâ śâbitun vefer’uhâ fî-ssemâ/-(i) 

 

Allah nasıl örnek verdi görmedin mi? Temiz bir kelime, temiz bir ağaç 

gibidir. Onun aslı sabittir ve onun dalları semadadır. 

 
Toplumu bir arada tutan selamlaşmanın ardından faydalı, temiz, hoş bir kelimenin kökü 

bakımından sağlam, köklü bir ağaca benzetilmesi burada manidardır. Biliyorsunuz her 
kelimenin bir kökü vardır. O kökten dallanmalar yapar, ekler alır. Bu şekilde farklı manalara 

bizi ulaştırır. Beyin yapımızda öyledir. Ağacın dallanması gibidir. Beyi sapından beyin 

dallanır en ucunda meyve dediğimiz yerde de korteks vardır.  
 

Bizim duyduğumuz temiz kelimeler, duyduğumuz temiz fikirler, aslında beynimizde bir çok 

çağrışıma ve dallanmalara sebep olur. Beyin ne kadar çok kelime ve kavramla muhatap 
olursa, karşılaşırsa, o kadar çok gelişir. Bir bebeği alıp bir mağaraya kapatın. Sadece 

yemek ve suyunu verin, hiç onunla konuşmayın, onun beyin gelişimi etrafındaki konuşan 

çocuklara göre çok daha geri kalır. Bu beyin gelişimini de salih ve ıslah yönünde yapmak 
gerekir. Yani onlara temiz kelimeler, güzel fikirler, faydalı düşünceler aşılamak lazım. Beyni 

böyle beslemek lazım.  

 
Temiz düşüncelerle beyin beslenirse, zihin bu şekilde salih amel üretebilir. O zaman kelime-

i Tayyib, İslam selam dininin kitabı olan Kur’an’ın da bir sıfatı olmuş oluyor. Çünkü 

Kur’an’da temiz bir kelimedir. İnsanları salih amellere yönlendiren düşünce aşılar, fikir 
aşılar.  

 
 

Buradaki kök diye meallendirdiğimiz asıllardır. Aslının kökünün ilahi sabitelerden gelmesi, 

o fikri, o düşünceyi, faydalı temiz ve temizleyici yapıyor. Tayyibin bir özelliği de temiz olması 
değil, bir de temizleyici olmasıdır. Kökü, kökeni fıtri ve evrensel ilkelere bağlanan her 

kavram kendisine sarılanı semalara yüceltiyor.  

 

“tayyib” kelimesinin kullanılması, güzelliğin sadece ağdalı, kafiyeli, süslü bir söz değil, aynı 

zamanda temizleyici, verimli, faydalı ve sağlam olduğunu ifade etmektedir. Ağaca 
benzetilen bu kelime : 

 

 

(İbrahim 72-14/25) 
 

ونَٰ۠ لَعَلَّه مْٰ۠ ِللنَّاِسٰ۠ اْْلَْمثَالَٰ۠ للَٰا ٰ۠ َويَْضِرب ٰ۠ َربِ َها ٰ۠ بِِاذْنِٰ۠ ۪حين ٰ۠ ك لَّٰ۠ ا ك لََها ت ْؤ۪تٓي يَتَذَكَّر   

Tu/tî ukulehâ kulle hînin bi-iżni rabbihâ(k) veyadribu(A)llâhu-l-emśâle 
linnâsi le’allehum yeteżekkerûn(e) 

 

O her zaman Rabbinin izni ile meyvesini verir. Ve Allah, insanlara etkileyici 

misal verir. Umulur ki, onlar tezekkür ederler. 
 

“O her zaman meyvesini verir” cümlesi üzerinde duralım. Burada yapılan iyilik ve 
güzelliklerin bir tebessüm ile alınan gönüllerin veya bir selamlaşmanın mutlaka karşılığının, 

mükafatının olacağı önceden vaad edilmiş. Yani kelime-i Tayyib le insanlar zihnini 
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doldurursa, birbirleriyle selamlaşırsa, bu yaptıkları davranış mutlaka eninde sonunda 

mükafatını, meyvesini, karşılığını verir. 

 
Rabbinin izni ile meyvesini vermesi, Rabbinin izni de aslında bu istikamettedir. Bizim böyle 

yapmamızı istiyor. Rab koyduğu yasalar gereği temiz kelimelerle zihin dünyasını, iç alemini 

besleyenlerin yeri ve zamanı geldiğinde mükafatını alacağını vaad etmektedir. Rabbinin 
izni de budur. Ben böyle bir yasa koydum. Siz zihninizi temiz kelimelerle beslerseniz, bunun 

karşılığını mutlaka alırsınız.  Zira temiz fikirler ve güzel ahlak ve salih amel olarak mutlaka 

meyvesini verir. 
 

Ayetin sonundaki “le’allehum” “umulur ki” kaydı neden düşülmüştür. Bu hakikatlerle, bu 
temiz fikirlerle beslenen herkes mutlaka aynı sonuca ulaşacak diye bir kaide de yok. 

Herkes bunun doğru olduğunu, temiz kelimelerle, temiz videolarla (youtube den açıp, 

saçma sapan şeyleri izlemek aslında habis kelimelerle beyni beslemektir.)beyni beslemeyi 
herkes bilir, fakat bunu çok az kişi başarır.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(İbrahim 72-14/26) 
 
 

قََرار ٰ۠ ِمنْٰ۠ لََها َما اْْلَْرِضٰ۠ فَْوقِٰ۠ ِمنْٰ۠ اْجت ثَّتْٰ۠ َخ۪بيثَة  ٰ۠ َكَشَجَرة ٰ۠ َخ۪بيثَة ٰ۠ َكِلَمة ٰ۠ َوَمثَل ٰ۠  

Vemeśelu kelimetin ḣabîśetin keşeceratin ḣabîśetin(i)ctuśśet min fevki-l-

ardi mâ lehâ min karâr(in) 

 

Habis bir kelimenin durumu da; cüssesi yerin üstünde, dayanaksız ağaç 

gibidir. 
 
Rabbimiz tayyibe kelimesinin karşıtı olarak habise kelimesini yerleştirmiştir. O yüzden biz 
tayyibe ne mana verirsek habis de bunun tam zıddı olmak zorundadır. 

 
“Tayyib”, meyve bağlantısından dolayı hoş, lezzetli, temiz, faydalı, sağlıklı iken; habis, 

nahoş, lezzetsiz, pis, kirli, zararlı gibi anlamlada gelmektedir. 

 

Habis kelimesinin aslı içteki kötülük ve hainliktir demiş, Ragıp müfradatında. Ayrıca bu 

demirin kiri, pası şeyler içinde kullanılır. 

 

Hz. Ali diyor ki: “Tayyip işler yapan ondan daha temizdir, habis işler yapan ondan 

daha kötüdür.” 
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İnsanın aklını kötü fikir ve ahlaksız düşüncelerle suça sürükleyen ideolijilerle doldurması 

insanı zamanla içinden çürüten, güçsüzleştiren bir hale düşürüyor. Boş bir kütüğe 
dönüştürüyor sizi. Meyve veren bir ağaçtan işe yaramayan bir kalasa dönüşüyorsun. 

Kur’an’ı Kerim münafıklar içinde bu kelimeyi kullanıyor.  

 
“Onları gördüğünde cüsseleri hoşuna gider. Konuştuğunda sözlerini dinlersin, fakat onlar 

adeta sıralanmış kütükler gibidir, görüntü var fakat fayda yok.” (Rum 4) 

 
Habis olan kelime kirli niyetlerle ortaya atılmış ve hayatı kirleten düşüncelerdir. 

 

Dünya hayatında; sıratı müstakimden ayağımızı kaydıran bu kirli duygu ve 

düşüncelerden kurtulmanın yolu nedir? Bunu da 27nci ayet bize anlatacak. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İbrahim 72-14/27) 
 

 

َمن وا الَّ۪ذينَٰ۠ للَٰا ٰ۠ ي ثَبِ ت ٰ۠ وةِٰ۠ فِي الثَّابِتِٰ۠ بِاْلقَْولِٰ۠ ا  ِخَرةِ ٰ۠ َوفِي الدُّْنيَا اْلَحي  َوي ِضلُّٰ۠ اْْل   
اء  ٰ۠ َما للَٰا ٰ۠ َويَْفعَل ٰ۠ الظَّاِل۪مينَٰ۠ للَٰا ٰ۠ يََشٓ  

Yuśebbitu(A)llâhu-lleżîne âmenû bilkavli-śśâbiti fî-lhayâti-ddunyâ vefî-l-

âḣira(ti)(s) veyudillu(A)llâhu-zzâlimîn(e)(c) veyef’alu(A)llâhu mâ yeşâ/ 

 

Allah inananları sabit sözle, dünya hayatında ve ahirette sebat ettirir. Ve 

zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediğini yapar. 

 
“Allah dilediğini yapar “ne demektir? Yani haşa şöylemi düşüneceğiz diğer insanlar gibi  

Allah canının istediği her şeyi yapar. Bu değil.  Allah neyi dilemiştir? Biz Allah’ın ne dilediğini 
biliyor muyuz ki, dilediğini yapar diyoruz. Burada sonsuz ve sınırsız bir yetki mi veriyor ayet. 

Zaten böyle bir yetkiye ihtiyacı yok ki. Allah zaten dildiğini yapar. Bunu herkes biliyor. 

 
Burada “Allah dilediğini yapmış” manası var. Ne dilemiş? Allah’ın dilediği, yani istediği 

sabit, değişmez ve dönüşüme uğramaz ilahi sözlerinden ve hayata koyduğu değişmez, 

sabit sünnetinden anlaşılabilir. Hayatı inşaa eden değişmez yasalardan dolayı, yaşama 
kılavuzu olan vahyin de sabit olması gerekir. Burada Allah insanları sabit sözle dünya 

hayatında ve ahirette sebat ettirir, budur. Allah’ın sabit sözü vahiydir. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Sabit söz insanlıkla yaşıttır ve her zaman ve zeminde muhatabını karanlıklardan nura 

çıkartmayı hedeflemiş, insanın sıratı müstakim den kaymasına engel olmuştur. Bunu 
İbrahim suresinin ilk ayetinde okuduk.  

 

Ancak bazı kimselerin bu sabit değişmez öğretiyi seçmeme özgürlüğünü de Allah 
önceden dilemiştir. Allah dilediğini yapar. Bu sabit sözü seçmeme hakkını da size vermiştir, 

bunu dilemiştir. Bu yüzden fail Allah’tır. Bütün yasaları, hayatı, ahireti yarattığı için fail 

Allah’tır. Bunu insan gibi bir keyfiyet olarak düşünmeyelim. 
 

Sonuç olarak; fıtri ve evrensel olarak seçmenin mükafatı hidayettir. Zulmü tercihin faturası 
delalettir.  

 

Sabit sözlerin Hz. Adem’den son Resul Hz. Muhammed’e kadar indirilen tüm vahiyler 
olduğuna dair delilimiz 28nci ayettir. Orada Allah sabit sözüne bir de nimet diyecektir. 

 

Allah’ın zalimleri delalette bırakması, onları sapıklık içerisinde bırakması demektir, onları 
saptırması değildir. Allah’ın hidayet etmesi, insanı bu durumdan sabit ve sağlam sözleriyle, 

yani ayetleriyle, ilkeleriyle kurtarmasıdır. Bu nedenle hidayet Allah’tan, delalet ise insanın 

kendi tercihindendir.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(İbrahim 72-14/28) 
 
 

اْلبََواِر ٰ۠ دَارَٰ۠ قَْوَمه مْٰ۠ َواََحلُّوا ك ْفًرا للَٰاِٰ۠ نِْعَمتَٰ۠ بَدَّل وا الَّ۪ذينَٰ۠ اِلَى تَرَٰ۠ اَلَمْٰ۠  

Elem tera ilâ-lleżîne beddelû ni’meta(A)llâhi kufran veehallû kavmehum 
dâra-lbevâr(i) 

 

Görmedin mi? Allah’ın nimetini örterek değiştirdiler ve kavimlerini yokluk 

diyarına sürüklediler. 
 
Çünkü artık sabiteleri yok. Eğer siz Tevrat’ı, İncil’i veya diğer ilahi sabiteleri bozarsanız, 

örterseniz, saklarsanız, artık o toplumun dayanacağı bir köken kalmaz ve yokluk diyarına 

doğru sürüklenirler.  
 

Allah’ın nimetinden kastın bağlam düşünüldüğünde, insanlara hak ve hakikat üzerinde 

kılan, onları temizleyen, habisten uzak tutan Allah’ın resuller ile gönderdiği değiştirilemez 
olan mesajları olduğu çok net olarak anlaşılmaktadır.  

 
Bu nimet sayesinde 5nci ayette İsrailoğulları Hz. Musa önderliğinde kölelikten kurtulmuş ve 

karanlıktan nura çıkmıştı.  

 

Maide suresi 3’te bu nimet şöyle ifade ediliyor: ”Bugün size dininizi ikmal ettim. Ve 

üzerinize nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim” Nimet burada ilahi 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

yönlendirme olmuş oldu, sabit sözler olmuş oldu, ayetler olmuş oldu. Nimet verdiklerinin 

yoluna budur. En büyük nimet ilahi yönlendirme, vahyin kılavuzluk etmesi.  

 
Buradaki “bevâr” kelimesi yokluk anlamına gelmektedir. Yokluk diyarına sürüklerler diyor 

ya. Buradaki sürükleme de aslında “ehallû” kelimesi. “ehallû” kelimesi helele kökünden 

gelir. Yani helal dediğimiz de bu köktendir. Yokluk diyarını helal kıldılar. Yokluk diyarını 
serbest kıldılar. Dönüşmesine engel olmadılar. Bakın! Haram bir şeye engel olmak, helal 

bir şeyin serbest olması.  

 
Yani kendi diyarlarını Allah’ın ilahi sabitelerini değiştirerek yokluk diyarına 

dönüştürülmesine sebep oldular, bunu serbest hale getirdiler. Çünkü insanların sabiteleri 
ile oynadılar.  

 

Allah’ın evrensel ilkelerini örtmeleri sebebiyle yokluk ve mahrumiyet yurduna 
dönüşmelerinden bu ayet bahsetmektedir. Bu yokluk ve perişanlığa asıl sebep, 

kötülüklerden, bencilliklerden beslenen bir. Kesimin olmasıdır. Bunların akıbetini de 

Kur’an’ı Kerim İbrahim suresi 29 da şöyle ifade ediyor: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(İbrahim 72-14/29) 
 
 

اْلقََرار ٰ۠ َوبِئْسَٰ۠ يَْصلَْونََها ٰ۠ َجَهنََّم ٰ۠  

Cehenneme yaslevnehâ(s) vebi/se-lkarâr(u) 

 

Cehenneme yaslanırlar. Ve ne kötü bir karar yeri! 
 
Sabit, değişmez evrensel ilkeleri yani kelimeleri örtmek, cehenneme sırtını dayamak ve 

habisten güç alıp beslenmek demektir. Bu tarz yapılan hatalara Kur’an eşik sistemi diyor. 

Zira dünyevileşmek ve menfaatperestlik insana her türlü suçu işletir ve zalimler yetiştirir. 
 

Neden dünyevileşmeye bağladık bu ayetleri? Hem şirke bağladık, hem de 

dünyevileşmeye bağladık.  30’a bakın!  
 

 

(İbrahim 72-14/30) 
 
 

ِٰ۠ َوَجعَل وا النَّارِٰ۠ اِلَى َم۪صيَرك مْٰ۠ فَِانَّٰ۠ تََمتَّع وا ق لْٰ۠ َس۪بيِل۪ه ٰ۠ َعنْٰ۠ ِلي ِضلُّوا اَْندَادًا ّلِلٰ  

Vece’alû li(A)llâhi endâden liyudillû ‘an sebîlih(i)(k) kul temette’û fe-inne 

masîrakum ilâ-nnâr(i) 

Ve onun yolundan saptırmak için Allah’a denkler kıldılar.  De ki: 

“Metalanın! Artık sizin gidişatınız mutlaka ateşedir.” 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Buradaki denklik putlar değil, dünya sevgisidir. Ayetin devamında Rabbimiz diyor ki: 

“Metalanın!” Metalanın dünya için kullanılan bir ifadedir. Yani siz Allah’a denk olarak 
dünyayı koydunuz ya, kısa bir süre metalanın.  

 

Dikkat edilirse Allah’ın astında, berisinde evliyalar, veliler demedi de, denkler 
kılınmasından bahsetti. Buradaki şirkin farklı olduğunu bize gösteriyor. Bağlamda dünya 

nimetlerinin araç olmaktan çıkıp, araç haline getirilmesi insanı nasıl şirke 

sürükleyeceğinden bahsedildi. Amaç dünyalık meta olunca bunun ateş, kaos, zulüm ile 
sonuçlanan kısa vadeli bir menfaatten başka bir getirisi olmayacağı da bu ayette haber 

verilmiştir.  
 

Çözüm: Mülkiyetin emanet olduğuna inanarak yapılan infaktır, paylaşımlardır. Bakın bir 

alttaki ayette gizli ve açık infak edin diyor. O yüzden buradaki Allah’a koşulan dengin 
dünya sevgisi olduğunu çok net anlıyoruz. Mal mülk sevgisi olduğunu çok net anlıyoruz.  

Puta tapmanın arkasından neden infak desin ki.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(İbrahim 72-14/31) 
 
 

َمن وا الَّ۪ذينَٰ۠ ِلِعبَاِديَٰ۠ ق لْٰ۠ وا ا  وةَٰ۠ ي ۪قيم  ل  ا َوي ْنِفق واٰ۠ الصَّ ا َرَزْقنَاه مْٰ۠ ِممَّ َوَعَِلنِيَةًٰ۠ ِسرًّ  
ِخَِلل ٰ۠ َوَْلٰ۠ ۪فيهِٰ۠ بَْيع ٰ۠ َْلٰ۠ يَْوم ٰ۠ يَأْتِيَٰ۠ اَنْٰ۠ قَْبلِٰ۠ ِمنْٰ۠  

Kul li’ibâdiye-lleżîne âmenû yukîmû-ssalâte veyunfikû mimmâ 

razeknâhum sirran ve’alâniyeten min kabli en ye/tiye yevmun lâ bey’un 
fîhi velâ ḣilâl(un) 

İnanan kullarıma de ki: “Dostluk ve alışverişin olmadığı o gün gelmesinden 

önce salatı ikame etsinler! Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni 

infak etsinler! 
 

“İnanan kullarıma de ki: Demek ki Allah’ın inanmayan kulları da var. Allah’ın şirk koşan 

kulları da var. O yüzden Rabbimiz burada “inanan” ifadesini özellikle ekliyor.  

 

“salâte” kelimesi namaz kast edildiğinde “ikame” fiili ile birlikte geliyor. “Kavme” ayağa 

kalkmak, dikilmek fiilinden türeyen  türeyen, “ekûmu, yukîmû, ekantum” kelimeleri ile 

birlikte geçer. 

 

“ikame” bir şeyi kaldırıp dikmek, düzeltmek, doğrultmak, dosdoğru yapmak, özenle 

hayata yansıtarak uygulamak demektir. Yani salatlarını hayatlarına yansıtsınlar. Bireysel 

eğitim. Sonra kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli açık infak etsinler. Buda sosyal 
yardımlaşma. İman-salih amel gibi. İman sizle ilgili, salih amel başkası ile ilgili. Salat sizle 

ilgili, infak başkası ile ilgili.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Burada bireysel eğitim olan namazın ayağa kaldırılıp hayata yansıması ve sosyal 

yardımlaşma olan infak ile meyvesini vermesinden bahsediyor.  

 

“infak” kelimesi “nefeka” kökünden gelir. Boşananlara nafaka bağlandı buradan gelir. 

Nafaka-infak aynı köktendir.  Elden çıktı, bitti, tükendi demektir.  

 

“nafaka” harcanan para, ihtiyaçların tamamı için gerekli kazanç anlamında kullanılır. 

Yani bu eşin ihtiyacı var. O ihtiyacı karşılamak için sen ona nafaka veriyorsun. İnfak ise bir 

fakirin ihtiyacını gideriyorsun. Bir fakiri bu manada nafakaya bağlamış oluyorsun.  

 
Nafaka harcanan para veya ihtiyaçların tamamı için geçerli kazançtır. İnfak ise malı veya 

benzeri  ihtiyaç maddelerini hayır yolunda kullanarak değerlendirmektir.  

 
İnancın gerektirdiği bir amel olan infak ayette hem gizli hem de aşikar-aleni kaydıyla 

verilmesi gerektiği söylenmiş. Önce gizli, sonra aleni. Bu güzel davranışın her ortamda 

yapılmasını teşvik eden bir kullanımdır. Gizli veremediğin durumlarda aleni vereceksin. 
Aleni vermenin sıkıntılı olduğu durumlarda gizli vereceksin. Verde bu tarz bahanelere 

takılma gibi bir kullanım var. Her durumda, her şartta paylaş demek istiyor Rabbimiz. Öyle 

bir durum olur ki sizin o infakı yapmanız teşvik içindir, o fakirin daha fazla istifade etmesine 
vesile olur aleni verebilirsiniz. Aleni vermede sıkıntılarda olabilir. Sıkıntılı biridir, hasımları 

vardır. Hasımlarının yanında siz bu adama yardım ettiğiniz zaman sizde hasım olursunuz.  

 
 

 

 
 

 

 
(İbrahim 72-14/32) 
 

َواتِٰ۠ َخلَقَٰ۠ الَّ۪ذي للََاٰ ٰ۠ اءِٰ۠ ِمنَٰ۠ َواَْنَزلَٰ۠ َواْْلَْرضَٰ۠ السَّم  اءًٰ۠ السََّمٓ ِمنَٰ۠ بِهٰ۪۠ فَاَْخَرجَٰ۠ َمٓ  
رَٰ۠ لَك ْم ٰ۠ ِرْزقًا الثََّمَراتِٰ۠ رَٰ۠ بِاَْمِر۪ه ٰ۠ اْلبَْحرِٰ۠ فِي ِلتَْجِريَٰ۠ اْلف ْلكَٰ۠ لَك م ٰ۠ َوَسخَّ لَك م ٰ۠ َوَسخَّ  

 اْْلَْنَهاَر ٰ۠
(A)llâhu-lleżî ḣaleka-ssemâvâti vel-arda veenzele mine-ssemâ-i mâen 

feaḣrace bihi mine-śśemerâti rizkan lekum(s) veseḣḣara lekumu-lfulke 

litecriye fî-lbahri bi-emrih(i)(s) veseḣḣara lekumu-l-enhâr(a) 

 

O Allah ki, semaları ve arzı yarattı ve semadan su indirdi. Böylece onunla 

size semeresini rızık olarak çıkardı ve denizlerde emri ile akıp gitmesi için 

yüklü gemileri size musahhar kıldı ve nehirleri de sizin emrinize musahhar 

kıldı. 
 
Dikkat ederseniz Rabbimiz “semaları ve arzı yarattı” demektedir. Sizin için yarattı mı dedi? 

Siz çöküyorsunuz üstüne ama, babanızın malı gibi kullanıyorsunuz ama. 

 

Öncelikle semaların, göklerin çoğul gelmesi ve suyun tek bir semadan inmesi bizce 

mucizevi bir kullanım. Burada Kur’an’ı Kerim bir ayrım yapmış. Zira nem sadece atmosferin 
bu katmanları arasında Troposfer katmanında bulunur. Yağmur, kar gibi yağışların 

tamamı Troposfer tarafından üretilir, oradan gerçekleşir. Atmosferde bulunan su buharının 

%99’u Troposfer de bulunur. Yani birçok sema var, birçok katman var, birçok tabaka var 
ama bir tanesinden yağmur geliyor, kar geliyor.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Ayrıca dikkat edilirse, gökleri ve yeri sizin için yarattı şeklinde herhangi bir ifade yoktur. 

Mahlukatın insan için, insanında Allah için yaratıldığı kabulü bu bağlamda Kur’an 
tarafından desteklenmez. Biz sadece yaratılan mahlukattan bize verilen akli melekeler 

sayesinde istifade ediyoruz. Musahhar kelimesinin böyle bir manası var.  

 
 

 

(İbrahim 72-14/33) 
 

رَٰ۠ رَٰ۠ دَٓائِبَْيِن ٰ۠ َواْلقََمرَٰ۠ الشَّْمسَٰ۠ لَك م ٰ۠ َوَسخَّ َوالنََّهاَر ٰ۠ الَّْيلَٰ۠ لَك م ٰ۠ َوَسخَّ  

Veseḣḣara lekumu-şşemse velkamera dâ-ibeyn(i)(s) veseḣḣara lekumu-

lleyle ve-nnehâr(a) 

 

Ve ikisi de devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. 

Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. 
 

Ayette Allah “seḣḣara” kelimesi ile geceyi, gündüzü, güneşi, ayı insanın hizmetine 

sunduğunu ifade etmektedir. Yüce Allah tüm kainatı, göksel cisimleri, yerel oluşumları 
insanın hizmetine amade etmiştir. Bunu da insana verilen yetilerle yapmıştır. Eğer güneş 

ve ay insan için yaratılmış deseydik, “güneşi ve ayı sizin için yarattım” derdi. Fakat bu 

bağlamda öyle demiyor.  
 

“musahhar” bir şeyi hizmete koşmak, itaat ve boyun eğdirmek demektir. Musahhar ismi 

fail olup işi hizmete hazır hale getiren demektir. Bu mana düşünüldüğünde musahhar 

kılmak, o varlığın içindeki potansiyelden istifade edecek yeteneğe ve akli melekelere de 

işaret ediyor. 32 ve 33 ncü ayetlerde güneş enerjisinden, döngüsel güneş ve ayın 
hareketleri sayesinde elde edilen takvimden yararlanıyoruz. Ayın bize musahhar kılınması, 

ay takvimini oluşturup oradan bir zaman belirliyoruz. Güneşin musahhar kılınması da bu 

şekilde. Günümüzde güneşin musahhar kılınması, onun enerjisinden farklı enerjiler, temiz 
enerjiler üretiyoruz.  

 

Burada suyun kaldırma kuvveti göz önünde bulundurularak tonlarca yükü taşıyan 
gemilerden, nehrin debisi ve gücünden diğer canlılara göre insanoğlunun daha fazla 

istifade edebileceğine ve etmesi gerektiğine dikkat çeken bir vurgudur. 

 

Sizin için yarattım cümlesi bir anlamda insanın emaneti mülkiyet görmesine, doğadaki 

tüm canlıların kendisi için yaratıldığı vehmine kapılıp onları hunharca katletmesine sebep 
olur. Bu taguti bir düşünce. Bu kibir dünyayı mahveden bir hal. Dünyayı mülkiyet 

zannediyor. Aslında dünya bir emanet. Sana verilen zeka sayesinde o canlılardan istifade 

ediyorsun. 
 

 

(İbrahim 72-14/34) 
 
 

يك مْٰ۠ ت  وه  ٰ۠ َما ك ِل ٰ۠ ِمنْٰ۠ َوا  ْنَسانَٰ۠ اِنَّٰ۠ ت ْحص وَها ٰ۠ َْلٰ۠ للَٰاِٰ۠ نِْعَمتَٰ۠ تَع دُّوا َواِنْٰ۠ َساَْلت م  اْْلِ  
َكفَّار  ٰ۠ لََظل وم ٰ۠  

Veâtâkum min kulli mâ seeltumûh(u)(c) ve-in te’uddû ni’meta(A)llâhi lâ 

tuhsûhâ(k) inne-l-insâne lezalûmun keffâr(un) 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah’ın nimetini 

saysanız onu hesaplayamazsınız. Muhakkak ki o insan, gerçekten çok 

zalim ve çok nankördür. 
 
İnsanın dünyayı bu kadar kirletmesi, kendisini dünyanın efendisi saymasından dolayı 

buradaki zalim ve nankör vurgusu çok önemli. 

 

Neden insan çok zalimdir dedi de, beşer zalimdir demedi? 

 

Buradaki “zalû”çok zulmeden, çok zalim, haksızlığa çok meyilli, nimetleri yerli yerinde sarf 

etmeyen, onun sadece kendisi için yaratıldığı vehmine düşen el-insan, nimeti kendisine 

musahhar kılana  şükrü terk etmektedir. Bu nankörlük, nimetin içindeki temiz enerjiden, 
üretken potansiyelden istifade etmek yerine onu tüketmeye götürür. İşte bunları 

yapanların tamamına nimeti örten manasında “keffâr(un)” çok nankör denmiştir.  

 

Ayette “zalû ve keffâr” olarak el-insanın yani insan türünün sıfatlandırılması, onun üstün 

özelliklerine ve yüksek bir potansiyelde yaratılmış olmasındandır. Hiçbir hayvan 

zulmedemez. Hiçbir hayvan nimetin üstünü örtemez. O yüzden beşer değil insan olmak 

zorunda. Üstün bir potansiyeliniz olacak ki zulmedesiniz. Aklınız, bilginiz olacak ki 

zulmedebilesiniz. Beşer öyle değil ki. Beşer etten kemikten yapılan bedeni halimiz. En alt 

seviye. Bende sizin gibi bir beşerim. Ortak payda. 

 
Bir yarbay düşünün. Askerlerinin yanına geliyor, onlarla ünsiyet kurmak için diyor ki: 

“Hepimiz askeriz.” Bende sizin gibi bir askerim. Burada beşer buna karşılık gelmiş oldu. 

İnsan ise onun üzerine inşaa edilen daha yetenekli olandır. Bu yetenekleri zulümde de 
kullanabilir, nankörlükte de kullanabilir, şükürde de, salih amelde de kullanabilecek 

potansiyelde olandır. Zira bunlar için en başta belli bir akıl seviyesi lazımdır. Bu ancak 

doğaya zarar veren, nimetleri israf eden, halifelik potansiyelinde olan insanın 

yapabileceği bir zarardır. Dünyaya insandan daha büyük zarar verebilecek bir canlı 

yoktur.   

 

Beşer bu potansiyelde olmadığı için Kur’an’ın hiçbir yerinde ona zalim, cahil, keffar gibi 

sıfatlar isnat edilmez. İstese de yapamaz. Düşünün akıl sağlığını kaybetmiş bir hasta, ruh 
sağlığı hastanesinde yatan birine beşer diyebilirsiniz, çünkü sureti insan görünümünde. O 

ne kadar zulmedebilir ki. Ne kadar şehirleri yok edebilir ki. Ne yapabilir ki. Adamın zararı 

kendisine.  
 

 

 

(İbrahim 72-14/35) 
 

 

۪هيم ٰ۠ قَالَٰ۠ َواِذْٰ۠ ذَا اْجعَلْٰ۠ َرِب ٰ۠ اِْبر  ِمنًا اْلبَلَدَٰ۠ ه  اْْلَْصنَاَم ٰ۠ نَْعب دَٰ۠ اَنْٰ۠ َوبَنِيَّٰ۠ َواْجن ْب۪ني ا   

Ve-iż kâle ibrâhîmu rabbi-c’al hâżâ-lbelede âminen vecnubnî 

vebeniyye en na’bude-l-asnâm(e) 

 

Ve bir zamanlar İbrahim demişti ki: “Rabbim, bu beldeyi emin kıl! Beni ve 

oğullarımı, putlara tapmaktan içtinap ettir! 
 

Bu kıssa İbrahim suresine isim olan kıssadır. Hz. İbrahim eşini, çocuğunu alıyor, kurak bir yere 
koyuyor. Bu merhametli bir babanın yapacağı bir şey midir? 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Hz. İbrahim diyor ki: “Rabbim, bu beldeyi emin kıl!”. Demek ki Hz. İbrahim’in yaşadığı belde 

emin, güvende belde değil. Siz güven içinde olduğunuzda “Rabbim bu beldeyi emin kıl” 

diye dua eder misiniz? Güvenlik problemi var.  
 

“Beni ve oğullarımı, putlara tapmaktan içtinap ettir!” Şirkin güvenlik tehdidi oluşturduğunu 

söylüyor. Müşrikler güvenlik tehdididir. Hz. İbrahim’i ateşte yakmak istediler, babası onu 
taşlamakla korkutmadı mı? Şirk koşan müşrikler, o bölgeyi muvahhidler için, tevhid evhli 

için güvensiz bir hale getirmiş. Hz. İbrahim de diyor ki: “Rabbim bu beldeyi emin kıl!” 

 

Burada “asnam” kelimesi var, putlar diye meallendirdiğimiz. Bu kelime “sanem” 

kelimesinin çoğuludur. Bu kelimenin bir özelliği var. Sadece maddi putlar için kullanılmıyor. 
Allah’tan başka ilahi güç, mitolojik efsaneler, tapılacak kadar kutsallık addedilen 

ideolojiler, nesne veya insanları da kapsayan bir mahiyete sahiptir.  

 
Hz. İbrahim şirkin oluşturduğu sistemin delalet olduğunu da ifade ederek sözlerine şöyle 

devam ediyor:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(İbrahim 72-14/36) 

 

 

ٰ۠ ِمنَٰ۠ َك۪ثيًرا اَْضلَْلنَٰ۠ اِنَّه نَّٰ۠ َرِب ٰ۠ ي ٰ۠ فَِانَّه ٰ۠ تَبِعَ۪ني فََمنْٰ۠ النَّاِس  َعَصا۪ني َوَمنْٰ۠ ِمن ۪  
َر۪حيم ٰ۠ َغف ور ٰ۠ فَِانَّكَٰ۠  

Rabbi innehunne adlelne keśîran mine-nnâs(i)(s) femen tebi’anî fe-

innehu minnî(s) vemen ‘asânî fe-inneke ġafûrun rahîm(un) 

 

Rabbim! Muhakkak ki onlar, insanların çoğunu delalete düşürdü. 

Böylece kim bana tabi olursa, artık o elbette bendendir. Ve kim bana asi 

olursa, artık Sen muhakkak ki, Gafur’sun, Rahim’sin. 
 

Burada delalet “asnam” denilen putlara isnat edildiği için, bu putların cansız putlardan 

ziyade kutsallık atfedilen ideolojiler, nesne ve şeytanlaşmış insanlar olma ihtimali daha 

da kuvvetli görünmektedir. 

Peygambere tabi olmak, onun getirdiği mesajı kabullenmek, ona inanmak anlamlarına 

gelmektedir.  

“Bendendir” ifadesi ise “benim ümmetimdendir, benim dinimdendir, benim 

yolumdandır, benim kardeşimdir” gibi birçok manası var. 
 

Dikkat edilirse Hz. İbrahim burada kendisine tabi olmayıp karşı gelenlere, şirk koşanlara, 

şirki savunanlara kesinlikle beddua etmemiştir. Sen Gafur’sun, Sen Rahim’sin diyor.  
 

İbrahim’e Abraham diyorlar ya, merhametli, Rahim baba, manasını sözlerinden 

anlıyoruz.  

Peki bu merhametli baba nasıl kendi çocuğunu, eşini tutuyor kuş uçmaz, kervan 

geçmez bir yere götürüyor? Hz. İbrahim imajına çok uymayan bir davranış. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Hz. İbrahim kendisine tabi olmayanlara bu şekilde bir dua etmiştir. Çünkü onların 

hükmünü, hesabını Gafur ve Rahim olan Allah’a bırakmak için. Onlar şirk koşuyor. O da, 
Allah’ım Sen merhametlisin, bağışlayıcısın. Onların hesabı, onların bağışlanması, onlara 

merhamet edilip edilmeyeceği tamamen sana aittir.  

Bu örnek tutum, Allah’ın mağfiret etmek için hazır olduğunu da muhataba 
hatırlatmaktır. Muhataba, Allah seni ateşe atacak değil, Allah Gafur niye 

değerlendirmiyorsun, Allah Rahim, merhamet imkanlarını sana açmış bekliyor. Sen niye 

bu merhametten istifade etmiyorsun, diyerek muhataba Allah’ın esmasını hatırlatıyor. 

Bir umutsuzluk, karamsarlık tablosu çizmiyor, bir kurtuluş bileti sunuyor. 
 

Hz. İbrahim’in duası ile yaptığı telkin, Allah’ın şirke düşmüş kullarına bile merhamet 

edebileceği gerçeğidir. Günahın ve hatanın telafisi sonucu yaşanılan, kişiye vereceği 

zararlardan koruyan, esirgeyen demektir.  

 

Sen bir günah işledin. Bu günahın bir faturası olacak. Eğer telafi yoluna gidersen, o 

günahın zararından seni esirger.  

 

 

(İbrahim 72-14/37) 

 

 

ٓي َربَّنَٓا يَّ۪تي ِمنْٰ۠ اَْسَكْنت ٰ۠ اِن ۪ ِم ٰ۠ بَْيتِكَٰ۠ ِعْندَٰ۠ َزْرع ٰ۠ ۪ذي َغْيرِٰ۠ بَِواد ٰ۠ ذ ِر  َحرَّ َربَّنَا اْلم   
وا وةَٰ۠ ِلي ۪قيم  ل  ي النَّاِسٰ۠ ِمنَٰ۠ اَْفـِِٔدَةًٰ۠ فَاْجعَلْٰ۠ الصَّ ْقه مْٰ۠ اِلَيِْهمْٰ۠ تَْه۪وٓ الثََّمَراتِٰ۠ ِمنَٰ۠ َواْرز   

ونَٰ۠ لَعَلَّه مْٰ۠ يَْشك ر   

Rabbenâ innî eskentu min żurriyyetî bivâdin ġayri żî zer’in ‘inde beytike-

lmuharrami rabbenâ liyukîmû-ssalâte fec’al ef-ideten mine-nnâsi tehvî 

ileyhim verzukhum mine-śśemerâti le’allehum yeşkurûn(e) 

 

Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını ekin bitmeyen bir vadiye, Senin 

Beyt-i Haram’ın yanında iskân ettim. Ey Rabbimiz!  Salâtı ikame etmeleri 

için bir kısım insanların düşüncelerini onlara meylettir. Ve onları ürünlerden 

rızıklandır! Umulur ki onlar şükrederler. 

 
Soru 1: Hz. İbrahim zürriyetinden bir kısmını ekin bitmeyen bir vadiye neden ikâmet ettirme 

gereği duymuştur? 

 
Soru 2: Bunun bize örnekliği nedir? 

 
Hz. İbrahim’in kurduğu cümleler ile istediklerine, dualarına bakıldığında, buradaki kararın 

Allah’tan aldığı bir vahiy doğrultusunda olmadığı net olarak anlaşılmaktadır. Eğer vahiy 
sonucu bunu yapmış olsaydı duasındaki istek ve temennilere gerek kalmazdı. Emreden 

Allah onları zaten rızıklandırırdı, şeklinde bir tevekkül ile bölgeden ayrılması gerekirdi. Fakat 

Sen rızıklandır, Sen insanları oraya meylettir demezdi.  
 

Birde burada Kâbe, Beytullah değil de Beyt-i Harâm kelimesi seçilmiştir. Peki bu olay 

gerçekleştiğinde orada bir Beyt var mıydı? Kâbe yoktu o zaman, yıkılmıştı. Kur’an ile sabit. 
Orada bir ev bile yok.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Şimdi sorularımıza İsrailiyat kaynaklarından arınmış olarak Kur’an’dan cevap verelim. Hz. 

İbrahim’in bu kararının önemli bir gerekçesi var. Bir üstteki ayette okumuştuk. “Rabbim bu 

beldeyi emin kıl.”  
 

İlki şirkin oluşturduğu güvensizlikten, zürriyetinin bir kısmını kurtarma niyetidir. Şimdi düşünün 

siz ölüm tehditleri alıyorsunuz. Ailenizi, çocuğunuzu öldürecekler. Sen ne yaparsın. Bir kısmı 
yaşasın diye onların bilmediği, uzak bir yere yerleştirirsin. Onlar yaşasın diye.  

 

Zira Hz. İbrahim “Rabbim bu beldeyi emin kıl” şeklinde dua etmektedir. Demek ki tevhidi 
savunanların can, mal, aile güvenlikleri söz konusu değildir. Burada Beyt-i Harâm seçilmesi 

de bu mihvaldedir. Zira vadi coğrafi konumundan dolayı kimsenin uğramadığı (Harâm) 
yerdedir. Böyle izole bir alan manasında dokunulmaz, tercih edilmediği içinde kısmen 

güvenli bir mahiyete sahip bir ev demiş oluyor.  

 
Hz. İbrahim, zürriyetini böyle bir mahrumiyet bölgesine bırakma zorunda kaldığı için 

kendisini suçlu hissettiğini ve bunun fiili tevbesinide, oraya ev inşa etmekle 

gerçekleştirdiğini Bakara suresinden anlıyoruz. 
 

Rabbim ben bunu yapmak zorunda kaldım, benim tevbemi kabul et diyecek, orada 

Kâbe’yi yükselttikten sonra.  
 

“Ve bir zamanlar İbrâhîm ve İsmaîl beytin temellerini yükseltiyorlardı. “Rabbimiz, bizden 

kabul buyur. Muhakkak ki Sen, Semi’sin Alim’sin” (Bakara 127) 
 

Hz. İbrahim, Hacer’i orada bırakıp gitmemiş. Bıraksa da hemen geri dönüp onlara bir ev 

yapmış. Bunu da tevbesi olarak sunmuş.  
 

Hz. İbrahim’in telafi etme niyetiyle “Bizden kabul buyur” demesinin anlamını da 128nci 

ayet bize ifade edecek.  
 

“Rabbimiz, bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir 

ümmet…. Ve bize ibadetinin kurallarını göster ve tevbemizi kabul et. Muhakkak ki Sen, 
Sen, Tevvâb’sın Rahim’sin.” (Bakara 128) 

 

Hz. İbrahim ne suç işledi ki, Kâbe’nin sonunda tevbemizi kabul buyur diyor. Hz. İbrahim’in 
suçu Hacer ve İsmail’i oraya bırakması idi.  

 

Hz. İbrahim, yılın çoğunda kurak geçen arazisi az olduğu için ziraate elverişli olmayan bu 
bölgeyi ailesini korumak zorunda kaldığından, yaşadığı derin pişmanlığın fiili tevbesi olan 

yaptığı evden anlamaktayız. Mekke’nin bu durumu için Kureyş suresine bakmanız yeterli.  

 
Hz. İbrahim’in zürriyetini tehdit eden şirk zulmüne karşı onları korumasının asıl sebebi de 

Resullük görevinin devamı ve tevhidin bayraktarlığını yapacak birilerinin arkasında 

kalması isteğidir. Beni, Sare’yi, İshak’ı bu müşrikler katletse bile bile bu müşrikler, Hacer ile 
İsmail’den haberleri yok. Onlar risalet bayrağını devam ettirecekler. Çok uzak, ekin 

bitmeyen, çorak bir yere götürüyor anları, korumak için, risalet görevinin devam etmesi 

için.  

 

(İbrahim 72-14/38) 
 

 

ى َوَما ن ْعِلن  ٰ۠ َوَما ن ْخ۪في َما تَْعلَم ٰ۠ اِنَّكَٰ۠ َربَّنَٓا فِي َشْيء ٰ۠ ِمنْٰ۠ للَٰاِٰ۠ َعلَىٰ۠ يَْخف   
اءِٰ۠ فِي َوَْلٰ۠ اْْلَْرِضٰ۠ السََّمٓ  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Rabbenâ inneke ta’lemu mâ nuḣfî vemâ nu’lin(u)(k) vemâ yaḣfâ 

‘ala(A)llâhi min şey-in fî-l-ardi velâ fî-ssemâ/-(i) 

 

Rabbimiz! Muhakkak ki Sen, bizim gizlediğimiz şeyi de aleni olanı da 

bilirsin. Yeryüzünde ve semâda hiçbir şey, Allah’a gizli değildir. 
 
Hz. İbrahim Rabbine “Ben bu güvenlik tedbirlerinden dolayı Haçer ile İsmail’i getirip 

buraya koydum, Sen benim içimdekini bilirsin, niye yaptığımı bilirsin. Ve bunun sonucunda 

aleni olarak ortaya koyduğum amelinde sebebini bilirsin. 
 

Neden Sara annemiz ile İshak değil de Hacer annemiz ile İsmail seçildi? Sara annemizin 
çevresi daha geniş, muhtemelen müşrik akrabaları da var. Sara annemizin ve Yakub’un 

Hz. İbrahim’in koruması, eski bir köle olan Hacer annemiz ile İsmail’i korumasından çok 

daha kolay. Hacer annemiz kimsezi, garip. Onu ve çocuğunu öldürebilirler. O yüzden 
Hacer ve ismail’i götürmeyi uygun görmüş. Doğru da yapmış hepsi yaşamış. Onuda 

nereden okuyoruz:  

 

 

(İbrahim 72-14/39) 

 

 

ِٰ۠ اَْلَحْمد ٰ۠ ۪عيلَٰ۠ اْلِكبَرِٰ۠ َعلَى ۪لي َوَهبَٰ۠ الَّ۪ذي ّلِلٰ َق ٰ۠ اِْسم  ي اِنَّٰ۠ َواِْسح  اءِٰ۠ لََس۪ميع ٰ۠ َرب ۪ الدَُّعٓ  

Elhamdu li(A)llâhi-lleżî vehebe lî ‘alâ-lkiberi ismâ’île ve-ishâk(a)(c) inne 

rabbî lesemî’u-ddu’â/-(i) 

 

Hamd, ihtiyarlık hâlinde bana İsmâil ve İshâk’ı hibe eden Allah’a 

mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim, duayı işitendir. 

 
Bu ayette Hz. İbrahim neden “şükrülson” demedi de “hamd olsun” dedi? Şükür, bir nimet 

karşılığında olur. Hamd ile şükürün anlamını bilirsek günlük hayatta da ona göre kullanırız. 

 
Mesela hastalıktan iyileştiğinizde ne diyorsunuz, “Allah’a hamd olsun”. Eğer hastalığı kast 

ediyorsanız, hamd olsun dersiniz. Şifayı, sağlığı kast ediyorsanız, şükürler olsun diyorsunuz. 

Kötülükten kurtulmak hamd’ı gerektirir, nimetle buluşmak şükrü gerektirir. 
 

Burada Hz. İbrahim’in hamd etmesi, çocuklarının aldığı tedbirlerle hayatta kaldığı içindir. 

Kötülükten, şirkin güvensizliğinden kurtulduğu için hamd etti. Ama geleceğe yönelik bir 
ifade olsaydı o zaman şükrü kullanacaktı.  

 

Verilen bir lütuf için şükredilir. Ama burada İbrahim’in hamd etmesi de beladan 
kurtulmasından dolayıdır. Hamd daha çok olumsuzluklardan kurtulma anlamında 

kullanılırken, şükür bunun oluşturduğu gelecek nimetlere teşekkür anlamındadır.  
 

Bizde, eğer sağlığımızı kast ediyorsak, sağlığımıza kavuşmuş isek, sağlıkla elde ettiğimiz 

nimetleri kast ediyorsak çok şükür, ama hastalığı kast ediyorsak hamd olsun diyoruz. 
“Hamd olsun o hastalığı arkamda bıraktım.” 

 

Burada bağlam dikkate alındığında; güvensiz bir belde de hem kendi hem ailesini 
ihtiyarlık çağına kadar yaşatan Allah’a hamd edilmiştir. Bu hamdin bir manası da risalet 

görevinin sekteye uğramadan devam etmesidir. Allah’a hamd olsun ki, çocuklarım 

ölmedi, risalet devam ediyor.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Burada önce İsmail sonra İshak zikredilmektedir. Ama kitab-ı Mukaddes’te bunun tersini 

görürsünüz. Burada büyük oğlanın İsmail olduğunu anlıyoruz. Bu durumda Beyt-i Harâm’a 

bırakılan İsmail ve Hacer olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(İbrahim 72-14/40) 

 

 

۪قيمَٰ۠ اْجعَْل۪ني َرِب ٰ۠ وةِٰ۠ م  ل  يَّ۪تي ٰ۠ َوِمنْٰ۠ الصَّ اءِٰ۠ َوتَقَبَّلْٰ۠ َربَّنَا ذ ِر  د َعٓ  

Rabbi-c’alnî mukîme-ssalâti vemin żurriyyetî(c) rabbenâ vetekabbel 
du’â/-(i) 

 

Rabbim, beni ve zürriyetimi salâtı ikame edenlerden kıl! Rabbimiz, duamı 

kabul buyur! 
 
Salâtın ikamesi, biz namaz olarak yapıyoruz. Fakat namaz salâtın edasıdır, ikamesi 

değildir. Salâtın ikamesi bireysel bir eğitim olan namazın içini doldurarak hayata taşınması 
ile olur. Yani salâtın ayağa kaldırılması ile gerçekleşir.  

 

Zira namaz ilahi ve fıtri değerlerin, insanı insan yapan ilkelerin günde beş vakit kişinin 
kendisine hatırlatması ve tevhidi duruşun sembolüdür. Bu manada namaz, (tabi 

okuduğumuz surelerin manalarını bileceğiz, aklımızdan geçireceğiz) kendimize yaptığımız 

telkinlerin beden bulmuş halidir. Namaz bu manada bireysel bir eğitime dönmüş oluyor.  
 

Cematle kıldığımız zaman hoca dualar okuyor, sen o duaların manalarını düşünüyorsun, 

o ilkeleri hatırlıyorsun ve günde beş vakit o ilkeler nispetinde hayatı ikame ediyorsun. 
Şimdiki namaz öylemi? Boş verin namazda okunan duaları, cemate soruyorlar hoca 

hutbede ne anlattı, insanlar ondan bile bihaber. Dinlememiş ki. Dinlemediğin bir Cuma 

seni nasıl ikame edecek. Bu anlatılanlar size nasıl tesir edecek. Bu şekilde sen bir ritüel 
yapıyorsun. Bir alışkanlığı yerine getiriyorsun. Vicdanını tatmin edip gidiyorsun.  

 

Sonuç olarak namaz; insanın kendine yaptığı telkinlerin beden bulmuş halidir ve insanın 
kendi kendisine yaptığı duadır. İkame edilmiş bir namaz kılarsanız o namaz sizin kendisine 

yaptığınız bir duaya dönüşür.  

 
Manadan kopuk, şekilsel olarak yaptığınız bir namaz bedduaya dönüşür. Bu kadar basittir. 

Maun suresindeki gibi, geldin, kıldın yani. Hayatına geçti mi? Kendine dua eden 

başkasına da dua olur. O yüzden salâtını ikame eden, kendine dua eden yük alır, 
başkasına da dua olur. Kendisine dua etmeyen başkasına beddua olur. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(İbrahim 72-14/41) 

 

 

ْؤِم۪نينَٰ۠ َوِلَواِلدَيَّٰ۠ ۪لي اْغِفرْٰ۠ َربَّنَا اْلِحَساب  ٰ۠ يَق وم ٰ۠ يَْومَٰ۠ َوِلْلم   

Rabbenâ-ġfir lî velivâlideyye velilmu/minîne yevme yekûmu-lhisâb(u) 

 

Rabbimiz, hesabın ikame edildiği gün beni, ana-babamı ve inananları 

mağfiret et. 
 
Hz. İbrahim’in duasındaki aile vurgusuna dikkatinizi çekiyorum. Haceri kurtardı, İsmail’i 
kurtardı, İshak’ı, Sara’yı kurtardı. Ve ne diyor duasında! Beni, ana-babamı ve diğer 

inananları, iman ailesine mağfiret et diyor.  

 
Bireyselleşmenin arttığı, ben merkezci dünyada paylaşma ve fedakarlık isteyen aile 

mevhumu maalesef zayıflatılmaktadır. Çünkü aile emek ister.  
 

Hz. İbrahim bencilce değil, benlik bilinciyle başkalarını ve toplumu kapsayan bir duada 

bulunmuştur. Bu duada sulh ve selamet için ömrünün sonuna kadar hayatına tatbik 
ederek yürüyen bir dua olmalıdır.  

 

Duadaki sıralamada önemli. Önce ben, sonra anne baba diyor. Önce bireysel inşa. Siz 
kendinizi düzeltmezseniz (namazın önemide orada) siz ailenize, etrafınıza yardım 

edemezsiniz. Sonra bu değerlere inanan topluma yansıması şeklinde bir tertip öğretilmiştir 

Hz. İbrahim tarafından, bizlere.  

 

 

 
(İbrahim 72-14/42) 

 

 

ا َغافًِِلٰ۠ للَٰاَٰ۠ تَْحَسبَنَّٰ۠ َوَْلٰ۠ وَن ٰ۠ يَْعَمل ٰ۠ َعمَّ ه مْٰ۠ اِنََّما الظَّاِلم  ر  ۪فيهِٰ۠ تَْشَخص ٰ۠ ِليَْوم ٰ۠ ي َؤِخ   
 اْْلَْبَصار  ٰ۠
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Velâ tahsebenna(A)llâhe ġâfilen ‘ammâ ya’melu-zzâlimûn(e)(c) innemâ 

yu-aḣḣiruhum liyevmin teşḣasu fîhi-l-ebsâr(u) 

 

Ve Allah’ı, zâlimlerin yaptığı şeylerden gâfil olduğunu hesap etme. 

Sadece onları, gözlerin açılacağı güne tehir eder. 
 
Hz. İbrahim, tevhid uğruna hem gençlik döneminde ailesi ve kavmi tarafından taşlanma 

ve ateşte yakılma gibi tehditlere maruz kalmış hem de ilerleyen yaşında putperestler 

tarafından zürriyetinin yok edilmesi tehlikesi ile karşı karşıya gelmiştir. 
 

Ayet tüm zalimlere Allah’ın kötülüklerinden gaflet içinde olmadığı ve yapılan zulümlerin 

bu dünyada hem de ahirette mutlaka karşılığını bulacağını bu ayette vaad etmektedir. 

 

 

 
 

(İbrahim 72-14/43) 

 

ْهِط۪عينَٰ۠ ْقنِ۪عي م  ِسِهمْٰ۠ م  ؤ ُ۫ ْم ٰ۠ اِلَْيِهمْٰ۠ يَْرتَدُّٰ۠ َْلٰ۠ ر  اء  ٰ۠ َواَْفـِِٔدَت ه مْٰ۠ َطْرف ه  َهَوٓ  

Muhti’îne mukni’î ruûsihim lâ yerteddu ileyhim tarfuhum(s) veef-idetuhum 
hevâ/(un) 

 

Bakışlarını dikip koşanların başları, kendilerine dönemez. Ve onların 

düşünceleri hevâ ile doludur. 
 

 
Hevâ, hava ile benzerdir. Aklın işlevinin eylem fonksiyonunun bittiğini, boşa çıktığını ifade 

etmektedir. Zalimlerin kafaları hevâ ile doludur. Zira akıl değerli olanı hedeflemelidir.  

 
Aklı sadece nefsani hevâ ile dolu olan birinin gözünü diktiği, hedeflediği yine bunlar 

olacaktır. Bu insanlar o kadar hevalarına tabi olurlar ki, durup kendilerine dönüp bakacak, 

özeleştiri yapacak fırsatı dahi bulamazlar.  
 

Konu Hz. İbrahim’in yoluna uymayan, hata da ısrar edenlerin akıbeti ile devam 

etmektedir. 

 

(İbrahim 72-14/44)  

 

 

وا الَّ۪ذينَٰ۠ فَيَق ول ٰ۠ اْلعَذَاب  ٰ۠ يَأْ۪تيِهم ٰ۠ يَْومَٰ۠ النَّاسَٰ۠ َواَْنِذرِٰ۠ ْرنَٓا َربَّنَٓا َظلَم  ٓى اَِخ  قَ۪ريب  ٰ۠ اََجل ٰ۠ اِل   
س َل ٰ۠ َونَتَّبِعِٰ۠ دَْعَوتَكَٰ۠ ن ِجبْٰ۠ َزَوال  ٰ۠ ِمنْٰ۠ لَك مْٰ۠ َما قَْبل ٰ۠ ِمنْٰ۠ اَْقَسْمت مْٰ۠ تَك ون ٓوا اََولَمْٰ۠ الرُّ  

Veenżiri-nnâse yevme ye/tîhimu-l’ażâbu feyekûlu-lleżîne zalemû 
rabbenâ aḣḣirnâ ilâ ecelin karîbin nucib da’veteke venettebi’i-

rrusul(e)(k) eve lem tekûnû aksemtum min kablu mâ lekum min zevâl(in) 

 

Ve azabın onlara geleceği gün ile insanları uyar. Artık zalimler der ki: 

“Rabbimiz, bizi yakın bir ecele kadar ertele ki senin davetine icâbet 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

edelim ve resûllere tâbi olalım.” Daha önce, sizin için bir zarar olmadığına 

yemin eden siz değil misiniz? 
 
Allah resûlüne ve tüm muhataplara yapılmış bir emir. Peki hangi insanları uyaracağız? 

Müminleri müjdeleriz, zalimleri uyarırız. 

 

 “Ecel” önceden belirlenmiş bir zaman diliminin, sürenin sonu demektir. “Yakın bir ecel”, 

hatayı telafi etmek için yeni bir ömürdeğil, çok uzun bir süre değil, çok kısa bir süre 

istedeklerini ayet ifade ediyor. O zaman buradan çıkardığımız sonuç şu; bazen çok büyük 
günahların telafisi için çok küçük zamanlar kafi olabilir. Yeter ki ömür sermayesi ve 

imkanlar tükenmeden buna niyetlenelim.  

 
Bu ayette öldükten sonrası ile ilgili yapılan yeminler, ahiret ve hesap gününün kesinlikle 

olmayacağına dair müşriklerin kesin kanate erdiklerini de gösteriyor. Zalimler böyle bir 

günün olmayacağına yemin ediyorlar. 
O zaman buradan çıkaracağımız. Gayb ile ilgili, gelecek ile ilgili çok kesin kanatlerde 

olmak, aslında bu müşriklerin düştükleri hatalara bizi sürükleyebilir. Dünyada 

okuduklarımız, gözlemlediklerimiz, düşüncelerimiz her ne olursa olsun, ölüm ve sonrası ile 
ilgili tıpkı müşriklerin düştüğü sabit fikirlilik haline bizlerde önyargı bizlerde kesinlikle 

olmamalı. 

 
Müminler açısından düşünürsek, cennete gideceğini garanti etmiş bir halde davranmak, 

hataları telafi etmede bizi yavaşlatır. Çünkü bunlar o sabit fikirliliklerinden, o gayb ile ilgili 

kesin kanatlarından hatayı telafi edecek bir zaman bulamamışlar.  
 

Gelecek ile ilgili kesin kanatler hem dünyada hem ahirette yanılgı ve pişmanlıktan başka 

bir şey bu manada bize getirmiyor.  

 

 

(İbrahim 72-14/45) 

 
 

وا الَّ۪ذينَٰ۠ َمَساِكنِٰ۠ ۪في َوَسَكْنت مْٰ۠ َوَضَرْبنَا بِِهمْٰ۠ فَعَْلنَا َكْيفَٰ۠ لَك مْٰ۠ َوتَبَيَّنَٰ۠ اَْنف َسه مْٰ۠ َظلَم ٓ  
اْْلَْمثَالَٰ۠ لَك م ٰ۠  

Vesekentum fî mesâkini-lleżîne zalemû enfusehum vetebeyyene lekum 

keyfe fe’alnâ bihim vedarabnâ lekumu-l-emśâl(e) 

 

 

Ve siz nefislerinize zulmedenlerin meskenlerine yerleştiniz. Ve onlara ne 

yaptığımız size belli oldu. Ve size misaller ile örnekler verdik. 

 
Geçmiş kavimlerden, ahiret yokmuş gibi yaşamış olanlar, Kur’an’da bir ibret vesikası 
olarak sürekli her pasajda hatırlatılır.  

 

Biliyorsunuz, İbrahim suresi elif, Ram, Ra ile başlamıştı. Buradan “Ra” hurufu mukaddasınun 
bu konularla ilgili yani geçmiş kavimler ve o kavimlerin başına gelen helakler, doğal 

afetler olduğunu anlayabiliyoruz. Ra hurufumukaddası ile başlayan tüm surelerde istinasız 
bu konular işlenmiştir.  

 

Ahiret ve hesabın olmadğına kesin kanat getiren biri fırsatını bulduğunda her türlü bencillik 
ve kötülüğü yapma potansiyelindedir. Çünkü adam hesap vereceğine inanmıyor. 

 



 Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri                                                                              Sayfa 2211 
 

 
 

Doğrusunu Allah bilir… 

 

Yapılması gereken önceki nesillerin hayatlarından tecrübeyi bir bilinç damıtıp, tarihin 

tekerrür etmesinin önüne geçmektir.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(İbrahim 72-14/46) 

 

وا َوقَدْٰ۠ ه ْم ٰ۠ للَٰاِٰ۠ َوِعْندَٰ۠ َمْكَره مْٰ۠ َمَكر  ه مْٰ۠ َكانَٰ۠ َواِنْٰ۠ َمْكر  ولَٰ۠ َمْكر  اْلِجبَال ٰ۠ ِمْنه ٰ۠ ِلتَز   

Vekad mekerû mekrahum ve’inda(A)llâhi mekruhum ve-in kâne 
mekruhum litezûle minhu-lcibâl(u) 

 

Ve onlar plânladı. Ve onların plânları Allah’ın katındadır. Onların plânları 

dağları yerinden etse bile. 

 
Burada insanların dünya üzerindeki dev, sağlam planları, ölümsüzmüş gibi kurdukları 

doymak bilmez istek ve entrikalara, dağları oynatan bir “nekir” ile bir gönderme yapılmış. 
“Biz Allah’ı katındadır” ifadesini “ Allah’ın sünneti dairesindedir, Allah’ın tabiata koyduğu, 

sosyal hayata koyduğu yasalar, kurallar çerçevesindedir” demektir.  

 
Yani insanlar bu kuralları aşıp ta, size bu manada bir zarar veremez. Olduğu yerde size 

büyüler yapıp, sihirler yapıp sizi moleküllerinize ayıramaz. Yaptıkları en fazla Allah’ın 

belirlediği sınırlar içerisinde bir takım entrikalar düzenlemektir.  
 

Dağ benzetmesi planların tamamen dünyevi olduğunu da bize ifade ediyor. Ahiretin 

yokluğu ölmeden, dünyanın son zerresine kadar sömürme açlığını doğurmuş ve bu açlık 
hem o nesilleri hem dünyayı yavaş yavaş tüketmiştir. 

 

Bu adamların planları tamamen dünya üzerine, dağları yerinden oynatacak planları var. 
Buda hem o adamlara zarar veriyor, hem çevrelerine hem de dünyaya zarar veriyor.  

 

 

 

(İbrahim 72-14/47) 

 

ْخِلفَٰ۠ للَٰاَٰ۠ تَْحَسبَنَّٰ۠ فََِلٰ۠ س لَه  ٰ۠ َوْعِدهٰ۪۠ م  اْنتِقَام  ٰ۠ ذ و َع۪زيز ٰ۠ للَٰاَٰ۠ اِنَّٰ۠ ر   

Felâ tahsebenna(A)llâhe muḣlife va’dihi rusuleh(u)(k) inna(A)llâhe 

‘azîzun żû-ntikâm(in) 

Öyleyse sakın Allah’ın resûllerine vaadinden döneceğini hesap etme. 

Muhakkak ki Allah, Aziz’dir, Zuntikam’dır. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Allah’ın bir vaadi var. Bu vaadden Allah’ın döneceğini, Ey Muhammed, Ey sahabeler 

sakın hesap etmeyin.  

 
Demek ki böyle bir hesap var ki, böyle bir ayet var. Ayetin ilk muhatabı Resûlullah olmakla 

beraber verdiği mesaj geneldir.  

 

Peki! Allah Resûlü ve inananlar, Allah’ın vaadinden döndüğünü gerçekten hesap etmiş 

olabilir mi? 

 

Bağlamdan anladığımız, müşriklerin plan ve entrikaları Allah’ın resûlünün ve inananların 
gözünde nasıl dağ gibi sağlam görünmüş olmalı ki, bu tarz bir uyarı ayeti ile muhatap 

olmuşlar.  

Aziz olan Allah, insanların vicdanlarına öyle ilkeler yerleştirmiştir ki, iyilik, paylaşma, erdem 
eninde sonunda galip gelir. Kötülük ne kadar güçlü görünsede özünde sadece bir 

imajdan ibarettir.  

 
“Zuntikam” sıfatına bakalım. Allah’ın intikamı nasıl olur? Allah intikam alır mı? Allah’ın 

intikamı insanın intikamı gibi midir? Allah öç alır mı?. Öç almak, intikam peşinde koşmak 

bir acizlik değil mi? Her şeye gücü yeten Rabbimizin, intikamla uğraşmasını dile 
getirmesindeki maksat nedir? 

 

“intikam” kelimesi, öç almak, cezalandırmak, bir işi kerih görüp ayıplamak, 
yadırgamak,çabuk yemek anlamlarına gelen “nekeme” kökünden türemiş  bir kelimedir.  

Allah için “zuntikam” kullanılmış, “intikam” değil. Bunun farkı. Allah, “zul-Aziz” değildir, 

“Aziz’dir. Ama intikam değil, intikam sahibidir. “Zuntikam” intikam sahibi demektir. Mesela 
Zul-Celal, Celal sahibi. Azizi kendisine isim olarak  direkt alıyor, ama intikamı kendisine 

direkt isim olarak almıyor.  
 

Bu kullanm farkı bizce hikmetlir bir kullanımdır. Çünkü zul-Celal kullanımında olduğu gibi, 

Allah’ın sıfatı olarak Müntekim ve Zuntikam, zalimleri, zorbaları, azgınları, suç ve günah 
işleyenleri, önce bu davranışlarından sakındıran, hallerini düzeltmeleri için onlara mühlet 

veren (Halim sıfatı) sonra isyana hatalara ve azgınlığa devam etmeleri sonucu yaptıkları 

tercihler ile onları başbaşa bırakması zuntikam demektir. Yaptığın tercihler seni başbaşa 
bırakması Allah’ın intikamıdır. Allah’ın intikamını sakın kulların intikamı gibi düşünmeyin. 

Allah’ın sıfatları ile kulların sıfatları arasında, Allah ile kul arasındaki fark kadar derin ve 

büyük, sonsuz bir fark vardır.  
 

Yoksa Allah’ın intikamanı insanın öç alması gibi algılamak, SüphanAllah tasavvuruna 

aykırıdır. Haşa Allah intikam peşinde koşmaz, zira intikam peşinde koşmak acizliktir. Hani 
ben bundan intikamımı alayım, ya elimden kaçırırsam, ya bir daha elime geçiremezsem, 

Allah’ın böyle bir durumu yok ki, dönüş O’na. Allah neden intikam için acele etsin veya 

neden intikam peşinde koşsun.  
 

Allah’ın intikamı, koyduğu değişmez yasalar ile savaşma sonucu oluşan trajik tabloyu 

ifade için kullanılmış bir teşbihtir. Nuh tufanında da o gemiye binmeyenler için söylüyor. 
Orada da Müntekim esması gelmektedir.  

 

Allah’ın intikamına misalen; Allah insanları bu dünyada ölümlü yaratmış, yukarıda okuduk, 
önceki nesillerin helak olduğundan da bahsediyor. Onların yerine sizlerin varis 

olduğundan bahsediyor. Böyle bir hakikat var, ölüp gideceğiz. Ve dünyalıkların 

geçiciliğine her fırsatta iradeli ve iradesiz resulleri ile insanın gözüne sokmuştur. Afakta ve 
enfusta ayetlerini göstermiştir.  

 

Ancak kişi inatla emaneti mülkiyet bilip elindekini paylaşmaz ise Allah’ın koyduğu yasa 
gereği o kişide dünyevileşme hastalığı oluşur. O kişinin dünyevileşmesi Allah’ın aldığı 

intikamdır. Sebep-sonuç ilişkisi. Alkollü olarak araç kullandın, kaza yaptın. Allah’ın aldığı 

intikam.  
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

 

Dünyada herşey bir sebep-sonuç ilişkisine göre işliyor. Yapılan hatalı tercihlerin kötü 

sonuçları Allah’ın intikamıdır. Çünkü Allah’ın yasası sonuçu o öyle oldu. Tedbirsizlik sonucu 
oluşan kazalar Allah’ın intakamı. Kural tanımaz bir sürüş, aşırı hız, sonuçları Allah’ın 

intikamıdır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Allah burada dil, din, ırk ayrımı yapmaz. Su testisi su 

yolunda kırılır Allah’ın intikamıdır. Suçu ahlak haline getiren kişide hak hukuk tanıma olmaz, 
kişiliği bozulur, ahlakı bozulur, etrafında hiçkimse kalmaz, kimse ona güvenmez, işte alın 

size Allah’ın intikamı. Dünyevi intikamı.  

 
Allah’ın amacı sana zulmetmek, sana zarar vermek, sana şer dokundurmak değil. Bir 

imtihan alanı oluşturmuş, bu imtihan alanında bazı kurallar var. O kurallara kim uymaz ise, 
Allah’ın yasalarına saygısızlık ederse bunun bedelini öder. Mesela gemiye binmeyen o 

Nuh’un kavmi, tufan yasasına meydan okudu, tufan yasasına göre beş tane putuna 

güvendi, faturasını ödedi 

 

 

(İbrahim 72-14/48) 
 

َوات ٰ۠ اْْلَْرِضٰ۠ َغْيرَٰ۠ اْْلَْرض ٰ۠ ت بَدَّل ٰ۠ يَْومَٰ۠ وا َوالسَّم  ِٰ۠ َوبََرز  ارِٰ۠ اْلَواِحدِٰ۠ ّلِلٰ اْلقَهَّ  

Yevme tubeddelu-l-ardu ġayra-l-ardi ve-ssemâvât(u)(s) veberazû 

li(A)llâhi-lvâhidi-lkahhâr(i) 

 

O gün arz, başka bir arzla değiştirilir ve semâlarda...Ve onlar, vahid, 

kahhar olan Allah için ortaya çıkarlar. 

 
Bu ayette yeniden dirilişte dünyanın alacağı halden bahsedilmektedir. Burada 
müfessirlerin iki farklı görüşleri vardır. Bu değişim, dönüşüm cevherde değil, arazdadır 

demişler. Yani dünyanın kendisi değişmeyecek, sadece yasalar değişecek denmiştir. Bazı 

alimlerimizde bu değişim, dönüşüm cevherde de olacaktır. Yani dünyanın komple farklı 
bir gezegen haline gelmesi veya farklı bir gezegende cennetin olması gibi daha geniş 

manada düşünmüşlerdir. İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre de yer yine bu yerdir. 

Ancak sıfatları değişecektir, demiştir.  
 

Vahid ve kahhar esmaları arka arkaya gelmiştir. Vahid yüce Allah’ın tek olduğunu, eşi ve 

benzerinin olmadığını ifade etmektedir. İlginçtir ki vahidden sonra kahhar gelmiştir. 
Kahhar’da herşeyin onun kudretine yenik ve mahkum olması, iradesine karşı 

konulamayan anlamına gelmektedir. Kahhar mutlak otoriter sahibi olmayı da ifade 

etmektedir. O zaman Vahid ve Kahhar’ı birlikte düşündüğümüz zaman tevhidin dışındaki 
davranışları kahreden bir perişanlık oluşturacağına dair bir atıf yapıyor. Şirkin karşılığı 

Kahhar ile muhatap olmak. 

 

 

(İbrahim 72-14/49) 

 

ْجِر۪مينَٰ۠ َوتََرى ۪نينَٰ۠ يَْوَمئِذ ٰ۠ اْلم  قَرَّ اْْلَْصفَاِد ٰ۠ فِي م   

Veterâ-lmucrimîne yevme-iżin mukarranîne fî-l-asfâd(i) 

 

Ve o gün mücrimleri dip dibe zincire vurulmuş görürsün. 
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Doğrusunu Allah bilir… 

 

Mücrimlerin dünyadaki işledikleri suçlar, zincirleme kötülüklere sebep olur. Buradaki 

manevi sonuçların maddi sebeplerinin olduğunu bilmemiz gerek. Dünyada yaptığımız 

maddi kötülüklerin karşılığı olarak bir benzetme yapıyor.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(İbrahim 72-14/50) 

 

ى قَِطَران ٰ۠ ِمنْٰ۠ َسَرا۪بيل ه مْٰ۠ وَهه م ٰ۠ َوتَْغش  ج  النَّار  ٰ۠ و   

Serâbîluhum min katirânin vetaġşâ vucûhehumu-nnâr(u) 

 

Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini de ateş bürür.  
 

 
(İbrahim 72-14/51) 
 

ٰ۠ ك لَّٰ۠ للَٰا ٰ۠ ِليَْجِزيَٰ۠ اْلِحَسابِٰ۠ َس۪ريع ٰ۠ للَٰاَٰ۠ اِنَّٰ۠ َكَسبَْت ٰ۠ َما نَْفس   

Liyecziya(A)llâhu kulle nefsin mâ kesebet(c) inna(A)llâhe serî’u-lhisâb(i) 

 

Bu Allah’ın her nefsin kesp ettiğine karşılığını vermesi içindir. Muhakkak ki 

Allah, hesabı çabuk görendir. 

 
 

(İbrahim 72-14/52) 
 

ذَا وا ِللنَّاِسٰ۠ بََِلغ ٰ۠ ه  وا بِهٰ۪۠ َوِلي ْنذَر  ه ٰ۠ ه وَٰ۠ اَنََّما َوِليَْعلَم ٓ اْْلَْلبَابِٰ۠ ا ۬ول وا َوِليَذَّكَّرَٰ۠ َواِحد ٰ۠ اِل   

Hâżâ belâġun linnâsi veliyunżerû bihi veliya’lemû ennemâ huve ilâhun 

vâhidun veliyeżżekkera ulû-l-elbâb(i) 

Bu, insanlara bir bildiridir. Onunla uyarmaları ve O’nun tek ilah olduğunun bilinmesi ve 

ululelbabın tezekkürü için... 

 

İlk ayetteki insanları Rabbin izniyle karanlıklardan aydınlığa bu kitabın nasıl 

çıkarabileceğini örnekleri ile İbrahim suresi bize anlatmıştır. Bu örneklerdeki ince 
gönderme ve detaylara da ululelbabın tezekkür etmesi için verildiği bu son ayette ifade 

edilmiştir. 
 

Kur’an verilen emek oranında, sağlam düşünen taliplerini yetiştiren bir kılavuzdur. 

 


