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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

  

 
 
 

İniş Sırası :50 Tertip Sırası :17 Ayet Sayısı :111 İndiği Yer : Mekke 
 

26,32,33 ve 57. âyetler ile 73-80. âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 111 
âyettir. Sûre, adını ilk âyetin konusu olan “İsrâ” olayından almıştır. 

İsra suresini Neml suresinin bir devamı gibi okunması gerekmektedir. Bu bakışın bize kazandırıcağı, bir 
mana bütünlüğü oluşturmasıdır. 

Mushaftaki sıralamada on yedinci, iniş sırasına göre ellinci sûredir. İsra suresi, tarafımızca, hurufu mukatta 
ile başlayan neml suresinin bir parçası veya devamı olarak okumaktayız.  

Bu bölüm, ilk tertiplerde olan Hz. Osman tertibinde 50 nci sıraya yerleştirilmiş. Bu sıra yaklaşık olarak 6 veya 
7 nci yıla denk gelmekte. Ancak biz, surenin 8 nci yılda indiğini düşünüyoruz. Çünkü geleceği bilen 
Allah’ın, elçisine her türlü zorluğa, üzüntüye karşı tesellisinden ziyade, önceden buna hazırlayacağı 
kanatindeyiz. Yani olay, yapılıp bittikten sonraki bir teselli değil, olay yaşanmadan onun hazırlanması 
olarak okuyoruz.  

 

ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمْسِب  
 

Bismillâhirrahmânirrahîm 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

(İsra 17/1) 
 

ىَصَْقألا ِدِجْسَمْلا َىلِإ ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َنِّمً الَْیل ِهِدَْبعِب ىَرَْسأ يِذَّلا َناَحْبُس  
ُریَِصبلا ُعیِمَّسلا َوُھُ ھَّنِإ َانِتَایآ ْنِمُ َھیُِرنِلُ َھلْوَح َانْكَرَاب يِذَّلا  

Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil aksallezî bâreknâ 
havlehu li nuriyehu min âyâtinâ, innehu huves semîul basîr(basîru). 

Ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulunu geceleyin, Mescid-i Haram’dan, 
etrafını bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürüten Allah, Sübhan’dır. Muhakkak ki O, 
en iyi işiten, en iy görendir. 

İSRÂ SURESİ 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Bu bölüm ilk ayetteki “esrâ” fiilinin mastarı olan “isrâ” kelimesinden almıştır. İsimlendirme ve 
numaralandırma sonradan ve beşeri olduğu için sureye “ ben-i İsrail bölümü” veya “süphan bölümü” 
diye değişik isimler verilmiştir.  

İsra suresinin ilk ayeti, ya gelecekte yaşananları ifade etmekte ya da Allah seni korudu, kurtardı, seni böyle 
bir yere getirdi, diye geçmişi anlatan bir mahiyete de sahip olabilir. Ayetler ya geçmişi anlatacak bir 
nimet olarak hatırlatacak, ya da gelecekte olacak bir konuyu bize önceden haber verecek.  

İsra suresi, hicretin ardından nazil olduğu kabul edilirse, ilk ayet,  yaşanan olayları anlatan ve ilahi yardımın 
nimet boyutunu hatırlatan bir mahiyete kavuşacaktır. Ancak biz surenin, hicretin öncesinde inen, gaybi 
bir bilgilendirme ve hazırlama olarak ele alıyoruz. Sureyi neml suresi ile birlikte okuyacağız. Neml suresinin 
son ayeti şöyle idi. 

İsra suresindeki ayetleri tek tek ele alalım. Bu bereketli ayeti anlamaya çalışalım 

Süphan: Noksanlık ve aciz sıfatlardan uzaklaştırmak, yani arınmak, arındırmak anlamına gelmektedir. 
Uzaklaşmak tenzih içindir. Gece yürüyüşü olan isra ve ayetlerin gösterilme sebebi Allah’ın süphan 
oluşuymuş ve kulun aciz oluşuymuş.  

Birincisi, Allah’ın zaman ve mekandan aşkın, süphan oluşu, ikincisi ise yürüyenin zaman ve mekanla 
mukayyet acz bir kul oluşu hatırlatılır.  

İsra’nın sonu “ya” harfi olan “serra” kelimesinden türediği kabul edilirse gece yürümek manasına gelir. 
Eğer sonu “vav”lı olan “sevil” kelimesinden türediği kabul edilirse, yükselmek, onur, şeref manasına 
geliyor.  

İsra’nın gece yürüşünün amacı, Mescid-i Aksa denilen uzak mescid, yani Allaha ibadet ve secde edilen 
uzak yere, Yesrib’e gitmek, amaç bu. Yasaklanan mescidden, uzaktaki mescide.  

Kudüs’e dönme emrini ne zaman aldı? Böyle bir ayet varmı? Mescid-i Haram’a yönel diyor ama Kudüs’e 
yönel diyormu? Böyle bir ayet olması lazım. Allah Resul’ü “ ancak bana vahyolunana tabii olurum diyor.” 
Bu ayet nerede? Bu ayet İsra suresi 1. ayettir.  

Ayette sübhan olan Allah “ayetlerimizi göstermek için kulunu gece yürüttü, .” demektedir.  Nereden 
nereye yürüttü veya niye yürüttü?  

Allah Resulü olduğu yerde ayetleri göremiyor mu ki, bir yere gidip görmesi lazım. Bakın bir yerden bir yere 
yürütülüyor ve ayetler gösteriliyor.  

Allah Resulüne gösterilen ayetler neler? 

Biz biliyoruz ki Resule ulaştırılan tüm ayetleri Allah Resulü bize ulaştırmak zorunda. Onu da Maide Suresi 
67’de  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

O zaman İsra olayında “ gece yürüyüşü”nde  Allah Resulüne gösterilen ayetleri  nerede tebliğ etti. Ve 
nereden nereye yürrütü? 

Nereden nereye  yürrütüğünü ayette açıklamaktadır “Mescid-i Haram’dan,  çevresini bereketli kıldığımız 
(bâreknâ)  Mescid-i Aksa’ya yürüttük. 

Şimdi Allah hicretten bir yıl önce Resulü’nü “Seni Mescid-i Haram’dan geceleyin Mescid-i Aksa’ya 
yürüteceğim,” demiştir. Amaç, ayetlerimizden bir kısmını göstermek. 

Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa’nın ortak yönleri nedir ?  

İkiside mescid,  İkisi de bir bölge, ikisi de arzda (çünkü yürüme var) 

Mescid-i Aksa; Bazı rivayetlerde 7 kat semanın üzerinde Cennet_ül Meva’nın , sidret-ül münteha’nın 
yanındaki cennet olarak anlatılıyor. 

Mescid-i Aksa, uzak mescid demektir. Allah Resulü’nün vefatından sonra Mervan’ın yaptırdığı Mescid, 
Mecscid-i Aksa değil. O mescidden bahsetmiyoruz. Şu anki Mescid-i Aksa Emevilerin yaptığı bir camii. 

İhtimalleri tek tek değerlendirelim! Hakikat olup olmadığına bakalım.  

Bereketli kılmak ne demektir? Mescid-i Aksa uzak mescid demektir. Bu konu ile ile bir çok görüş vardır. Bir 
çok spekülasyon yapılmış, Bir tanesi “cirane mescidi” . Mekke’nin içerisinde bir mescid olup, Süleyman 
Ateş diyor ki” Mekke’nin içerisinde bir noktadan bir noktaya yürüdü.”  

Bunun elle tutulur bir görüş değil.  Yani Allah ayetlerinden bir kısmını göstermek için Mekke’’de sürekli 
gittiği bir mescide Allah Resulünü neden yürütsün? Ne gerek var. Zaten bildiği tanıdığı bir mekan. 
Mescidin sonradan bereketli olması lazım. Cirane mescidinin neresi bereketli, Mekke’nin içerisinde çöl 
olan bir yer. Toprak açısından da bereketi yok. Bunu eliyoruz. 

Diğer görüş, bunun 7 kat semanın üzerinde olduğu görüşünü değerlendirelim yani Allah’ın katında bir 
mescid diyelim; Allah’ın katındaki mescid kuraktı da, sonra dan mı bereketlendi, sonradan mı verimli hale 
geldi. Allah’ın katında yükselme “ uruç” kökündendir, burada “esra-yatay bir yürüyüş” var, 7 kat semanın 
üstüne çıkma yok ki. Bunu bağladıkları Necm suresindeki ilk 18 ayeti İsra suresinden 5 yıl önce inmiş, o 
cennetül nevadan bahsetmesi, siretül münteha da bahsetmesi bundan çok önce inmiş. Kronolojiye ters. 
Yani ilk önce Allah Resulü’nün Mekke’den Kudüs’e gidip ordan yükselmesi lazım.  Fakat ayetlerin 
sıralaması na baktığımızda yükselme önce anlatılmış, sonra yürüme anlatılmış. Bundan anlaşılıyorki bu iki 
olay birbirinden alakasız birşey.   Buda tutarlı bir görüş değil, bu ihtimalde gitti.  

Öncelikle bereketli kılmak, sonradan bereketlendirmek manasında dedik. Kur’anı Kerim’de bu “bereketli 
kılmak ” geçmiş midir? İsra olayını başka bir Resül yapmış mıdır? 

Hz. Musa’da gece yürüyüşü yapmıştır. 
 Firavunun zulmünden Hz. Musa gece yürüyüşü ile kurtulmuş.  

Peki Mekke’li müşriklerin elinden Allah Resulü “hicret” ile  nasıl kurtulmuştur . Hicretin bir provasıdır “ İsra 
olayı”  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

İsra suresinin indiği döneme bakalım. Hz. Hatice vefat etmiş, Ebu Talib’i kaybetmiş, Suikast girişimlerinin 
olduğu, planlandığı bir dönemde İsra Suresi iniyor. 9. yıl hüzün yılı. Firavunlaşmış mantığın Allah Resulü’nü 
ortadan kaldırma düşüncesinin olduğu zaman İsra oluyor.  

Zaten kullarımla yola çık dediği zaman da Hz. Musa’ya karşı firavun bir soykırım düzenleyecekti. Onların 
kökünü arzdan kazıyacağım diyordu ayette. O sırada Allah Hz. Musaya emretti, “kullarımla yola çık” diye. 
Hz. Musa’ya firavunun kendisini takip edeceğini önceden Hz. Musa’ya vahyetmişti.  

İşte Allah,  Resulü’ne gideceksin, böyle bir yerde , böyle bir Medine , böyle bir medeniyet kuracaksın 
diye ,  ayetlerinden bir kısmını  göstermiş.  

Allah Resulü’nün hicretinin ilahi bir emirle gerçekleştiğini burdan anlıyoruz. Yesrib, Medine yapıldı. Kudüs 
Davud la büyük bir medeniyet oldu.  

Peki Hz. Musa nereye doğru gidiyordu? A’raf suresi 137 Hz. Musa için “bâreknâ” ifadesini kullanıyor. “ Ve 
zayıf bırakılmış kavmi, arzın bereketlendirdiğimiz (bâreknâ) doğusuna ve batısına varis kıldık.  Ve 
İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. “ 

Bakınız ! İsrailoğullarına vaadedilen bereketli ve mukaddes topraklar Kudüs’deki Harem bölgesidir. O 
yüzden hala o temelleri arıyorlar. Süleyman mabedinin temellerini arıyorlar. Mabedi tekrar inşaa etmek 
için. Kur’an buna “ arz-u Mevüt” Maide suresi 21 ve 26 da . Hattu buraya İsrailoğullarının girmemesi 
sonucu 40 yıllık bir çöl hayatında bahseder. İsrailoğulları için vaadedilmiş topraklar, Kudüs.  

Kur’an zaten İsra suresinde yanyana zikredilen Mescid-i Haram bölgesine denk bir yer olduğunuda biz 
burdan anlıyoruz.  

Demek ki uzak mescid, hem Allah Resulü’ne mekan olarak uzak, hem zaman olarak uzak. Zaman olarak 
uzak çünkü, M.Ö. 9.yy dan bahsediyoruz.  

İsra olayında Allah Resulü’ne gösterilen ayetler; Süleyman mabedinin orijinal haliymiş uzak mescid. Allah 
Resulü’nün zamanında Mescid-i Aksa’nın bulunduğu yerde bir çöplük vardı, orda bir mabed yoktu. Uzak 
mescid bu. Allah Resul’e Süleyman mabedinin orijinal halini gösteriyor. Sebep? “Ey Resul’üm Süleyman 
ve Davud’un nübüvvet mirascısı sensin. Böyle bir medeniyet sende kuracaksın.  

İşte bu insana müthiş bir motivasyon sağlar. Hüzün yılında Allah tarafından böyle bir vizyon çizilmesi 
Resul’ün ayakta durmasını sağlar.  

Bakıyor ki bir dönem orası kıblegah edinilmiş, Allah Resulü’de gidiyor. Kudüs-Medine-Mekke aynı cizgi 
üzerindedir. Yesrib’e geliyor bir medeniyet kuruyor. Tıpkı Davut ve Süleyman’ın Kudüs’de kurduğu 
medeniyet gibi. 

Semi ile Basir isimlerinin birlikte geldiği ilk yer bu ayettir. Kur’an’ın tüm muhataplarına : Amann dikkat ey 
kul! Peygamber’de dahil hiçbir kul ne her şeyi işitebilir, ne de herşeyi görebilir. Her şeyi işiten ve her şeyi 
gören sadece Allah’tır.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(İsra 17/2) 
 

ًالیِكَو يِنُود نِمْ اُوذِخََّتت ّل ًىدُھُ هَانَْلعَجَو َبَاتِكْلا ىَسوُم َانَْیتآَو   ََّالأ َلیِئاَرِْسإ يَِنبِ

Ve âteynâ mûsâl kitâbe ve cealnâhu huden li benî isrâîle ellâ tettehızû min dûnî 
vekîlâ(vekîlen). 

Ve Musa (A.S)'ya kitap verdik. Ve O'nu, İsrailoğullarına hidayetçi kıldık ki, “Benden 
başkasını vekil edinmeyin.”  

Vekil, bir kişiye güvenmek, kendi yerine vekil tayin etmektir. Vekil kelimesi, Kur’anda 14 ayette Allah’ı 
niteler. Ilk ayeti anlamak istiyorsak, bu üç ayeti beraber değerlendirmemiz gerekiyor.  Allah’ın sıfatı olarak 
el-vekil, sonsuz güven veren, kendisine dayananın güvenini boşa çıkartmayan tek koruyucu otorite 
demektir.  

İlk ayette, Hz. Muhammed’e ve inananlar ve kendisi üzerinden kurulan baskı ve esaretten kurtulması için 
yaptığı gece yolculuğundan bahsettmiştir.  Bu ayet Firavun’un zulmü ve şiddeti ile din ve vicdan 
özgürlüğünü kaybetmiş İsrailoğullarının iş sahasına, gece yürüyüşüne bir gönderme barındırmaktadır.  

Zira, İsra, esaretten kurtuluş yürüyüşü. Nüzulde daha önce Taha 77 de, şuara 52 de anlatıldı. Zihni bir 
altyapı oluşturuldu. 

Bu tarz örnekler verilerek, Allah Resulü ve müminler cesaretlendiriliyor. Bakın onlar kurtuldu, sizde 
kurtulacaksınız. Zira Mekke’de sıkışıp kalan müminlerin toplu hicret yapmaları durumunda tıpkı Hz. Musa’yı 
takip eden Firavun’un askerleri gibi takip edilecekleri endişelerini taşıyorlardı. 

Kur’an, Allah’ın sünnetine uygun, doğru tevekkülü önce gidilecek Yesrib’i hazır hale getirerek, sonra 
inananlara peyderpey Mekke’den uzaklaşma fikrini aşılayarak göstermiştir. 

(İsra 17/3) 

 اًروُكَش ًادْبَع َناَكُ ھَّنِإٍ حُون َعَم َانْلَمَح ْنَمَ ةَّیُِّرذ
Zurriyyete men hamelnâ mea nûh(nûhin), innehu kâne abden şekûrâ(şekûran). 

Nuh ile beraber taşıdıklarımızın zürriyeti! Muhakkak ki O, çok şükreden bir kuldu. 

Kronolojik olarak baktığımızda Hz. Musa’dan daha geriye Hz.Nuh’a gitti Rabbimiz. Verdiği mesaj, Ey 
Resül’üm sen bu yolculuğu yapacaksın, bu yolculuğu Musa’da  yaptı, Nuh’ta yaptı. 

Zürriyet vurgusu, eğer hicret edilmezse, Mekke’li müşriklerin, müminlere uygulayacağı soykırım ihtimaline 
bir göndermedir. Eğer burdan gitmezseniz, sizin kökünüzü kazıyacaklar.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Ayetteki taşıma ifadesindeki taşıma, nükte, Hz. Muhammed’e iman ettiği, güvendiği için madur 
olabilecek taşınmaya muhtaç insanların bu tarz ailelerin olduğudur.  

“Şekûr”, şakir isminin mübalağa halidir. Yani, şakir, şükreden; şekur, çok şükreden demektir.  

(İsra 17/4) 
 

اًریِبَك اYُولُع َُّنلَْعَتلَو ِنَْیتَّرَم ِضَْرألا يِف َُّندِسُْفَتل ِبَاتِكْلا يِف َلیِئاَرِْسإ يَِنب َىلِإ َانْیََضقَو  

Ve kadaynâ ilâ benî isrâîle fîl kitâbi le tufsidunne fîl ardı merrateyni ve le ta’lunne uluvven 
kebîrâ(kebîren). 

İsrailoğulları1na kitapta (Tevrat'ta), “Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız2.” diye 
bildirdik. Ve gerçekten, ululanıp kibirleneceksiniz. 

Rabbimiz, İsrailoğullarına bir bilgilendirme yapıyor. Aynı İsra suresi 1 nci ayetinde, Allah Resulü’nün 
yapacağı hicreti bildirmesi gibi,önceden gaybi bir haber veriyor.  

“uluvven kebîrâ": ululanıp kibirlenmek, ululanıp büyüklük taslamaktır.  

İsrailoğullarına da Allah’ın ayetlerine sırt dönmeleri ile başlarına gelecek olanlar önceden bir sünnet 
olarak bildirilmiş, bunu bunu yaparsanız böyle olur diye.  

Rabbimiz iki kere fesat çıkaracaksınız diyor. Buradaki “fesat” kelimesi, bozulmak, çürümek, orijinalliğini 
kaybetmek manasına geliyor.  

Kelime bu bağlamda, insanların dünyevi ve uhrevi çıkarlarını suistimal ederek, onlara zarar verme olarak 
kullanılmış.  

İsrailoğulları, insanların inançlarını suistimal ederek toplumu fesada uğrattı. “ le tufsidina” fiili doğru 
okunursa, İsrailoğullarının yeryüzünde iki kere fesat çıkartmalarını ifade ediyor. Mechul okunursa, onların 
aleyhinde iki fitnenin meydana geleceği anlaşılıyor. Biz iki görüşünde, sebep-sonuç ilişkisi ile birbirine bağlı 
olduğu kanatındeyiz. 

Yani iki kez fesat çıkarttıkları için, iki kez baskıya, fitneye , bozgunculuğa uğramışlardır. Burada müminlere, 
Hz. Nuh ve Hz. Musa’nın, kurtuluşa ulaştıran yolculukları anlatılmıştı, arkasından ibret olarak kurtulanların 
züriyetinin zamanla ifsadından, bozulmasından bahsedilmektedir.  

 
1 Hz. Yakup döneminde başlar, Yusuf ve Musa dönemlerinde devam eder.  
2 Yahudilerin iki defa azmaları söz konusudur. Sonradan da Allahû Tealâ onları gâlip getireceğini söylemektedir.  
İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre;  
1. fesat: Calut olayı veya Zekeriya (a.s)'i öldürmeleridir. Bunun üzerine Allahû Tealâ, Babil kralı Buhtun Nasr'ı yahudilerin 
üzerine gönderdi. 70 bin kişi öldürüldü, bir nesil yok edildi.  
2. fesat: Yahya (a.s)'ı öldürmeleridir. Roma İmparatorluğu'nun, onları yok etmesi için bir komutanı görevlendirmesi, İran 
putperestlerinin musallat edilip yahudilerin sürgün edilmesidir.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Neden iki defa ? 

İsrailoğulları tarih boyunca, hatta yahudileşen günümdüzdeki yahudilerde , yeryüzünde hem fesat 
çıkarmışlardır, onlarca kez yüzlerce kes, hemde fesada uğramışlardır.  

İki kere denmesinin nedeni; Hz. Nuh ve Musa örneğinin arkasından bu ayet geliyor. Yani biz, iki milatla 
onları kurtardık. Fakat onlar yine, fesada ve ifsada sebep oldular. Bununda sebebini, ululanıp kibirlenme 
olarak ifade etmiş Kur'an’ı Kerim.  

(İsra 17/5) 
 

ْاوُساََجف ٍدیِدَش ٍْسَأب يِلُْوأ َانَّل ًادَابِع ْمُكَْیلَع َاْنَثَعب اَمُھالُوأُ دْعَو ءاَج َاِذَإف  
ّدلا ََلالِخ ًالُوعْفَّم ًادْعَو َناَكَو ِرَایِ  

Fe izâ câe va’du ûlâhumâ beasnâ aleykum ibâden lenâ ulî be’sin şedîdin fe câsû 
hılâled diyâr(diyâri), ve kâne va’den mef’ûlâ(mef’ûlen). 

Artık ikisinden birincisinin vadesi  geldiği zaman, şiddetli çarpışan kullarımızı onların 
üzerinde dirilttik. Böylece evlerin aralarına girip araştırdılar  ve vaadedilen, yapılmış 
oldu.3 

Buradaki vaad den kasıt, Allah’ın  bozgunculuk yapan ve böbürlenen, din ve vicdan hürriyeti ne ipotek 
koymak isteyen toplum ve uygarlıklar için koyduğu evrensel yasadır. Bu yasa, en çarpıcı ifadesini, bu 
surenin 16 ncı ayetinde bulur. Bu ayette İsrailoğulları özelinde gündeme getirilen yasa, 16 ncı ayette tüm 
insanlık tarihi için geçerli olan ilahi bir kanun olarak detaylandırılacak. 

Din üzerinden bir baskı var. Bu baskıya karşı Allah, “ Ben kullarımı, bu baskıya rağmen onların aralarında 
dirilttim ve bunlar evlerin aralarına girip vaad edileni yerine getirdiler.  

 

 
3 5. Ayette kastedilen işgal, Asurlular ve Babillilerce gerçekleştirilen 1. Işgaldir. Bir önceki ayette işaret edilen uyarılar 
fayda etmedi. Filistin’de yaşayan diğer kavimlerin olumsuz inanç ve ahlaksızlıklarından aşırı derecede etkilenmeye 
devam ettiler. Boğa heykelleriyle temsil edilen “ Ayl”a ve onun eşi kabul edilen “Aşera”ya ve bunlardan türediği 
düşünülen yetmiş kadar ilaha ki bunlar arasında göklerin ve yerin ilahı sayılan, yağmur ve bereket tanrısı kabul edilen 
Baal ve karısı da vardı.  Baal’ın karısına kuzeyde Anathoth, Filistin’de ise Ashtaroth deniyordu. Tevrat’ın da bu 
dönemde kaybolduğu ve ahlaksızlığın sınır tanımadığı, öyle ki mabedlerin fuhuş evlerine dönüştüğü dile 
getirilmektedir. Samuel’in tayin ettiği Talut ile Davut ve Süleyman peygamberlerin hükümranlığı döneminde 
toparlandılarsa da Hz. Süleyman’ın vefatından sonra tekrar saptılar. Kuzey kralığı Asurlular tarafından işgal edildi ve 
bir kısmı sürgün edildi, bir kısmı Yahuda’ya sığındı. (Tevrat’ta Asur yerine Medler’in adı gecer) Güney krallığı ise Babil 
Kralı Nabukadnazar tarafından işgal edildi (MÖ 598). On yıl sonra çıkan bir isyan sebebiyle Yahudalılar ülkelerine 
sığınmış olan İsraillilerle birlikte Babil’e sürgün edildiler. Babil’I yıkan Pers kralı Hüsrev tarafından memleketlerine dönme 
izni verilinceye kadar (70 yıl) sürgünde yaşadılar (MÖ 528) Bu süreçte İsrailoğullları Yahudileştiler ve Yahudilik ortak 
adları oldu. (Mevdudi, Tefhim) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

 

(İsra 17/6) 
 

اًریَِفن ََرثَْكأ ْمُكَانَْلعَجَو َنیَِنبَو ٍلاَوَْمأِب مُكَانَْددَْمأَو ْمِھَْیلَعَ ةَّرَكْلا ُمَُكل َانَْددَر َُّمث  
Summe radednâ lekumul kerrate aleyhim ve emdednâkum bi emvâlin ve benîne ve 

cealnâkum eksere nefîrâ(nefîren). 

Sonra düşmanlarınıza karşı sizi tekrar güçlendirdik, mallar ve oğullar verdik, askeri 
yönden daha güçlü hale getirdik.4 

 

(İsra 17/7) 
 

ْاوُؤوَُسیِل ِةَرِخآلاُ دْعَو ءاَج َاِذَإف اََھَلف ُْمْتأََسأ ِْنإَو ْمُكُِسفَنِأل ُْمتنَسَْحأ ُْمتنَسَْحأ ِْنإ  
اًریِْبَتتْ اَْولَع اَمْ اوُِرَّبُتیِلَو ٍةَّرَم َلََّوأُ هُولََخد اَمَكَ دِجْسَمْلاْ اُولُخَْدیِلَو ْمُكَھوُجُو  

İn ahsentum ahsentum li enfusikum ve in ese’tum fe lehâ, fe izâ câe va’dul âhırati li yesûû 
vucûhekum ve li yedhulûl mescide kemâ dehalûhu evvele merratin ve li yutebbirû mâ alev 

tetbîrâ(tetbîren). 

İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, o da kendi 
aleyhinizedir. Bu yüzden yüzkarası olan sonrakinin vadesi de geldi ve mescide ilk defa 
girdikleri gibi girdiler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri  mahvedip yok ettiler.5 

 
4 Babil sürgününden döndükten sonraki toparlanma dönemine işaret edilmektedir. İsrailoğulları Babil’den 
Zerubbabel, Ezra ve Nehemya’nın idaresinde kafileler halinde döndüler. Yeşu, Zekeriya ve Haagay peygamberler 
gözeteminde Kudüs’ün ve Süleyman Mabedi’in inşaasını gerçekleştirdiler. Güneyle kuzey arasında sağlıklı bir barış 
hakimiyeti başladı ve Yahudilere dini özgürlük tanınmadı. Yahudi yönetimi birlik olup bağımsız bir devlet kurdular. 
(Mevdudi, Tefhim) 
5 İkinci fesad, Mekkabiler döneminin mutluluğu uzun sürmedi, dünyevileşme baş gösterdi ve aralarında çıkan ayırılıklar 
yüzünden Roma generalini Filistin’e davet edip onun emrine girdiler. Romalılar yerel bir yönetimi tercih ettiler ve 
yönetim kral Herod’un eline geçti. MÖ 40-4 arası dönemde Yahudiler yozlaştı. Romalılarla arası açılan Yahudilerin 
isyanı sonunda Roma katliamı ve sürgünü gerçekleşti (MS 70). Bu tarihten  sonra uzun asırlar boyu Yahudiler Kudüs’e 
giremedi. 7. Ayetin işaret ettiği ikinci ceza budur (Mevdudi, Tefhim) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

 

(İsra 17/8) 
 

اًریِصَح َنیِرِفاَكْلِل َمَّنَھَج َانَْلعَجَو َانْدُع ْمُّتدُع ْنِإَو ْمُكَمَحَْری َنأ ْمُكُّبَر ىَسَع  
Asâ rabbukum en yerhamekum, ve in udtum udnâ, ve cealnâ cehenneme lil kâfirîne 

hasîrâ(hasîren). 

Umulur ki Rabbiniz, size merhamet eder. Ve dönerseniz.  Biz de döneriz 6. Ve nankörler 
için cehennemi zindan kıldık.  

 

(İsra 17/9) 
 

ِتاَحِلاَّصلا َنُولَمَْعی َنیِذَّلا َنیِنِمْؤُمْلا ُرَِّشُبیَو ُمَوَْقأ َيِھ يِتَّلِل يِدْھِی َنآُْرقْلا َاذَھ َِّنإ  
اًریِبَك اًرَْجأ ْمَُھل ََّنأ  

İnne hazel Kur’ân’e yehdî lılleti hıye akvemu ve yubbeşşırul mu’mınînellezine 
ya’melûnes sâlıhatı enne lehum ecren kebîrâ (kebîren). 

Kuşkusuz bu Kur’an en doğru olana iletir, dünya  ve âhiret için yararlı işler yapan 
müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. 

 

 

 

 
6 8. Ayette dile getirilen uyarılar, hem İsrailoğullarına yapıan tarihi uyarıyı hatırlatmakta hem de Kur’an’ın 
muhatabı olan Mekkeli müşrikleri uyarmaktadır. Allah’ın ahdine bağlı kalmaları halinde Allah’ın tekrar 
merhamet edebileceği, vaadlerinden dönmeleri durumunda onları yine düşmanlarının eline vereceği 
ihtarı yapılmaktadır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

 

 

(İsra 17/10) 
 

 اًمیَِلأ ًابَاذَع ْمَُھل َانَْدتَْعأ ِةَرِخآلاِب َنُونِمُْؤیَ ال َنیِذَّلا ََّنأو
Ve ennellezîne lâ yu’mınûne bil âhireti a’tednâ lehum azâben elîmâ ( elîlen) 

Ve muhakkak ki ahirete inanmayan kimselere de elim azap hazırladık.  

 

(İsra 17/11) 

 

ًالوُجَع ُناَسنِإلا َناَكَو ِرْیَخْلاِبُ هءاَُعد ِّرَّشلاِب ُناَسنِإلا ُعَْدیَو  

Ve yed’ul insânu biş şerri duâehu bil hayr(hayri), ve kânel insânu acûlâ(acûlen). 

İnsan, hayır için dua eder gibi şer için dua eder 7. Gercekten insan, çok acelecidir. 

İnsan bazen hayır olacak diye birşey ister, fakat o kendisi için şer olur. Burada ya o insanın hayır tasavvuru 
yanlıştır ve şerri hayır zannederek istemiştir. Ya da sorun o insanın hayır tasavvurunda değil, eşyayı yaratalış 
amacına uygun kullanmamasındandır.   

Mesela verme yasalarına uygun hareket eder ve serveti elde etmek için elinden geleni yapar. Zaten 
gelinden geleni yapınca, Allah’a el açmağa hak kazanır. Allah da ona istediğini verir. Fakat o serveti bir 
emanet bilmez de mülkiyet bilirse, servetin verdiği refahla şımarır. Bu şımarıklık onu gurur ve kibre götürür. 
Bu gurur ve kibir onu günah ve isyana götürür. Bu durumda servet onun için “hayır” değil “şer “ olmuş 
olur.   

 
7 İnsanlar hayra da şerre de dua ederler. Başkalarına kızdıklarında Allah'a şikâyet ederek Allah'ın onlardan intikam almasını, 
Allah’ın onlara ceza vermesini isterler. O zaman insanlar, hayra dua eder gibi şerre dua ederler.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(İsra 17/12) 

 

ْاُوَغتَْبتِلً ةَرِصْبُم ِراَھَّنلاَ َةیآ َانَْلعَجَو ِلْیَّللاَ َةیآ َانْوَحََمف ِنَْیَتیآ   َراَھَّنلاَو َلْیَّللا َانَْلعَجَو
ًالیِصَْفتُ هَانْلََّصف ٍءْيَش َّلُكَو َباَسِحْلاَو َنیِنِّسلاَ َددَعْ اوَُملَْعتِل َو ْمُكِّبَّر نِّمً الَْضف  

Ve cealnâl leyle ven nehâre âyeteyni fe mehavnâ âyetel leyli ve cealnâ âyeten 
nehâri mubsıraten li tebtegû fadlen min rabbikum ve li ta’lemû adedes sinîne vel 

hisâb(hisâbe), ve kulle şey’in fassalnâhu tafsîlâ(tafsîlen). 

Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki âyet yaptık. Gecenin 
âyetini görünmez kıldık. 8 Rabbinizden fazl (nimet) istemeniz için gündüzün âyetini 
görünür kıldık. Ve herşeyi detaylı olarak fasılalara ayırdık.  

Türkcede sene ve yıl eşanlamlı olarak kullanılırken, arapça da aynı değildir. Sene, çoğunlukla çetin ve 
kurak geçen yıl için kullanılır.  

(İsra 17/13) 
 

ُهَاقَْلی ًابَاتِك ِةَمَایِقْلا َمَْویُ َھل ُجِرُْخنَو ِھُِقنُع يِفُ هَرِئآَطُ هَانْمَزَْلأ ٍناَسنِإ َّلُكَو  
اًروُشنَم  

Ve kulle insânin elzemnâhu tâirahu fî unukıhî, ve nuhricu lehu yevmel kıyâmeti 
kitâben yelkâhu menşûrâ(menşûren). 

Bütün insanların tairini ( hareket ve tavırlarının sorumluluğunu) boynuna bağladık. Ve 
kıyamet günü onun önüne kitabı serip çıkarırız. 

Burada ayetin söylemek istediği, her insanın dünya hayatında yaptığı herşeyi bir kitaba yazarız, kıyamet 
günü kendi yazmış olduğu kitabı önüne koyarız. 

 
8 Kutuplarda yaşayanların şahit olduğu bir olaydır. Buralarda gecenin olduğunu anlayacağımız karanlık çökmez. 
Ancak hava ısısı düşer. Gökyüzündeki aydınlığın tonları değişiyor. Gündüz canlıları sessizleşiyor. Tabiat uyuma 
moduna geçiyor. Gökyüzü aydınlık olmasına rağmen. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(İsra 17/14) 

 

 ًابیِسَح َكَْیلَع َمَْویْلا َكِسَْفنِب َىفَك ََكبَاتَكْ أَرْقا
Ikra’ kitâbeke, kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ(hasîben). 

 “ Oku kitabını ! Bugün hesabını kendin görecek durumdasın” deriz. 

13. ayette belirtilen yani insanın yazmış olduğu kitapla Kendisine gönderilen kitabı karşılaşttırırız ve bak 
bakalım ne demişiz ne yapmışın, kendi hesabını artık kendin gör. 

 

 

(İsra 17/15) 
 

ُرَِزتَ الَو اَھَْیلَع ُّلَِضی اَمَِّنَإف َّلَض نَمَو ِھِسَْفنِل يَدتَْھی اَمَِّنَإف َىَدتْھا ِنَّم  
َّذعُم اَّنُك اَمَو ىَرُْخأ َرْزِوٌ ة ًالوُسَر ََثعَْبن ىَّتَح َنیِبِ َرِزاَو  

 

Menihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihî, ve men dalle fe innemâ yadıllu aleyhâ, ve lâ 
teziru vâziratun vizra uhrâ, ve mâ kunnâ muazzibîne hattâ neb’ase resûlâ(resûlen). 

Kim yola gelmişse kendi lehine gelmiş, kim de yoldan sapmışsa kendi aleyhine sapmış 
olur.  Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez.9 

 
9 “Hiç bir günahkar başkasının günahını yüklenmez.” (Fatır-18) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(İsra 17/16) 

ُلْ@َقْلا اَهْ>َلَع AَBََّف اَه>ِف ْا@ُقَ<َفَف اَه>ِف4َْ:ُم اَن4َْمَأ ًة4ْ5ََق 2َِلْهُّن نَأ اَنْدَرَأ اَذِ#َو  
ا4ً>ِمGَْت اَهاَن4َّْمGََف  

Ve izâ eradnâ en nuhlike karyeten emernâ mutrafîhâ fe fesekû fîhâ fe hakka aleyhâl 
kavlu fe demmernâhâ tedmîrâ(tedmîran). 

Biz bir ülkeyi helâk etmek istediğimiz zaman, önce oranın varlık içinde şımarmış 
olanlarına emrimizi iletmişizdir.Böylece orada fesat çıkarırlar. Artık söz üzerlerine hak olur. 
Ve oranın altı üstüne getirilir.  

(İsra 17/17) 
 

ٍحُون ِدَْعب ْنِم ِنوُُرقْلا َنِم َانَْكلَْھا ْمَكَو ًاریَ۪صبً اری۪بَخ ۪هِدَابِع ِبُوُنذِب َكِّبَِرب ىٰفَكَو ۜ  

Ve kem ehleknâ minel kurûni min ba’di nûhin ve kefâ bi rabbike bi zunûbi10 ıbâdihî 
habîran basîrâ(basîran). 

Nuh (A.S)'tan sonra asırlarca nice nesiller helâk ettik. Ve senin Rabbin, kullarının 
günahlarını (zunûbi ) gören ve (onlardan) haberdar olarak kâfidir. 

Burada Rabbimiz ”helak ettik” der iken. Kavimlerin kendilerine gönderilen peygamberlerin uyarılarını 
dikkate almayarak tabiat olaylarındaki değişimler (deprem, sel vs)sonucu helak olmuşlardır. 

Habir ismi Basir ile 5 kez gelir. Bunlar Fâtır 5, İsra 17, 30, 96 ve Şûrâ 27 dir. Bunların hepsi Mekki surelerdir. 
Habir ve Basir belirsiz olarak gelmişlerdir. Bunun sebebi açıktır: Bizim bilemediğimiz türden akıl ve sır ermeen 
bir haberdar olma ve görmeden söz edilmektedir.  

Bu belirsizlik hem haberdar olma ve görmenin eşsiz ve benzersizliğine, hem de sınırsız ve limitsiz oluşuna 
delalet eder. Habir hepsinde de Basir’den sonra gelir. Habir olanın Basir olması kaçınılmazdır. Her şeyin iç 
yüzünden haberdar olannın görmemesi düşünülemez. Üstelik bu görme bizim bildiğimiz türden görme 
organına, ışığa ve hatta görülenin varlığına bağlı bir görme değildir. Yaratıcıya has bir görmedir.  Allah’ın 
haberdar olmasının görme ile pekiştirilmesinin hikmeti şudur: Bir şeyden haberdar olmanın bir çok yolu 
vardır. Bunların başında haber taşıyan aracı kullanmak gelir. Allah haber taşıyan aracı kullanarak 
haberdar olmaz. Bizzat görerek haberdar olur. Zira o aynı zamanda Basir’dir. Yani O haberi dolaysız ve 
aracısız alır. Dolayısıyle O’nu haberci ve aracı üzerinden atlatmak, şaşırtmak ve aldatmak mümkün 
değildir.  

 
10 Sonucu helak olan bir günah Zen çoğulu zunûbi. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(İsra 17/18) 
 

َُھل َانَْلعَج َُّمثُ دیِرُّن نَمِل ءاََشن اَم اَھیِفُ َھل َانْلَّجَعَ َةلِجَاعْلاُ دیُِری َناَك نَّم  
اًروُحْدَّم اًموُمْذَم اَھالَْصی َمَّنَھَج   

Men kâne yurîdul âcilete accelnâ lehu fîhâ mâ neşâu li men nurîdu summe cealnâ 
lehu cehennem(cehenneme), yaslâhâ mezmûmen medhûrâ(medhûran). 

Kim acele olanı irade ederse, irade ettiğimiz kimseye dilediğimiz oranda hemen veririz. 
Sonra onu  cehennemlik kılarız.  Kınanmış ve kovulmuş olarak ona yaslanır. 

Ayetin son kısmında geçen “mezmûm” kelimesi “kınanmış”, “ medhûr” kelimesi de “ kovulmuş, terk 
edilmiş” anlamlarına gelmektedir. Bu iki kelimenin ayetin sonunda yer almasının bir sebebi de , cehennem 
azabından kurtulmanın imkansızlığını anlatmak içni olabilir.  

İsra suresi 11 nci ayette “ Ve çok aceleci olan insanın hayır için duası, şerri davet olduğu” temel ilkesi 
devam eden ayetlerde gerçekleştirilip örnekleri ile izah edildikten sonra, yine tercih insana bırakılıyor. Yani 
11 nci ayetten 18 nci ayette yine tercihin insanda olduğunu belirtmektedir.  

Burada acele istenen, “acele ile düşünmeden, ölçüp tartmadan istenen mütref yaşam için geçerli olan 
imkanlardır. 16 ncı ve 17 nci ayetlerde mütref yaşamı okumuştuk. O zaman burada acele ile istenen 
,mütref yaşamı sağlayabilecek imkanlardır.  

Mütref yaşama bağımlı olanlar, giderleri karşılamak için başkalarının hakkına göz dikmek zorundadır. Bu 
nedenle zulüm ve ifsadına karşılık, ona şer olarak yetecek olan yakıcı son ile ayet onları uyarmaktadır.  

Zira cehennem dünyada da olur. İnsanın irade edip elde ettiği şeyler, hayırlı değilse onun cehennemine 
dönüşür. Rabbimiz sonuç odaklı değildir, bizler de sonuç odaklı olmamalıyız.  

Ve sefer odaklı olmalıyız. Sefer odaklı olmak, sonuç odaklı olmamak, acele ile sonuca odaklanıp onu 
elde etmek için her yolu mübah görme hastalığından bizi alıkoyacaktır. Hedef sadece zafer olursa, o 
zafere götüren her yol mübah olacaktır.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 
 
 

 
(İsra 17/19) 

 
 

مُُھیْعَس َناَك َكَِئلُوَأف ٌنِمْؤُم   َوُھَو اََھیْعَس اََھل َىعَسَوَ ةَرِخآلاَ داََرأ ْنَمَو
 اًروُكْشَّم

Ve men erâdel âhırate ve seâ lehâ sa’yehâ ve huve mu’minun fe ulâike kâne 
sa’yuhum meşkûrâ(meşkûran). 

Kim de ahireti irade edip inanarak gereği şekilde gayret ederse artık onların gayreti, 
şükre değer olur.  

Buradaki irade kelimesinin kök anlamı, bir mekanizmayı harekete geçiren kol demektir. Zira irade hareket 
başlatır, devamı “ sa’yu gayrete “ bağlıdır. Sa’y dan kasıt, bir kulun hayatta iken ahiret için, gelecek için 
gösterdiği bütün çabalardır. Bu gayretlerin “meşkûr” olması, yani Allah tarafından şükre değer bulunması, 
kişinin gayretine bağlanmıştır. Ve en sonunda bu insan “elhamdülillah” diyecektir.  

Rabbimizin iki tane esması var. Eş-şekur, az amele çok ödül veren. Şükre sınırsız karşılık veren, şükretme 
ihtimalini dahi ödüllendiren demektir.  

Diğeri de eş-şakir, kulun teşekkürü, Allah’ın verdiği nimetleri dünyada kullardan teşekkür beklemeden 
paylaşmasıdır. 

Allah’ın teşekkürü bu kısıtlı şükre çok ödülle mukabele etmesidir. 18 nci ayetteki “yûridu”, murat etmek, 
istemek manasında acil olanı , hazırda olanı arzulamak iken,  

Bu ayetteki “erâde” ise irade ve tercihi ahiret istikametinde belirtmeyi anlatıyor.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(İsra 17/20) 
 
 
 

 اًروُظْحَم َكِّبَر ءاَطَع َناَك اَمَو َكِّبَر ءاَطَع ْنِم ءالُؤَھَو ءالُؤَھ ُّدِمُّن �الُك
Kullen numiddu hâulâi ve hâulâi min atâi rabbike, ve mâ kâne atâu rabbike 

mahzûrâ(mahzûran). 

Bunları isteyen herkese veririz. Ve bunlar, Rabbinin lütfudur. Rabbinin lütfu kısıtlanmış 
değildir.  

Rabbimizin şükre değer bulduğu gayret, geleceği düşünerek yapılan emektir.Emekten uzak ve aceleye 
getirilen planlanmamış çabaların ihsanla, lütufla karşılığını bulamayacağı haber verilmekte.   

Rabbimizin sünneti, adalet. Kim neyi çok irade eder, ister ve o istikamette çalışırsa, Allah, onu ona 
vereceğini önceden vaad ediyor, bu ayetlerde. Zira Allah emeğe değer verir. Sonuç odaklı bakış, sürece 
dikkat etmediğinden, o sonuca ulaştıracak emeği de görmezlikten gelir.  

 

 

(İsra 17/21) 
 

ًالیِضَْفت َُربَْكأَو ٍتاَجََرد َُربَْكأُ ةَرِخَآللَو ٍضَْعب َىلَع ْمُھَضَْعب َانْلََّضف َفْیَك ْرُظنا  

Unzur keyfe faddalnâ ba’dahum alâ ba’dın, ve lel âhıratu ekberu derecâtin ve 
ekberu tafdîlâ(tafdîlen). 

Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına faziletli kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler 
bakımından daha büyüktür ve fazilet bakımından da daha büyüktür. 

” Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık” derken meal hatası yapılmaktadır. Doğrusu “ Bak, 
nasıl onların bir kısmını bir kısmına faziletli kıldık” şeklinde olmalıdır.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

(İsra 17/22) 
 

 

 ًالُوذْخَّم اًموُمْذَمَ ُدعَْقَتف َرَخآ اًَھلِإِ ّ. َعَم َلعَْجت َّال
Lâ tec’al meallâhi ilâhen âhara fe tak’ude mezmûmen mahzûlâ(mahzûlan). 

Allah ile beraber başka bir ilâh kılma! O zaman kınanmış ve hor görülmüş olarak 
kalırsın. 

Burada “kalırsın” şeklinde meallendirdiğimiz “tak’ude”, kelimesinin asıl manası “ oturmak” demektir. Allah 
ile birlikte başka bir ilah kılma, böyle oturur kalırsın. Böyle bir lügat manası var.  

Bu kelimenin Allah Resulü’ne anlattığı, yani sen Allah ile beraber başka ilahlar kılarsan, tevhid ehline bu 
şirk kafasının belirlediği o sınıfsal statüde kalırsın, ilerleyemezsin, yükselemezsin.  

Mekkeli müşrikler, bir kişinin takvasına, merhametine, ihlasına bakmazlardı. Parasına, kabilesine, ırkına ve 
asabiyetine göre kişiye değer biçerlerdi. Ve bu emeksiz elde edilen mirası, birer fazilet olarak görürlerdi.  

Bunları önemsemeyen, tevhidi, adaleti, paylaşmayı, say’ru gayreti, emeği ve ahireti önceleyen Hz. 
Muhammed’in onların sisteminde hor görülmesi, kınanması çok doğaldır.  

 

(İsra 17/23) 
 

ََربِكْلا ََكدنِع ََّنُغلَْبی اَّمِإ ًاناَسْحِإ ِنَْیدِلاَوْلاِبَوُ هاَّیِإ َّالِإْ اُوُدبَْعت ََّالأ َكُّبَر ىََضقَو  
اًمیِرَكً الَْوق اَمُھَّل ُلقَو اَمُھْرَھَْنتَ الَو ٍُّفأ آَمُھَّل ُلَقت  ََالف اَمَُھالِك َْوأ اَمُُھدََحأ  

Ve kadâ rabbuke ellâ ta’budû illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ(ihsânen), immâ 
yebluganne indekel kibere ehaduhumâ ev kilâ humâ fe lâ tekul lehumâ uffin ve lâ 

tenher humâ ve kul lehumâ kavlen kerîmâ(kerîmen). 

Rabbin, ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı 
bildirdi. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara “üff” bile 
deme. Ve onları  azarlama ve onlara kerim (güzel, yumuşak) söz söyle! 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Ayette, anne-baba ya kayıtsız şartsız itaat değil, onlara iyilik ve ihsanda bulunulması emredilmesi aslında 
önemli bir detaydır.  

✱ ✱ ✱ 

Allah’ın ebeveyne ihsanı, kendi tevhidinin yanında zikretmesi ince bir nükte barındırmaktadır. İnsan, 
birilerine, birşeylere minnet duyacaksa bunu en başta Allah’u Teala’ya sonra da onu besleyip, büyüten, 
ona emek veren anne-baba ya layık görmüştür. Hiç tanımadığınız bir efendiye, şeyhe, gavsın önünde 
eğilip kul köle olacağınıza en başka anne-babanıza değer verin, demiş oluyor.Bizlere emeği geçen kim 
varsa ona ihsanda bulunmak, aynı zamanda şükürdür, teşekkürdür. Zıddı nankörlüktür.  

Lokman suresi 14 ncü ayette Rabbimiz,  ana-babayı şükredilecekler arasında, kendisinden sonra sıraya 
koyuyor. Ve şöyle diyor :

diyor Rabbimiz. 

Anne-babaya ihsan ile davranmanın bir boyutu da onlara “üff” bile dememektir. Size emek verenlere 
ihsan ile davranmak, insanı daha iyi, daha merhametli, daha vefalı ve daha yumuşak kalpli kılacaktır. 
İnsana ve emeğe vefalı olan Allah’a da vefalı olup,nankörlük etmeycektir. O yüzden bu birbirine bağlı. 

“üff”, bıkkınlık, tiksinti duymak sonucu oluşan, sıkıntı ve bunalmayı ifade eden bir kelime. İnsan yükü ağırdır. 
Anne-baba yaşlanıp elden ayağa düşünce, bu yük genelde evlatların üzerinedir. Evladın böyle bir 
durumda ikram eden, gönül alan cümleler kurması aslında evladın yükünü hafifletecektir. Anne-babana 
üff demeki, annen-baban senin sırtına yük olmasın, senin belini kırmasın. Burdaki rahmeti görebiliyor 
muyuz? 

Zira siz, bir insandan ne kadar tiksinirseniz, onun varlığı bile size yük olacaktır. Bir insanı ne kadar çok 
severseniz, onun eziyetini bile seversiniz.  

Rabbimiz, bu ayetlerde yine rahmeti gereği insanın üzerindeki sorumlulukların oluşturduğu yükü 
hafifletmek için ona çıkış yolları sunmaktadır :  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

 

(İsra 17/24) 

اًریِغَص يِنَایَّبَر اَمَك اَمُھْمَحْرا ِّبَّر ُلقَو ِةَمْحَّرلا َنِم ِّلُّذلا َحَانَج اَمَُھل ْضِفْخاَو  

Vahfıd lehumâ cenâhaz zulli miner rahmeti ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî 
sagîrâ(sagîren). 

Ve onlara , merhamet ederek ve tevazu ile kol kanat ger! Ve deki : 
 

Bu yöntem aslında lafta kalan bir şey değil. Yani ben elimi açtım, “Allah’ım anne-babama merhamet et, 
anne-baba mı bağışla!”  diye dua etmem, aslında benim kendime yaptığım, benim anne-babama karşı 
daha merhametli olmamı sağlayan çok önemli bir telkin, önemli bir emir.   

Buradaki hitap, Hz. Muhammed’e olursa ki, öyle, “sen” diyor çünkü. O dönemde peygamberimizin anne-
babası olmadığı için, “onlar” ile kast edilen kimdir? Anne-babana üff bile deme. Allah Resulü’nün bu 
ayetler indiğinde ne annesi var ne de babası var. Bir de bu ayeti okuduğumuz zaman, anne-babası 
olmayanlar olabilir. 

O yüzden bizim burada temel aldığımız anne-babalık değildi. Emekti. Sizi yetiştirmede, büyütmede, 
eğitmede size emeği geçen kim varsa, ayet hepsini kapsamaktadır.  

 

(İsra 17/25) 

 

اًرُوفَغ َنیِباََّوألِل َناَكُ ھَِّنَإف َنیِحِلاَصْ اُونوَُكت نِإ ْمُكِسُوُفن يِف اَمِب َُملَْعأ ْمُكُّبَّر  

Rabbukum a’lemu bi mâ fî nufûsikum, in tekûnû sâlihîne fe innehu kâne lil evvâbîne 
gafûrâ(gafûran). 

Rabbiniz, içinizdekileri iyi bilir. Eğer salihler olursanız, muhakkak ki O, geri dönenler için 
mağfiret edicidir.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 

(İsra 17/26) 
 

َّذُبتَ الَو ِلیِبَّسلا َنْباَو َنیِكْسِمْلاَوُ ھَّقَح َىبُْرقْلا َاذ ِتآَو اًریِذَْبت ْرِ  

Ve âti zel kurbâ hakkahu vel miskîne vebnes sebîli ve lâ tubezzir tebzîrâ(tebzîren). 

Gariplere, miskinlere ve yol çocuklarına hakkın ver! Ve saçıp savurma! 

 

(İsra 17/27) 
 

َّذُبتَ الَو ِلیِبَّسلا َنْباَو َنیِكْسِمْلاَوُ ھَّقَح َىبُْرقْلا َاذ ِتآَو اًریِذَْبت ْرِ  

İnnel mubezzirîne kânû ihvâneş şeyâtîn(şeyâtîni), ve kâneş şeytânu li rabbihî 
kefûrâ(kefûran). 

Muhakkak ki saçıp savuran, şeytanların kardeşleri oldu. Ve şeytan, Rabbine  çok 
nankör oldu. 

Araplar bir işi devamlı yapana “onun kardeşi” diyorlar. Mesela çok yolculuk yapana falanca kişi, 
yolculuğun kardeşidir, derler. Neyi çok yapıyorsanız, ona kardeşlik atfediyorlar.  

Şeytanın kardeşleri demek, şeytani duygu ve düşünce lerle, hasbi değil, hesabi yapılan, riya 
bulaşmış, amelleri sürekli yapıp bunu mizaç huy haline getirmek demektir.  

Mekkeli müşrikler,yağma ve saldırı ile kazanıp biriktirdikleri mallarını şan ve şöhret için harçarlardı. Özellikle 
paylaşmayı, eşitliği, sınıfsal farkları reddeden tevhid ehline karşı, insanları soğutmak için mallarını bu 
uğurda harcarlardı. Müslümanları maddi ve manevi yıpratmaya çalışırlardı.  

Salihat sadece maddi imkanları paylaşmak mıdır? 

Maddi imkanımız elvermiyorsa bizden biri birşey istediği zaman nasıl bir tavır sergilememiz lazım onu da 
28 nci ayetten okuyoruz. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

 

(İsra 17/28) 
 

اًروُسْیَّمً الَْوق ْمُھَّل ُلَقف اَھوُجَْرت َكِّبَّر نِّم ٍةَمْحَر ءَاغِتْبا ُمُھْنَع َّنَضِرُْعت اَّمِإَو  

Ve immâ tu’ridanne anhumubtigâe rahmetin min rabbike tercûhâ fe kul lehum kavlen 
meysûrâ(meysûren). 

Rabbinden umduğun rahmet için onların yüzüne bakamıyorsan bari onlara yumuşak 
söz söyle. 

Tamamen Allah rızası için, dünyevi bir karşılık için değil. İyiliği kazanç kapısı haline getirmemek için, 
verecek bir şeyin yoksa, yardım edemiyorsan, hoş bir söz söyle. 

 Sadakayı vermede,başa kakmadan, hoş bir söz ile onları gönder. Karşındaki yani ihtiyaç sahiplerini 
incitmeden, hoş  bir söz ile veremeyeceğinin ifade edilmesi, aslında bu insanlara da , insan olduklarını 
hatırlatıp değer vermektir. Çünkü isteyen adam, zamanla şahsiyet kırılmasına uğrar. Bu şahsiyet kırılmasını 
engellemek lazım. Zira maddi nimet mideyi,hoş laf ise gönlü doyurur.  

Buna göre insan, yardım isteyen birine olumlu cevap verme imkanına sahip değilse bile, ümit verici ve 
yatıştırıcı, merhametle güzel sözler söylemelidir.  

(İsra 17/29) 

اًروُسْحَّم اًمُولَمَ ُدعَْقَتف ِطَْسبْلا   َّلُك اَھْطُسَْبتَ الَو َكُِقنُع َىلِإً َةلُولْغَم ََكَدی َْلعَْجتَ الَو

Ve lâ tec’al yedeke maglûleten ilâ unukıke ve lâ tebsuthâ kullel bastı fe tak’ude 
melûmen mahsûrâ(mahsûran). 

Ve boynuna elini bağlama (cimrilik yapma) ve hepsini açıp saçma ! Aksi halde 
kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. 

İki ifade iki sonuç. “el bağlamak” ve “ el açmak” deyimleri, “cimrilik” ve “müsriflik” ten kinaye. Cimrilik ve 
savurganlık gibi aşırılıklar hem maddi hem de manevi yönlerden insanı kaybettirir. 

Cimrilik insana saygınlık ve itibar kaybettirirken, savurganlıkta insanın muhtaç ve zelil duruma düşmesine 
yol açar, maddiyatını kaybetmesine sebep olur. Çözüm Furkan suresi 67 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(İsra 17/30) 
 

اًریَِصب اًریِبَخ ِهِدَابِعِب َناَكُ ھَّنِإ ُرِدَْقیَو ءاََشی نَمِل َقْزِّرلا ُطُسَْبی َكَّبَر َّنِإ  

İnne rabbeke yebsutur rızka li men yeşâu ve yakdiru, innehu kâne bi ibâdihî habîran 
basîrâ(basîran). 

Muhakkak ki Rabbin, dileyene rızkı genişletir ve taktir eder. O, mutlaka kullarına haber 
verip görendir. 

Siz dileyeceksiniz, caba göstereceksiniz, gayret edeceksiniz, Rabbimiz de rızkınızı genişletip, takdir 
edecektir. Bu rızık, azık değil. Yani sen dilersin, Allah senin paranı arttırmaz. Ama dilediğin için, gösterdiğin 
emekten dolayı, tecrübeni, bilgini arttırır. O yüzden rızık, azık değil. O yüzden mal değil, mülk değil.  

 
 şeklinde meallendiriliyor. Bu yanlıştır. 

Çünkü bir görüldükten sonra haberdar olunur. Yani “habir” esmasının “basir” esmasından sonra gelmesi 
lazım, eğer haberdar olma manası varsa.  

Allah size, böyle böyle yapmanıza dair vahyediyor, yani haber veriyor, infak edin, tasattuk edin diyor. 
Ve yaptığınız tasarrufları da görüyor, haberiniz olsun, riya için yapmayın. O yüzden kullarına haber veren 
ve kullarının yaptıklarını görendir, şeklinde meallendirmek çok daha doğru. 

Kuşku yok ki Allah, rızık konusunda da yasalar koymuş. Bu yasaların başında insan çabasının karşılıksız 
kalmayacağı ilahi ilkesi var. Necm Suresi 39 da okuduk. Bir başka ayet rızık konusunda ilk adımın insandan 
beklendiğini ifade ediyor, Talak suresi 3 te.  

Rızkı dağıtan yüce Allah, kimine bol, kimine az vermeyi de sebeplere bağladığını ifade etmektedir. Artık 
bu sebepler bazen yanlış yorumlanıp, konu sadece matematiksel, zahiri ve sığ değerlendirilir. Bir örnek 
verecek olursak, örneğimiz 31 nci ayet. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

 

 

(İsra 17/31) 
 

َناَك ْمَُھْلَتق َّنإ مُكاَّیِإَو ْمُُھقُزَْرن ُنْحَّن ٍقالْمِإَ َةیْشَخ ْمَُكدالَْوأْ اُوُلتَْقتَ الَو  
اًریِبَك اًءْطِخ  

Ve lâ taktulû evlâdekum haşyete imlâkın, nahnu nerzukuhum ve iyyâkum, inne 
katlehum kâne hıt’en kebîrâ(kebîren). 

Yokluk korkusu ile evlatlarınızı katletmeyin! Onları ve sizleri sadece Biz rızıklandırırız. 
Muhakkak ki onların katli, büyük bir hatadır. 

Burada ne günah geçiyor (cünahun) ne de suç (cürüm) geçiyor. Ne günah ne de suç olarak 
meallendiremezsiniz. Burada “hıt’en” geçiyor.  

“Hıt’en”, bilerek, kasıtla işlenen hatalar için kullanılan bir kelimedir. Yanına “kebîr” gelmesi, bu hatanın, 
yanlışın, yanılgının ne kadar büyük ve korkunç bir cinayet olduğunu vurgulamak içindir.  

Fakat burada, ne fakir nede miskin geçiyor. Burada “imlâk” kelimesi geçiyor. Ve “imlâk” kelimesi Kur’an’ı 
Kerim’de sadece “ çocukları öldürme” bağlamında iki yerde gelir. Diğeri de enam suresinde.  

“imlâk” kelimesi, bir şeye sahip olmamak, yokluk ve yoksulluk demektir. Sadece maddiyatla alakalı 
değildir. Kişi çok zengin olsa da, çocuğunu öldürebilir, insanlıktan, merhametten yoksun ise, gelecek ile 
korkuları var ise. 

Çünkü bakın ! Burada dikkat ederseniz yokluk, yani imlâk tek başına gelmemiş, haşyet ile birlikte 
kullanılmış.Kelime hem geçişlidir, hem geçişsizdir. Yani hem yokluk korkusu, hem de yoksul bırakma 
korkusudur.  

Açlık veya yokluk değil, açlık veya yokluk korkusu insanı katil yapar. Aç veya yoksul olanlar katil değil. Aç 
veya yoksulluk korkusu insanın içine girerse işte o sizi katil yapar. O yüzden ayet bu korkuya dikkat 
çekmiştir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Arapça olan fakir, miskin, gurba,garib gibi kelimeler kullanılmayıp, imlâk kelimesinin seçilmesi, bu 
yokluğun sadece maddiyatla değil daha geniş anlamda olabileceğini bize düşündürdü. Zaten rızık da 
sadece azık demek değildir.  

Cahiliye kafası herşeyi menfaatiyle ölçtüğü için, menfaatine ters olanı hemen ortadan kaldırmak ister, 
ona düşman olurdu. Kız çocuğunu utanç verici bir şey olarak gören menfaatperest kafa, onu kendi 
şanına , namına, şerefine helal getirir, itibar ve menfaat kaybına sebep olacağı korkusu ile yavrusuna 
düşman kesilirdi. Ayrıca doğru namus anlayışından yoksun olan namusperestler de, desinler putuna 
tapanlarda aynı vahşetten geri durmazdı.  

Anadolu daki namus cinayetleri, bu şirkin günümüze kadar geldiğinin bariz bir örneğidir. Sonuç odaklı 
olarak, maddi rızık endişesi ile çocuklarını insani değerlerden uzak yetiştiren, insanlıklarını kaybetme 
pahasına dünyevileştiren anne-baba, kendilerine emanet edilen evlatlarını manen öldürmektedirler. Rızık 
endişesi ile sen çocuğunu yarış atı haline getirirsen, onu manen öldürmüş olursun, insanlığını öldürmüş 
olursun.Zira evladını öldürme, onlara süslü gösterilmiş. En’am suresi 137 de bize anlatılmaktadır.  

Günümüzde ekonomik zorluklar, olumsuz barınma koşulları ve eğitimsizlik gibi sonuçların kürtaj oranını 
etkilediğini ortaya koymuş. Mesela Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland da resmi verilere 
göre 2013 yılından bu yana her yıl yaklaşık 700 doğum, 800 de kürtaj vakası olmaktadır. Yani sağlıklı 
doğum yapanların oranı, kürtajla bebeklerini öldürenlerden daha az.  

Danimarka ve diğer batı ülkelerinde oranlar her geçen yıl artmaktadır. Bunun temel sebebi zinanın, 
alkolün, kürtajın, ahlaki ve dini bir yasak olduğuna dair ilkelerin bu ülkeler genelinde gücünü yitirmesidir. 
Kilise, kendi elindeki o imkanı kötüye kullanarak, kendi menfaatine çevirdiği için, onların vaaz ettiği doğru 
şeylerde halk tarafından artık görmezlikten geliniyor.  

Hükümetler doğum kontrol yöntemlerini ücretsiz olarak karşılamasına rağmen, ergenlerin alkol alarak aile, 
toplum ve inanç baskısı olmadan, sözde özgürlük adı altında istenmeyen gebeliklere sebep olması bu 
kürtajları arttırmaktadır. 

Grönland’ın başkentinde yaşayan 19 yaşındaki bir genç kız son iki yılda beş kez kürtaj olduğunu ve bu 
konuyu saklamadan, utanmadan konuşabildiğini, son kürtajı hem aile, hem de arkadaşları ile paylaştığını, 
uluslararası araştırma yapan basın mensuplarına ifade edecek kadar insanlığını kaybetmiştir.  

Zira insanı salt organizma olarak gören, tesettür ve ahlakı modernlik safsatası ile gereksizleştiren her 
toplumda bu cinayetler artarak devam etmektedir. Zaten ayetlerimizde de öldürülen çocuklar daha çok 
meşru evlilikle edinilen çocuklar değil, bu halk arasında “veled-i zina”denilen, zina sonucu doğan veya 
doğuştan kürtajla katledilen masum sebilerdir. İşte devam eden ayet. 

 

 

 

 

 



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                          S a y f a  | 25 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/32) 
 

ًالیِبَس ءاَسَوً ةَشِحَاف َناَكُ ھَّنِإ َىنِّزلاْ اُوبَرَْقتَ الَو  

Ve lâ takrabûz zinâ innehu kâne fâhışeten, ve sâe sebîlâ(sebîlen). 

Ve zinaya yaklaşmayın! Çünkü o, fuhuş ve kötü bir yoldur. 

Bu ayette Yüce Rabbimiz Zina yapmayın demiyor. “ zinaya yaklaşmayın” demektedir. Yani yaklaşmayın 
demesi aklınızdan bile geçirmeyin demektedir. Neden kötü bir yoldur, çünkü bir çok çocuğun ölmesine 
sebep olmaktadır. Bir çok çocuğun açlık, sefalet çekmesine sebep olmaktadır. 

Çünkü zina sonucu doğan çocuklara anne ve baba sahip çıkmaz. Götürür ya bir çöpe atar, ya bir cami 
önüne bırakır. Yani madur olan bu sebi çocuklardır.  

Zina, bir  kadınla veya bir kızla nikahsız olarak cinsel temasta bulunmak demektir, erkekler acısından. 
Kadınlar acısından da tam tersidir. Zina eden erkeğe zani, kadına ise zaniye denir. 

 

 

(İsra 17/33) 
 

َانَْلعَج َْدَقف اًمُولْظَم َلُِتق نَمَو ِّقَحلاِب َّالِإُ ّ. َمَّرَح يِتَّلا َسْفَّنلاْ اُوُلتَْقتَ الَو  
اًروُصْنَم َناَكُ ھَّنِإ ِْلَتقْلا يِّف فِرُْسیَ َالف ًاناَطْلُس ِھِّیِلَوِل  

Ve lâ taktulûn nefselletî harramallâhu illâ bil hakkı, ve men kutile mazlûmen fe kad 
cealnâ li veliyyihî sultânen fe lâ yusrif fîl katli, innehu kâne mensûrâ(mensûran). 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Allah’ın haram kıldığı bir nefsi, haksız yere katletmeyin! Kim mazlum olarak katledilirse, 
o takdirde onun velisini yetkili kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Muhakkak ki o, 
yardıma mazhar olmuştur. 

Ayetimizdeki “haramallah” ifadesi, Allah’ın yasak kıldığı için dokunulmaz olan anlamına gelmekte. Haklı 
sebeplere dayanan bir savaş yahut nefsi müdafa gibi gerekçelere dayanmadıkca, eşdeğer bir ceza, 
kıssas olmadıkça bir nefse kıymayın diyor. 

“kutile mazlûmen”,mazlum olarak, ifade açıktır ki bu taammüden işlenen cinayete bir işarettir. Çünkü 
zulüm kavramı Kur’an’da, kazara yahut bilmeden işlenen hatalar için değil,kasti özellikle de bilerek 
işlenmiş haksızlıklar için kullanılan bir ifade. 

Cahiliye araplarında,kendi yakınlarından biri öldüğünde, sadece katılı öldürmekle yetinmeyip, katilin 
yakınlarını da öldürmek, onlardan öç almak, intikam almak isterlerdi. Bu yüzden Rabbimiz Kur’an’ı 
Kerim’de “öldürmede haddi aşmayın”şeklinde bir uyarıda bulunuyor. Sadece o suçu işleyen 
cezalandırılır,işleyenin aşireti veya akrabaları değil. 

Öldürmede haddi aşmayının bir manası da, işkence ile insanları öldürmeyin. Çünkü cahiliye arapları, 
önce kulağını keser,burnunu keser, uzuvlarını keser o şekilde işkence içerisinde o suçu işleyeni öldürmeyi 
tercih ederlerdi. Bu sadistçe bir cezalandırma yöntemi idi. Rabbimiz “ öldürmede haddi aşmayın” uyarısı 
ile bunu düzenlemiştir. 

Buradaki “ veli “ kelimesinin maksadı, birinci derecede yakınları olduğunu söyleyebiliriz. Veliye verilen 
yetki, bakara suresi 178 de kıssas isteme veya diyet alma, ya da affetme olarak bize açıklanmaktadır. 
Veli bu tercihleri yine mahkemede, hukukun huzurunda yapmalıdır. Kendi başına kıssas uygulayamaz ya 
da diyet alamaz.Yani dava hukuka teslim edilmiş olmalıdır.  

Ayetin sonundaki “yardım”dan maksat, burada yardıma mazhar olan, Allah’ın katile verilecek cezayı 
takdir etmesi suretiyle, maktulün zulme uğrayan mazlum yakınları, yardıma mazhar olmuştur, şeklinde bize 
ifade ediliyor.  

 Şu halde o kişi, katil için tayin edilmiş olan cezanın uygulanması ile yetinmeli, aşırıya da 
kaçmamalıdır.Çünkü o zaten yardıma mazhar olmuştur.  

 

(İsra 17/34) 
 

ْاُوفَْوأَوُ هَّدَُشأ َُغلَْبی ىَّتَح ُنَسَْحأ َيِھ يِتَّلاِب َّالِإ ِمیَِتیْلا َلاَمْ اُوبَرَْقتَ الَو  
ًالوُؤْسَم َناَكَ دَْھعْلا َّنِإ ِدَْھعْلاِب  

Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddehu, ve evfû bil 
ahdi, innel ahde kâne mes’ûlâ(mes’ûlen). 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

En kuvvetli çağına erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça 
yaklaşmayın! Ve ahde vefa gösterin! Muhakkak ki ahd, mesul kılar 

33 ncü ayette öldürmekten bahsetti. 34 ncü ayette ise yetimlerden.Eğer biri öldürülürse, arkada yetimler 
kalır.Bundan dolayı böyle bir bağlantı kuruyor Kur’an’ı Kerim.  

 

 

(İsra 17/35) 

 

ُنَسَْحأَو ٌرْیَخ َكَِلذ ِمیَِقتْسُمْلا ِساَطْسِقلاِبْ اُونِزَو ُْمتْلِك اذِإ َلْیَكْلا اُوفَْوأَو  
ٌرْیَخ َكَِلذ ِمیَِقتْسُمْلا ِساَطْسِقلاِبْ اُونِزَو ُْمتْلِك اذِإ َلْیَكْلا اُوفَْوأًَوالیِْوَأت  

ًالیِْوَأت ُنَسَْحأَو  

Ve evfûl keyle izâ kiltum vezinû bil kıstâsil mustekîm(mustekîmi), zâlike hayrun ve 
ahsenu te’vîlâ(te’vîlen). 

Ve ölçtüğünüz zaman, ölçüye vefa gösterin! Doğru bir kıstasla tartın! İşte bu, daha 
hayırlı ve tevili daha güzeldir.  

Kur’an’ıKerim’de hem tevil kelimesi geçer, hem tevsir kelimesi geçer.Bu iki Kur’an’i kavram, meallere “ 
açıklama” olarak  yansır. Fakat bunlar farklı manalara gelen açıklamalardır.  

Burada neden “ doğru bir kıstasla ölcün” dedik de, “ adaletle ölçün” demedik. Çünkü “kıst” kelimesi 
adaleti kapsar fakat fark vardır. Kur’an’ı Kerim’de Cumalarda okuduğumuz nahl suresinde zaten 
Rabbimiz “adaletten” bahseder, adalet arapça bir kelime.Burada “kıst” diyor, kıst genellikle adalet diye 
açıklanmaktadır.  

Buradaki ölçüp, tartmaktaki uyarı, terazi, metre gibi fiziki aletler olmayıp, tasavvur ve akıl gibi manevi 
olanlarıda kapsayan bir değerlendirme yöntemi.Böyle değerlendirmemizin sebebi, sonunda “tevil” 
denmesindendir. Tevil,maddi birşey değildir. O yüzden buradaki ölçme ve tartma değerlendirmesinin 
tasavvurda olması daha iç bağlama uygun. 

 

Tevsir,bulunduğu ortamda Allah Resulü’nün yaşadığı döneme bir sefer yapıyoruz, orada iç ve dış 
bağlama bakarak, öndeki ve sondaki ayetlere bakarak, Kur’an’ı Kerim’deki o ayetlerin ne anlattığını 
anlama çalışması. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Tevil de ise, tevsirde anlaşılan mananın maksadının peşine düşülmesi ve o maksadın güne getirilerek 
hikmetler çıkarılması faaliyeti olarak tanımlayabiliriz.  

 

 

 

 

(İsra 17/36) 

 

َناَك َكِئلُوأ ُّلُكَ داَُؤفْلاَو َرََصبْلاَو َعْمَّسلا َّنِإ ٌمْلِع ِھِب ََكل َسَْیل اَم ُفَْقتَ الَو  
ًالوُؤْسَمُ ھْنَع  

Ve lâ takfu mâ leyse leke bihî ilmun, innes sem’a vel basara vel fuâde kullu ulâike 
kâne anhu mes’ûlâ(mes’ûlen). 

Ve ilmin olmayan birşeyin ardına düşme! Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, bunların 
hepsi ondan mesul oldu. 

Bilgimizin olmadığı konunun peşine düşmezsek,yeni şeyler nasıl öğreneceğiz, bilim nasıl üreteceğiz? 

Bu ayet bize, araştırma, düşünme, karıştırma mı diyor.”Bilgin olmayan şeyin peşine düşme ! Yoksa sorumlu 
olursun! Ben Kur’an’ı Kerim’i bilmiyorum. Öğrenmek için çaba harçamayacakmıyım? Ben kainat kitabını 
bilmiyorum onun peşine düşmeyecek miyim? Burda aklını kullanma mı diyor?  

Malesef günümüzdeki bazı felsefeciler, bu ayeti islamın aklını kullunma, düşünme, araştırma, sadece inan, 
işittik ve itaat ettik şeklinde yorumluyorlar. Hiç alakası yok aslında.Bağlam tamamen bambaşka  bir 
şeyden bahsediyor.  

Buradaki “lâ takfu”kelimesi,peşine düşme, ardınca gitme anlamına geliyor. 

Burada peşine düşülen şey,zanni ve spekülatif olup, ilmi veya bilimsel olmayan söylentilerdir.Komplo 
teorileri bu kapsama girmektedir. Güzel ve hayırlı tevil, yorum için, düşüncelerin ölçüp, tartılırken doğru 
bir kıstasa dayanması ve sağlıklı bilgi( Rabbimizin ilim dediği), ile fuad ların beslenmesi gerekmektedir. 
Ancak bu şekide hayırlı bir tevil yapabiliriz. 

Sağlıklı bilgiye dayanmayan,metodsuz,kuralsız, rastgele,yanlı olarak fikir beyan etmenin altındaki asıl saiki 
de 37 nci ayet bize deşifre edecek. 

 



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                          S a y f a  | 29 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/37) 
 

 

ًالوُط َلَابِجْلا َُغلَْبت َنلَو َضَْرألا َقِرَْخت َنل َكَّنِإ اًحَرَم ِضَْرألا يِف ِشَْمتَ الَو  
Ve lâ temşi fîl ardı merahan, inneke len tahrikal arda ve len teblugal cibâle 

tûlâ(tûlen). 

Ve yeryüzünde şımararak yürüme! Muhakak ki sen, yeri delemez ve asla dağların 
boyuna erişemezsin. 

Buradaki “merahâ”kelimesi, aşırı sevmek,şımarıklık halidir.Bu hal akli değil hissi , duygulara dayanan bir 
gurura, böbürlenmeye sebep olur.  

“Yeri delip dağlara erişme” bağlamdan anladığımız kadarıyla maddi değil mecazidir. Gurur ve 
kibirle,şımarık tavırlarla yeri delemez, yine bu şekilde duygusal ve disiplinden uzak, haddini bilmeyerek, 
dağlara erişip yükselemezsin uyarısıdır. Medotsuz, şımarık bir şekilde ne bir bilim üretebilirsin, ne 
ilerleyebilirsin bunu vecizbir şekilde Kur’an’ı Kerim muhatabına anlatmakta ve onu uyarmaktadır. 

Gerçek mümin, hayat yolunda ilerlerken, zalimler gibi küçük dağları ben yarattım modunda 
olmamalıdır.Kur’an’ın istediği mümin tipini şöyle özetlersek, dengeli bir tasavvur, objektif bir kıstas ve 
sağlıklı bilgi ile kazanılan başarı sonunda tevazu ve vakar içinde dengeli bir tutum sergileyen kişi.  

Yani bilgiyi öğrenip, hırsla başkalarına bilgi taslama aracı olarak kullanmıyor, ne bilmediğini bilerek tevazu 
içinde araştırıyor. Ondan öğrendiklerini de yine ona karşı kullanmıyor. Çünkü sahih bir Kur’an ve hayat 
tevili yani yorumu,kişiyi her türlü kibir ve kötülükten, kirden arındırır,temizler.  

İlmin, bilginin, emeğin olmadığı konularda fikir beyan ederek onun peşine düşüp yanlı tevili savunmanın 
altındaki saik, en dğğru ve tam bilenin kendi olduğu zannıdır. 

Diğer bir zan, bir konuya çok emek verenin, o konuyu çok anlayacağı, çok iyi yorumlayacağı, çok iyi tevil 
yapacağı gibi bir zandır.Bu aslında emeği kutsamanın sonucu. Çok emek vermeyen biri de o konuyu 
daha parlak daha iyi bir yorum yapabilir. Bu zannın temel sebebi ise emeği putlaştırmaktır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Emeği putlaştıranlar,şımarık ve küstah tavırlarla insanları aşağılaması, bilgi ve eleştiri ahlakından 
mahrumiyetin bir tezahürüdür.  

 

 
 

 

 

 

(İsra 17/38) 
 

اًھوُرْكَم َكِّبَرَ دْنِعُ ُھئٍّیَس َناَك َكَِلذ ُّلُك  

Kullu zâlike kâne seyyiuhu inde rabbike mekrûhâ(mekrûhen). 

İşte bütün bunlar kötü olduğu için Rabbinin katında da mekruhtur. 

Mekruh, Kur’an’i bir kavram. Tıpkı haram gibi. 22 nci ayetten itibaren 16 madde saydı ve dedi ki: “Bunlar 
Rabbinin katında” mekruhtur. 

Mekruh, çirkin bulmak, kötü görmek,istememek, meşakat, sıkıntı, zorluk gibi anlamlara gelir. Mekruh 
kelimesi, içinde zorluk ve sıkıntı bulunan hoşa gitmeyen, çirkin ve kötü görülen şeyler demektir. 

Bu ayet ve bağlamında, kötülüklere sebep olan tutum ve davranışların tamamı manasındadır. 22 nci 
ayet ile 37 nci ayet arasında dile getirilen mekruh davranışları özetlersek; 

Ilki 22 nci ayette okuduk.Bakın mekruh böyle haramdan daha az birşey değil.Mekruh haramın bir boyutu. 
Yani Allah’ın sevmediği fiillerin, davranışların farklı bir yüzü. 

Mesela; Allah ile birlikte başka ilahlar peydah etmenin oluşturduğu sınıfsalcı toplumun ürettiği, düzenin 
kerih sonuçları doğurup, kötülüklere sebep olması Allah katında mekruh görülmüş isra suresi 22 ye göre.  

Ana-baba ya kötü davranılmasının mekruh görülmesi 22 ve 24 ncü ayette, Islah edici amellerin, salihlerle 
yapılmaması 25 nci ayette mekruh görüldü, imkanların gariplerle, miskin ve sahipsizlerle paylaşılmaması 
mekruhtur. İhtiyaç sahiplerine hakkını verirken saçıp savurmak, doğru hedefe ulaştırmama 27 nci ayette 
mekruh olarak anlatıldı, isteyen bir kişiyi geri çevirirken onu incitmek mekruhtur 28 nci ayette, cimrilik 
yapmamak, saçıp savurmamak ta 29 ncu ayette mekruh olarak anlatıldı,çocuklarınızı rızık uZinaya 
yaklaşmak mekruh olarak anlatıldı, haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana 
kıymak 33 te okuduk, yetimin malına güzel ve uygun olmayan bir şekilde yaklaşmamak,söze sadık 
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kalmamak ta Allah katında mekruh görülmüştür, ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutmak, tartıp 
değerlendirdiğinizde dosdoğru kıstas ile değerlendirmek, bilgisizce araştırıp öğrenilmeden bir takım 
konuların peşine düşüp spekülasyonlar üretmek yine mekruh olarak görülmüş 36 ncı ayette. Kendini 
ayrıcalıklı zannedip, kibir ve böbürlenme ile insanlara çalım satarak dolaşmak 37 nci ayette mekruh 
olarak bize anlatılmıştır. 

 

 

 
(İsra 17/39) 

 

َىقُْلَتف َرَخآ اًَھلِإِ ّ. َعَم َْلعَْجتَ الَو ِةَمْكِحْلا َنِم َكُّبَر َكَْیلِإ ىَحَْوأ اَّمِم َكَِلذ  
اًروُحْدَّم اًمُولَم َمَّنَھَج يِف  

Zâlike mimmâ evhâ ileyke rabbuke minel hikmeti, ve lâ tec’al meallâhi ilâhen âhara 
fe tulkâ fî cehenneme melûmen medhûrâ(medhûran). 

İşte bunlar, Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka 
ilah kılma! Yoksa kınanmış ve horgörülmüş ve olarak cehenneme atılırsın. 

(İsra 17/40) 
 

اًمیِظَعً الَْوق َنُولُوَقَتل ْمُكَّنِإ ًاثَانِإ ِةَكِئآلَمْلا َنِمَ ذَخَّتاَو َنیَِنبْلاِب مُكُّبَر ْمُكَافَْصَأَفأ   

E fe asfâkum rabbukum bil benîne vettehaze minel melâiketi inâsâ(inâsen), innekum 
le tekûlûne kavlen azîmâ(azîmen). 

Rabbiniz, oğulları size mi seçti ve meleklerden kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz, 
gerçekten azim söz söylüyorsunuz. 

İsrailoğullarının ürettiği sahte inanç şekillerinden biri de, Allah’ın çocuk edinme fikridir. Yahudiler, Üzeyir 
Allah’ın oğludur dediler, Hristiyanlarda İsa Mesih Allah’ın oğlu dediler (Tevbe suresi 30) 
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Araplar arasında da, Allah’ın haremi olduğu, çocuklar edindiği inancı,fikri bu inançlardan bir şekilde 
onlara da bulaşmış. 

Müşrikler, meleklerin Allah’ın kızları olduğuna inanırlar, erkek çocukların ise kendilerine verildiğni iddia 
ederler.Bundan dolayı da gururlanırlardı.  

İşte ayet onların bu düşüncelerini reddetmekte, çocuklar arasında cinsiyetlerine göre böyle bir değer 
ayrımı yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmektedir. 

Yahudi ve Hristiyanlar, Allah’ın erkek çocuğu edindiğini iddia ederken, aslında erkeği kutsuyor ve güce 
taptıklarının göstergesi oluyor.  

Mekkeli müşriklerin de,kızların velisi, sahibi Allah diyerek onlara sahip çıkmayıp yine erkeği koruyup 
yücelttikleri anlaşılmaktadır.  

Bizim toplumumuzda da sahipsiz ve değersiz yerlere, malesef, Allah’ın dağı gibi isimler kullanılmakta. Yine 
aynı kafa 

Aslında güce dayalı inançlar ayrı olsa da, buluştukları zihniyet ve mantık aynı. O da fiziki bir kaba güce 
tapmak gibi. Kur’an’ın ilkeleri evrensel olduğu gibi cinsiyet üstüdür.  

Cinsiyet, soy,sop gibi konular ne övülmeye, ne de yerilmeye sebeptir.  

(İsra 17/41) 
 

اًرُوُفن َّالِإ ْمُُھدیَِزی اَمَوْ اوُرَّكََّذیِل ِنآُْرقْلا َاذَھ يِف َانْفَّرَص َْدَقلَو  

Ve lekad sarrafnâ fî hâzâl kur’âni li yezzekkerû, ve mâ yezîduhum illâ nufûrâ(nufûran). 

Ve and olsun ki Biz, tezekkür etsinler diye, bu Kur’an’ı farklı yönleri ile ifade ettik. Ancak 
onların nefret ettiklerinden başka bir şeyi artmadı. 

Eğer muhatap aklından çok duygusunu kullanıyorsa, sizin verdiğiniz zengin, aklı örnekler, önermeler 
onların sadece nefretlerini artıracaktır. Çünkü onlarda bir karşılık bulmayacaktır. Muhatabın menfaatine 
ters olmasına rağmen hakikat olan açık olduğu teklif, duygusal bir zeminde haksız ve orantısız bir şiddet 
ve nefret ile karşılanacaktır.  

 

(İsra 17/42) 
 

ًالیِبَس ِشَْرعْلا يِذ َىلِإْ اَْوَغتْبَّال ًاذِإ َنُولُوَقی اَمَكٌ ةَھِلآُ َھعَم َناَك ْوَّل ُلق   



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                          S a y f a  | 33 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Kul lev kâne meahû âlihetun kemâ yekûlûne izen lebtegav ilâ zîl arşı sebîlâ(sebîlen). 

Eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber ilahlar olsaydı, o zaman onlar da mutlaka 
arşın sahibine bir yol ararlardı. 

Burada Rabbimiz, herşeyde bir vesile arayan muhatabı, kendi iddialarıyla köşeye sıkıştırıyor. Çünkü 
araplarda,  her şeyi Allah’a ulaşmada bir vesile olarak kılma hastalığı var.O yüzden Kur’an’ı Kerim’de fail 
sürekli Allah’tır.  

Kur’an’ı Kerim, müşriklere , :” Sizin iddianız doğru olsa bile, o çok değer verip taptığınız ilahlarda yönetim 
makamında olan, gökleri ve yeri yaratan Allah’ın rızası için çabalarlardı.” diyor. 

 Mesela, ankebut suresi 61 de, Zuhrup 38 nci ayette,  Mekkeli müşriklerin de “Gökleri ve yeri yaratan bir 
Rabbe inandıklarını” bize ifade eder.  

Peki, Allah’ı bildikten, O’nun arşın tek sahibi olduğuna inandıktan sonra O’na ulaşmak için, O’nun sevdiği 
dostları, velileri,putları melek veya elçileri, peygamberleri aracılar edinmek ne zarar verebilir?Neden 
Rabbimiz buna karşı çıkar?  

Bunun zararı, kişinin Rabb tasavvurunu bozması ve devamında hayatı bu çarpık Rabb tasavvuru ile 
okuyarak, sahte ilahlar önünde, kişinin onurunu, şahsiyetini ve ben bilincine zarar vermesidir.  

Bu karektersiz ama dindar olan tip hem kendine hem de çevresine zulümden başka bir şey ortaya 
koyamayacaktır.Zira ezilen fırsatını bulunca ezer. Siz güç odaklı bir Rabb anlatırsanız, kulları köleye 
çevirirseniz, yaptığı her ibadette ezildiğini düşünen insan, fırsatını bulduğunda ezmeye başlayacaktır.  

 

(İsra 17/43) 
 

اًریِبَك ا�ُولُع َنُولُوَقی اَّمَع َىلَاَعتَوُ َھناَحْبُس  

Subhânehu ve teâlâ ammâ yekûlûne uluvven kebîrâ(kebîren). 

O, onların söylediklerinden münezehtir ve üstündür, uludur, büyüktür. 

Rabbimiz, önce Rabb tasavvurunu düzenliyor. “O, onların söylediklerinden süphandır, yani münezzehtir, 
aşkındır. Böyle aracılara , kayırıcılara, şefaatcilere Allah kesinlikle ihtiyaç duymaz.”O yüzden süphandır, 
münezzehtir.”  

Neden ? 

Çünkü Teala’dır, üstündür. Ve uludur.Ve kebirdir, büyüktür.  
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Şimdi Kur’an önce, insanın yaşam tarzına, tercihlerine ve sosyal hayatına yansıyan ilah tasavvurunu 
düzeltmektedir. Bu ulu, yüce ve üstün olan bir Rab tasavurunu oluşturur ki, insanlar o Rabbe ulaşmak için 
aracı ve yardımcıya asla Allah’ın ihtiyaç duymayacağını bilsin diye.  

Hemen alttaki ayette de , halim ve gafur esmalarından bahsedecek, yani aşkınlık ve içkinliği bir arada 
sunarak dengeli bir Rabb tasavvuru oluşturacaktır. 

Allah aşkındır,uludur, yücedir ama, sizden de bi haber değildir,gafil  değildir. Cezalandırmamasının 
sebebi, Halim oluşudur. Nedeni, sizi bağışlamak içindir.  

 
 
 
 
(İsra 17/44) 

ُِحّبَُسی َّالِإ   ٍءْيَش نِّم نِإَو َّنِھیِف نَمَو ُضَْرألاَو ُعْبَّسلا ُتاَواَمَّسلاُ َھل ُِحّبَُست
اًرُوفَغ اًمیِلَح َناَكُ ھَّنِإ ْمُھَحیِبَْست َنوَُھقَْفت َّال نَِكلَو َِهدْمَحِب  

Tusebbihu lehus semâvâtus seb’u vel ardu ve men fîhinne, ve in min şey’in illâ 
yusebbihu bi hamdihî ve lâkin lâ tefkahûne tesbîhahum, innehu kâne halîmen 

gafûrâ(gafûran). 

Yedi gökyüzü ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, O’nu tesbih ederler O’nu hamd ile 
tesbih etmeyen birşey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkhedemezsiniz 
(anlayamazsınız). Muhakkak ki O; Halim’dir, Gafur’dur. 

Tesbihin söylenen birşey olmadığını biz bu ayetten anlıyoruz. Dikkat edilirse burada “tesmaun” 
duymuyorsunuz değil, “ tefkafun” anlamıyorsunuz gelmiştir.  

Yani kainatın tespihi Allah’ın onlara koyduğu yazılım istikametinde onların hareket etmesidir.  

Yedi rakamı Kur’an’ı Kerim’de hem çokluktan kinaye11 olarak kullanılıyor, hem de aritmatik bir sayı olarak 
kullanılıyor.  

Mesela Araplarda yedi,yetmiş, yediyüz sayıları kesretten kinaye12 olarak kullanılmış. Bizdeki bir ker 
söyledim, on kere söyledim, yüz kere söyledim gibi. 

 
11 sayısı belli olmayan bir çokluğu ifade etmek için yapılan abartma sanatı.örneğin kuran'da cehennemliklerin 
uzunluğu 70 arşın olan zincirlerle asılacağı yazar. bu aslında ne kadar büyük olduğunu anlatmak için, arapça dilinde 
de yaygın olan bir şekildir. 
12 mübalağa edilmek istenen rakamsal ifadelerde anlatımı daha da güçlendirmek için kullanılan bolluk 
belirteci.mesela "bin kere söyledim, yapma şu hareketi!" lafı, kesretten kinaye için güzel bir örnektir. 
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Tevbe suresi 80 de buna bir örnek var. “ isterse onlar için yetmiş kere af dile.” 

El-Halim : Eşsiz hoşgörü sahibi, cezalandırmada acele etmeyen, müsammahası eşsiz benzersiz olan. 

El- Gafur : Günahları sınırsız bağışlayan. 

Allah’ın sıfatlarından Gafûr’ ve Halîm’in arka arkaya gelmesinin hikmeti, günahları bağışlayan 
Gafûr’un, aynı zamanda cezalandırmada da acele etmeyip fırsat tanıyan bir Halîm olduğunu 
hatırlatmaktır. 

Fakat burada önce “ Halimen” sonra “ Gafurun” gelmiştir.Bunun hikmeti de şudur: Cezalandırmada 
acele etmeyen, sabrediyor demektir. 

 
 
 
(İsra 17/45) 
 
 
 

ًاباَجِح ِةَرِخآلاِب َنُونِمُْؤیَ ال َنیِذَّلا َنَْیبَو ََكنَْیب َانَْلعَج َنآُرقْلا َْتأََرق َاذِإَو  
اًرُوتْسَّم  

Ve izâ kara’tel kur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu’minûne bil âhirati 
hicâben mestûrâ(mestûran). 

Kur'ân kıraat13 ettiğin (okuduğun) zaman, seninle Ahirete inanmayanlar arasında 
görünmeyen bir perde kıldık. 

Kur’an’ın “tilavetinden” değilde “kıraatından” bahsedilmesi bu sürecin, duyma, ilan etme , duyurma, 
haber vermeden ziyade; anlama, kavrama sürecine bir işarettir. 

Zira anlam alanında Kur’an, mantıksal argümanlar, zihni deliller sunduğu için muhatap bunları çürütmeye 
çalışır. Kur’an’ın öne sürdüğü argüman ve tekliflere karşı muhatabı bekleyen iki tür engelden bahşediyor 
bu ayet. 

Birincisi, “görünmez perde” metaforu ile izah edilmiş. Bu perde mesajın anlaşılmasındaki toplumsal algı, 
dışsal bir engeldir bu, ön yargılar, kültür ve geleneklerin oluşturduğu görünmez manevi engellerden 
kinayedir. 

 
13 Kıraat Etmek: kendisi işitebilecek derecede dili ile harfleri belirterek Kur'an-ı Kerîm ayetlerinden bir 
mikdar okunması. Kendisi duyamayacak kadar bir sesle okuyuş kıraat değildir. 
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Barikat ya da duvar değilde perdeye benzetilmesi de manidardır, zira perde metaforu, muhatabın 
istemesi halinde kolayca perdeyi arayabileceği,bir umudu da içinde barındırır. Fakat buradaki 
olumsuzluk, perdeyi göremiyorlar. Ön yargıları, atalardan aldıkları inançları, kültürleri , bunu 
farketmemelerine sebep oluyor.  

Aşağıdaki ayette ikinci engelden bahsedecektir Rabbimiz. 

 

 

 

 
(İsra 17/46) 
 
 

َكَّبَر َتْرََكذ َاذِإَو اًرْقَو ْمِھِنَاذآ يِفَوُ هوَُھقَْفی َنأً ةَّنَِكأ ْمِھِبُوُلق َىلَع َانَْلعَجَو  
اًرُوُفن ْمِھِرَابَْدأ َىلَعْ اْوَّلَوُ َهدْحَو ِنآُْرقْلا يِف  

Ve cealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu ve fî âzânihim vakrâ(vakran), ve izâ 
zekerte rabbeke fîl kur’âni vahdehu vellev alâ edbârihim nufûrâ(nufûran). 

Ve Onu fıkhetmelerine engel olarak kalplerinin üzerine kapak ve onların kulaklarına  
tıkaç kıldık. Ve sen, Kur’an’da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına 
döndüler. 

Şimdi ayette, ”kulub” kalpler, bilginin toplandığı, fikirlerin haldenhale inkilap ettiği, değişip dönüştüğü sinir 
ağının merkezidir. Kapak benzetmesi de ilginç, bu kültür ve hurafelerin doldurulmasına müsait bir 
potansiyelde yaratılmıştır. Bu benzetme farklı ifadelerle şöyle zikredilir.  

Mesela “ Dediler ki: “ Bizim kalplerimiz kılıfıdır.” (Bakara suresi 88, Nisa suresi 155). Burada da kapaklıdır 
denmiştir. Yani ben öyle bir bilgi ile dolmuşum ki kapanmış. Yeni bilgi alamıyorum. Bunun yolu, o 
içerdekileri temizlemektir. İçerdekini siz dışarı çıkarttığınız zaman, masanın üstünü temizlediğiniz zaman, 
yeni bilgiler alabilirsiniz. 

Bu hal, konuları önyargılı baştan şartlanmış olarak değerlendirme ihtimaline veciz bir göndermedir. Tıpkı 
perde metaforundaki gibi, kulaktaki tıkaç ve kalpteki kapak benzetmesi, kişinin iradesi ve gayreti ile çok 
kolay bir şekilde açılabilecek bir umudu da içinde barındırıyor.  
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Kapağı açarsın, tıkaçı çıkarırsın. Yani bunların kulakları yok, kalpleri yok, demiyor. Bu durumun failinin Allah 
olması veya bu durum onların anlamaması sebebi değil,aslında bu onların yaptıkları tercihlerinin bir 
sonucu olarak Kur’an’ı Kerim bunları bize ihbar etmektedir.  

Şimdi kabullenmedeki sebepler anlatılacaktır. Neden bu sonuca düştüler. 

 

 
 

(İsra 17/47) 
 

ُلُوَقی ْذِإ ىَوَْجن ْمُھ ْذِإَو َكَْیلِإ َنُوعَِمتَْسی ْذِإ ِھِب َنُوعَِمتَْسی اَمِب َُملَْعأ ُنْحَّن  
اًروُحْسَّمً الُجَر َّالِإ َنُوعِبََّتت نِإ َنوُمِلاَّظلا  

Nahnu a’lemu bimâ yestemiûne bihî iz yestemiûne ileyke ve iz hum necvâ iz yekûluz 
zâlimûne in tettebiûne illâ raculen meshûrâ(meshûran). 

Biz onların seni dinlerken, anladıkları şeyi  ve o zalimlerin ” Büyülenmiş birine tabi 
oluyorsunuz.” diyerek  fısıldaştıklarını  çok iyi biliyoruz. 

İşte bu ahlaki bozulmadan dolayı perde ve kapak var. Ne yapıyorlar? Allah Resul’üne iftira atıyorlar, fikirle 
değil kişi ile uğraşıyorlar ve arkada kulis yapıyorlar, mert bir şekilde düşünceleri savunmuyorlar.  

Bu ayette, müşriklerin taraf toplamak için yaptıkları kulisler ve gayri ahlaki iftiralar atıyorlar. 

Bakınız, “ okunan Kur’an’dan ne anladıklarını biz çok iyi biliyoruz” ifadesi  aslında sözün güzelliği, 
dinleyenin algısı kadar olduğu prensibinin Kur’an’i beyanıdır. Güze(İsra 17/40) 
l sözü anlamak, güzelliklere aşina olmakla alakalı. Kötü niyet, suizan ve iftiralar, anlamanın önündeki gizli 
perdeler,kalpteki kapak,kulaktaki tıkaçlardır.  

(İsra 17/48) 
 

ًالیِبَس َنوْعیَِطتَْسی َ َالفْ اوُّلََضف َلَاثَْمألا ََكلْ اُوبَرَض َفْیَك ْرُظنا  

Unzur keyfe darabû lekel emsâle fe dallû fe lâ yestetîûne sebîlâ(sebîlen). 
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Bak, senin için nasıl misaller getirdiler ve bu yüzden dalâlette kaldılar. Artık yola güçleri 
yetmez. 

Bakın, Allah Resulü Kıraat ediyor, ortaya bir argüman atıyor, ayetlerle. Fakat müşrik kafa, fikri çürütmekle 
uğraşmıyor, kişiyi hedef alıyor. Ona büyülenmiş biri diye iftira atıyor. O zaman ne oldu. O fikri değilde şahsı 
hedefe koymak, şahısla uğraşıp asıl meseleleri konuşmamanın bir müşrik tavrı olduğunu biz bu ayetten 
öğreniyoruz. 

Müşrik yani bütüncül değil, bölerek ve şahıslar üzerinden, kas sistemi ile hayata bakan kafa, fikir üzerinden 
konuşmak yerine, fikir adamlarını iftira, karalama ve kulislerle aşağılamayı hedefler. Şahıslarla uğraşan ve 
onları karalayan kendini onların üstünde görüp, Allah’a daha yakın bir konumda lanse eder. Dertte bu.  

Aşağıladığını da dalalet ile yaftalar. Bu tip insanlarla emek ve sabır isteyen uzun soluklu projelere 
girmezsiniz. Zira iftira, gıybet, karalama, tekvir, aşağılama hastalığı, bağımlılık yapar hem de bir haz 
oluşturur. 

Şirk ehli, halim olma,bağışlama, gafur olma,müsamaha gösterme,sabredip yapıcı, eleştirici bir üslup 
kullanmadan kesinlikle hoşlanmaz. Bu nedenle sizi yarıyolda bırakır. Bu müşrik tavır maalesef Kur’an ehli 
olduğunu iddia edenlerde de kendini göstermektedir. Zira burada inanç, duygu ve taraftarlık zemininde 
bina edilmiş. 

Şimdi de kendi aklını kutsayan, ilahlaştıran, ahirete inanmayan, ateist ve deist kesimin iddiaları Kur’an’ı 
Kerim’de zikredilecek. Çünkü Kur’an’ı Kerim’de müşrik tipi tek bir tip değil. Putunu ilahlaştıran da var, kendi 
aklını ilahlaştıran müşriklerde var.  

Allah’ın Kur’an’ı Kerim’le ortaya koyduğu argümanı beğenmeyip, kendi aklını , kendi argümanlarını 
ilahlaştıran tipte günümüzde gördüğümüz ateist ve deist tip. Şimdi bunların gözlem yaparak vardıkları bir 
soru var. Şimdi o soru, o misal bize anlatılacak. 

(İsra 17/49) 
 

ًادیِدَج ًاقْلَخ َنُوثُوعْبََمل   اَّنَِإأ ًاتَافُرَو اًماَظِع اَّنُك َاذَِئأْ اُولَاقَو

Ve kâlû e izâ kunnâ izâmen ve rufâten e innâ le meb’ûsûne halkan cedîdâ(cedîden). 

Ve dediler ki. “Biz , kemik ve ufalanmış bir yığın olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz, 
yeni bir yaratılışla mı dirileceğiz? 

Yani kemik yığını olduk, toz toprak olduk,tekrar yepyeni bir beden ile mi diriltileceğiz? Gibi bir soru ileriye 
sürüyorlar.Şimdi soruda muhatabın konuyu anladığı anlaşılmaktadır. 

Ancak anlamak anlamaya yetmez. Kur’an’ın getirdiği en önemli ilkelerden biri, öldükten sonra hesap için 
insanların dirileceği hakikatidir. Bu ilke o kadar hayatıdır ki insanların suça, günaha ve haksızlığa 
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bulaşmamasında ki en etkili unsurdur. Zira hesap için yeniden diriliş gerçeğini bir Bedevi’ye 
inandıramazsanız, onun yapamayacağı kötülük, işleyemeyeceği cinayet  yoktur.  

Diyorsunuz ki , Allah seni görüyor,yaptıklarından dolayı seni hesaba çekecek. Bu o adamı dizginleyen çok 
önemli bir argümandır. Yani sosyal hayatta çok değerlidir.Ufalanmış bir kemik yığınının tekrar hayat 
bulmasını uzak görenlere verilecek cevap şu: 

 

 

 

 

 

(İsra 17/50) 

ًادیِدَح َْوأً ةَراَجِحْ اُونوُك ُلق  

Kul kûnû hicâraten ev hadîdâ(hadîden). 

De ki: “Taş veya demir olun !” 

Veya kafanızda büyüttüğünüz başka bir yaratılış olun, farketmez, gibi bir mana çıkıyor burada. Burada 
bedenin elementer dönüşümü ve en küçük moleküler bazdaki değişimi ve dönüşümüne bir gönderme 
yapıldığı kanatindeyiz.Böyle bir meydan okunuyor.  

Bir sonraki ayette biyolojik başkalaşım konu edilecek. İlk önce elementer dönüşüm, ufak parçaya kadar 
bölünseniz, toprak oldun, o toprak zaman içinde taşlaştı , bu bile olsanız, Kur’an’ı Kerim insanı sadece 
organizma olarak değerlendirmiyor ki. Yepyeni bir beden verilmesinden bahşediyor. Eski bedenle neden 
uğraşıyorsunuz diyor.  

Ölen bedenin, başka bir canlıya hammadde sağlaması , tabiatta gözlemlenen dönüşümden 
bahsederek, tekrar dirilme delillendiriliyor.  

(İsra 17/51) 
 

َلََّوأ ْمُكَرََطف يِذَّلا ُِلق َاُندیُِعی نَم َنُولُوَقیََسف ْمُكِرُودُص يِف ُُربَْكی اَّمِّم ًاقْلَخ َْوأ  
ًابیَِرق َنوَُكی َنأ ىَسَع ُْلق َوُھ َىتَم َنُولُوَقیَو ْمُھَسوُؤُر َكَْیلِإ َنوُضِغُْنیََسف ٍةَّرَم  
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Ev halkan mimmâ yekburu fî sudûrikum, fe se yekûlûne men yuîdun(yuîdunâ), kulillezî 
fetarakum evvele merreh(merretin), fe se yungıdûne ileyke ruûsehum ve yekûlûne 

metâ hûv(hûve), kul asâ en yekûne karîbâ(karîben). 
 
Veya kafanızda büyüttüğünüz başka bir yaratılış olun. O zaman da bizi kim geri 
çevirecek? Diyecekler. De ki: “ Sizi ilk defa ortaya çıkaran.” Bunun üzerine sana 
başlarını sallayarak : “ O, ne zaman? diyecekler. De ki: “ Yakın olması beklenir.” 

Burada kafada olan materyalist düşünce,öldükten sonra  bedenin toprağa karışıp bir ağaca, bitkiye 
dönüşmesi ve onun büyümesi düşüncesi ve inancıdır. Bu inanç olabilir. Doğrusu da budur ki, beden böyle 
bir süreçte topraktan gelir toprağa döner. 

Ancak insan salt bir organizmadan ibaret değildir. Beden nasıl ki bir sünnetle hayat sahnesine çıkıp 
yaşıyorsa, bunun tekrarlanma ihtimali üzerinden muhtab düşündürülmek istenmektedir. Ayette “fetara” 
kelimesi ikinci doğum anlamına gelmektedir. İlk doğum annenin rahminden dünyaya, ikinci doğum 
toprağın rahminden ahiretidir. 

İhtimal edatı olan “asa”,bu gibi yerlerde “belki” anlamında veya “ umulur” gibi ihtimal anlatan bir 
manaya gelmektedir. Çünkü ölüpte geri gelen kimse yok. Bunu söyleyen Allah Resulü’de imtihandadır 
ve Allah Resulü de gaybe imanla mükelleftir.  

Burada ki “umma” müminlere bir umut ve müjde iken, müşrikler için azap ve ceza anlamınada 
gelmektedir. Aslında yakın olması beklenir ve umulur cümlesi, ölümü ve hesabı insanın kendisinden ve 
hayattan uzak görmemesi temennisini ve duasını da içinde barındırır. Bunu umuyor Allah Resulü. Bunu 
umarak, böyle bir cümle söyletiliyor, Allah Resulü tarafından. Zaten bir sonraki ayette ölümle dirilme 
arasında fazla bir sürenin geçmediği, bunların birbirine çok yakın süreçler olduğu şöyle ifade ediliyor :  

 

(İsra 17/52) 
 

ًالیَِلق َّالِإ ُْمْتثِبَّل   نِإ َنوُّنَُظتَو ِهِدْمَحِب َنُوبیَِجتَْسَتف ْمُكوُعَْدی َمَْوی

Yevme yed’ûkum fe testecîbûne bi hamdihî ve tezunnûne in lebistum illâ 
kalîlâ(kalîlen). 

Sizi çağıracağı gün, artık O’na hamd ile icabet edeceksiniz. Ve orada pek az kaldığınızı 
zannedeceksiniz. 

Nedeni? Çünkü biz , öldüğümüz zaman, zamanı algılayamayız. Hamd ile tespih etmeyen, sur ile 
çağrıldığında hamd etmek zorunda. Zira diriliş fıtratına kimse karşı koyamayacaktır. Orada “pek az 
kaldığınız zannedeceksiniz” cümlesi, öldükten sonra binlerce yıl kabirlerde veya ölü olarak bir 



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                          S a y f a  | 41 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

hammadde, molekül olarak kalsanız bile o süreç az algılandığından dolayı, pek az kaldığınızı 
zannedeceksiniz diyor. 

Zira ölü zamanı fark edemez. Onun için zaman durmuştur. Bağlam tamamen kemik yığını olduktan sonra, 
ölümden ve yeniden dirilişten bahsetmesine rağmen, ne ilginçtir ki müfessirlerin çoğu, bu konunun 
dünyada az kalmak manasına geldiğini savunmuşlar ve zaman göreceli gibi bir tevil yolunu seçmişlerdir. 
Aslında ilk muhatabın, ölüm realitesi ve sonrası hakkındaki ciddi korku ve endişelerini besleyen bilinmezlik 
ve muğlaklığa bir çözüm getiriliyor bu ayetlerde. 

Yani zaten ahirete göre, dünyanın çok az olduğu Kur’an’ı Kerim’de bize defalarca ifade edilir. Bir daha 
bu ayetlerde neden anlatılsın ki.  

Burada birçok mitin üretildiği, ölüm ve sonrası hakkındaki sorunlara açıklık getirilmektedir.  

 
(İsra 17/53) 

 

ّل ُلقَو َّنِإ ْمَُھنَْیب ُغَزَنی َناَطْیَّشلا َّنِإ ُنَسَْحأ َيِھ يِتَّلاْ اُولُوَقی يِدَابِعِ  
ًانیِبُّم اYُودَع ِناَسْنِإلِل َناَك َناَطْیَّشلا  

Ve kul li ibâdî yekûlûlletî hiye ahsenu, inneş şeytâne yenzegu beynehum, inneş şeytâne kâne 
lil insâni aduvven mubînâ(mubînen). 

Ve kullarıma de ki: “En güzeli söylesinler!” Muhakkak ki şeytan, onların aralarını bozar . 
Muhakkak ki o, insana apaçık düşmandır. 

Buradaki nezir kelimesi, vesvese, dürtü, günahları süslü gösterme, rahatsız etmek, iki kişi veya toplumun 
arasına fitne sokup bozma anlamlarına geliyor.  

Bunu yapan bir şahıs değil, bunu yapan bir düşünce, fikir. Kur’an’ı Kerim, şahıslarla uğraşmıyor, şeytani 
düşünce ve duygularla uğraşıyor.  

Ayet yeniden diriliş ve hesap gününün ne kazandıracağına dair bir açıklama da barındırıyor.  Şeytani 
duygu ve düşünceler ben merkezci ve menfaatcidir. Menfaatperest olmak aslında kazanç değil, kayıp 
olduğu, yine menfaatler kullanılarak anlatılıyor. Bu seferki menfaatler uhrevi menfaatler. 

Kendini düşünen insan bu sefer, ahiretine yatırım yapmaya başlar, eğer uhrevi menfaatinden 
yaklaşabilirseniz. Bu hal, zamanla bir huy, ahlak ve mizaç haline gelirse, kişiden güzel bir insan, güzel bir 
kul yaratılmış olur.  
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Kur’an’ın “ en güzel söz “ dediği ayet de burada tarif edilmiş oluyor. En güzel söz nedir? İnsanların arasını 
yapan, onların dost ve kardeş bir şekilde yaşamalarına yardım eden sözler, en güzel sözler iken terside en 
kötü , çirkin, mekruh dediği,Rahman’ın sevmediği laflardır.  

Bölücü şirk düşüncesinin tam zıddı burada ifade edildi. 47 ve 48 Nci ayette okuduğumuz o arkadan kulis 
yapan ve insanlara iftira atan düşünce,  şirk kafası iken, burada insanları bir araya getiren, birleştiren 
düşünceyi , Kur’an’ı Kerim, en güzel söz, en Ahsen söz olarak tanımlıyor. 

Düşmanın Kişiler değil de, şeytani tavır ve duygular olduğu da bu ayette ifade edilmiştir. Yani hedef 
günahkar değil, günahtır. O yüzden, şeytan size apacık  düşmandır. 

Demek ki şeytan bize kötü sözler, küfürler, hakaret söyletiyor. Allah’ta diyor ki : “Kullarıma söyle en güzeli 
söylesinler.”  

Şeytan insanların arasını bozmak, fesat çıkarmak ister. Kısaca, birine öfkelendiğiniz zaman, bağırmanız, 
çağırmanız, hakaret etmeniz şeytansı düşüncedir. O yüzden birbirinize güzel sözler söylemeniz, arkadaş ve dost 
olmamız şeytansıların sevmediği bir şeydir.  

 

(İsra 17/54) 
 

َّذُعیْ أََشی ِنإ َْوأ ْمُكْمَحَْریْ أََشی ِنإ ْمُكِب َُملَْعأ ْمُكُّبَّر ًالیِكَو ْمِھَْیلَع َكَانْلَسَْرأ اَمَو ْمُكْبِ  

Rabbukum a’lemu bikum, in yeşa’ yerhamkum ev in yeşa’ yuazzibkum, ve mâ erselnâke 
aleyhim vekîlâ(vekîlen). 

54: Rabbiniz, sizi iyi bilir. Dilerseniz size rahmet eder veya dilerseniz size azap eder. Ve seni, 
onlara vekil olarak göndermedik14. 

Maalesef burada da bir meal hatası yapılmakta. O meal hatası da, “ dilediğine rahmet eder, dilediğine 
azap eder.” 

“Dilerseniz size rahmet eder, dilerseniz size azap eder”. Seçimi, Allah insanlara bırakmıştır.O yüzden 
peygamberine bile “sen onlara vekil değilsin”, onları savunma, onlara dini zorlama, onlara dini baskı 
olarak dayatma şeklinde  uyarı ile ayet devam etmektedir. Çünkü inanç tamamen insanın kendi hür, 
özgür iradesine bırakılmış bir alandır.  

(İsra 17/55) 

 
14 21/ENBİYÂ-107: Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn(âlemîne). 

Seni Biz, sadece âlemlere rahmet olarak gönderdik. 
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َىلَع َنیِّیِبَّنلا َضَْعب َانْلََّضف َْدَقلَو ِضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا يِف نَمِب َُملَْعأ َكُّبَرَو  
اًرُوبَزَ دوُوَاد َانَْیتآَو ٍضَْعب  

Ve rabbuke a’lemu bi men fîs semâvâti vel ard(ardı), ve lekad faddalnâ ba’dan nebiyyîne 
alâ ba’dın ve âteynâ dâvude zebûrâ(zebûran). 

Ve Rabbin, göklerde ve yerde olan kimseleri iyi bilir. And olsun ki bir kısım Nebileri , diğerlerine 
faziletli (üstün kıldık yanlış çeviri ) kıldık.Ve Davud’a Zebur’u verdik. 

Buradaki “ göklerde olanlar” ; müşriklerin,  çünkü şirk bağlamında geliyordu bu ayet. Allah’a yakın olarak 
iddia ettiği aracılar. Bunlar azizlerini, ölmüş kişilerini, melekleri veya peygamberleri veya elçileri 
(Hristiyanlıkta olduğu gibi) Allah ile kendi aralarında vekil olarak görüyorlar, aracı olarak tayin ediyorlardı. 

Rabbimiz burada, nebilerin birbirlerinden “üstün” olduklarını değil, çünkü böyle bir inanç var Hristiyanlıkta. 
Hristiyanlar Hz. İsa’nın bütün Resul’lerden üstün olduğunu iddia ediyorlar. Zaten Yahudiler Üzeyir’i Allah’ın 
oğludur deyip Allah ile güreştiriyor. Onlarda da güç odaklı bir üstünlük bakışı var.  

Biz bu üstünlük bakışını, şirk mantıcının, kutsalcı bakışı, üst ve alta koyulan o hiyerarşik toplumsal düzeni 
yıkmak için burada bir açıklama yapıyor.  

Diyor ki :” And olsun bir kısım Nebi’yi diğer nebilerden faziletli kıldık”. Faziletli kıldık ile üstün kıldık 
arasında çok ciddi farklar var. 

Bunu örnekleriyle izah etmeye çalışacağım; 

Öncelikle Zebur’u bakalım. “Zebur”, kalın yazı ile yazılan, her kitaba Zebur ismi verilmiş. Nasıl Kur’an, çok 
okunan demekle, Zebur’da kalın yazı ile yazılan demektir. 

Zebur, Hz.Davud’a inen kitaba özel isim olmuştur. Zebur, Kur’an’da toplam üç ayette geçer. Bir tanesi bu 
ayet, diğeri Enbiya suresinin 105 Nci ayeti, diğeri de Nisa suresinin 163 Ncü ayeti. 

Günümüzde Zebur kitabının durumu, mezmunlar adı altında Tevrat içerisinde bir bölüm olarak yer 
almakta. Kitab-I Mukaddes külliyatında ve ahdi atik bölümü içerisinde yer alan, mezmunlar yine zikredilen 
kitabın içinde toplam 150 mezmur bulunmakta. 

İlk mezmur, “ ne mutludur o adama ki, kötülerin öğüdü ile yürümez ve günahkarların yolunda durmaz.” 
Bu cümle ile başlıyor ve 150 Nci mezmurda şöyle sonlanıyor. “ Bütün nefes sahipleri, Rabbe hamd etsin 
“ son cümle ile bitiyor. 

Özellikle Hristiyanların kutsal ayinlerinde ve Süryanilerin, Ortodoksların bizim namaza benzeyen 
ibadetlerinde , mezmurlardan seçilmiş parçalar okumayı ihmal etmedikleri bilinen bir husus.  

Şimdi gelelim buradaki meal hatasına, ciddi tasavvur kaymasına.  
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Peygamberlerin kendi aralarındaki bir üstünlük farkı söz konusu değildir. Hepsi Allah’ın elçisidir, hepsine 
iman etmekle mükellefiz.  

Maalesef bu ve benzeri bir çok ayetteki “faddalna” kelimesi , fazilet ve kabiliyet farkları olarak değilde, 
üstünlük olarak meallendirilmesi muhatabın zihninde, hiyerarşik bir üstünlük anlayışına sebep olmakta.  

Bu durum hristiyan ve peygamberleri yarıştıran yahudilerin düştüğü hataların benzerine İslam ümmetinin 
düşmesine tarih boyunca sebep olmuştur. 

Mesela bunlara bir örnek verelim. Üst ve altta olmak hiyerarşik peygamber anlayışı neleri ürettirmiş bizim 
ümmete. 

“ Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” veya “ Nurumuhammedi, hakikati Muhammed’i” gibi tezler, su 
sınıfsalcı, elitik düşüncenin sonucu olarak ortaya atılmıştır. Ayrıca “ faddalna” için biz, İsrail surenin 21 Nci 
ayetinde tasnif yapmıştık, oradabir çerceve sunmuştuk. Oraya bir bakabilirsiniz.  

Kur’an, burada bir üstünlükten değil, farklı faziletlerden bahsedip, bir örnekle konuyu bağlamıştır, bu 
ayette. Bu da , Hz. Davud’a Zebur’u verilmesi.  

Şimdi Hz. İbrahim ve Musa’ya , suhufların verilmesi , Hz. Davud’a Zebur’u verilmesi, kesinlikle bir üstünlük 
kriteri değildir. O daha üstündü, bu daha alçaktı, buna suhuf verildi, buna Zebur verildi, diğerine hiç kitap 
verilmedi, diye bir tasavvura insanı yönlendiriyor maalesef bu tarz mealler. 

Biz, peygamberlerin bir kısmını, bir kısmından üstün tuttuk. Öyle bir peygamberler vardı ki, krallarda, hem 
yöneticilerdi hem de Zebur almışlardı, mesela Hz. Davud’a. Bu Yahudilerin bakış açısı. Bu Yahudileşmiş, 
İsrailoğullarının bakış açısı. 

Zira faziletli kılma, üstün kılma anlamına kesinlikle gelmez, farklı kelimeler bunlar. Bunu peygamberler 
üzerinden örneklendirecek olursak,  

Hz. Eyüp’ün hastalığı şurasında, Hz. Süleyman’ın mülkü hiçbir işe yaramayacaktır. Veya Uhud’da 
Hz.Musa’nın asasının bir işe yaramayacağı gibi. Callut’un karşısında, Hz.Yakup’un güzel sabrı mı, yoksa 
Hz.Davud’un cesareti, becerisi mi belirli olur, sonucu etkiler.  

Önemli olan, herşeye sahip olmak değil, doğru zamanda, doğru yerde ihtiyaç duyulana sahip olmaktır, 
işte buna Rabbimiz “ fadl , fazilet“ demektedir.  

Bu ayette, neden Hz. Davud’u özellikle seçmiştir. Bu örneğin bir hikmeti olsa gerek. Zira peygamberleri 
yarıştırma kafası, daha çok yahudileşmiş İsrailoğullarının ortaya attığı bir tez idi. 

Medine arifesinde, müslümanların bu tarz iddialara karşı hazırlıklı olması için Rabbimiz ayetlerle onları inşaa 
etmektedir. Çünkü karşılarına çıkan yahudiler hem kendi ırklarının üstün olduğunu hem kendisine gelen 
resullerin çok güçlü , Allah katında önemli Resuller olduklarını iddia ediyorlardı. 

Bu ayetteki “fadl” kelimesi çok önemli. Bunun yanlış anlaşılmaması lazım. Mesela size bir ayet okumak 
istiyorum. 
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“ Vefî-l-ardi kita’un mutecâvirâtun vecennâtun min a’nâbin vezer’un veneḣîlun sinvânun 
veġayru sinvânin yuskâ bimâ-in vâhidin venufaddilu ba’dahâ ‘alâ ba’din fî-l-ukul(i)(c) inne fî żâlike 
leâyâtin likavmin ya’kilûn(e)” 
“ Arzda birbirine komşu kıt’alar, üzüm bağları, ekinler, çatallı, çatalsız hurmalıklar vardır; bunların hepsi 
bir su ile sulanır ama ürünlerini  birbirinden üstün yaparız. Şüphesiz bunda , aklını kullanan bir toplum için 
ayetler vardır.” 
Şimdi şu mantık hatasına bakarmısınız? Tek bir suyla sulanır, fakat ürünlerini birbirinden üstün  yaparız. 
Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için ayetler ardır. 

Aklını kullananlar toplum, şunu der, bu meali okuduğunda “  Elma mı üstün, armut mu üstün?, Karpuz mu 
üstün, kavun mu üstün?, Sebzeler mi üstün, meyveler mi üstün? Farklı farklı kategorideki şeyler, Yanyana 
getirilip bir değerlendirme yapılır mı? Hepsinin kendine has üstünlükleri vardır. Hepsinin kendine has 
güzellikleri vardır.  

Bakın! Görüyormuşsunuz mantık hatasını, siz “fadl” kelimesine üstünlük diye meallendirirseniz, böyle elma 
ile armutu toplarsınız.  

O yüzden bu ayetin doğru meali, hepsinin kendine has faziletleri, güzellikleri vardır, farklılıkları vardır 
şeklinde bunun meallendirilmesi gerekiyor.  

 

 

(İsra 17/56) 
 

ًالیِوَْحتَ الَو ْمُكنَع ِّرُّضلا َفْشَك َنوُكِلَْمیَ َالف ِھِنُود نِّم ُمتْمَعَز َنیِذَّلاْ اوُعْدا ُِلق   

Kulid’ûllezîne zeamtum min dûnihî fe lâ yemlikûne keşfed durri ankum ve lâ 
tahvîlâ(tahvîlen). 

De ki: “ O’ndan başka öne sürdüklerimizi çağırın!” Oysa onlar, sizden bir darlığı giderme 
ve onu değiştirme gücüne malik değillerdir. 

Kur’an burada, bütün inançlara istisnasız bir metod öğretmektedir. İnançlar, putlar,  idoller,ölmüş zatlar, 
türbeler veya yatırlar.  

Nazar boncuğu, kutsal haç , muska gibi semboller, objeler, sizden bir kötülüğü def edebiliyor mu? Veya 
kötü hali iyi hale değiştirmeye güçleri yetiyor mu? Diye bir soru sormalarını istiyor, Rabbimiz 
muhataplarına. 

Rabbimiz, pragmatik yaklaşıyor aslında. Pragmatik yaklaşmak, yararcı ve eylem ilgili yaklaşmadır. Bu 
felsefedeki pragmatizm ile çok farklı bizim kullandığımız pragmatik yaklaşma. Çünkü pragmatizm de, 
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birşey eğer faydalı ise , size yararı var ise, o şey iyidir mantığı üzerinden gider. Burada çünKi iki tane kriter 
vermiş, bir faydalı olacak, diğeri de sizden bir kötülüğü, bir olumsuzluğu kaldıracak.  

İyilik ve kötülüğün kriterini fayda üzerinden kurgulamıyoruz, sadece inançlara, objelere, tapılan Allah ile 
kullar arasında konulan bu zatlara herhangi bir ilahi bir güç atfedenlere bir soru soruluyor. Diyor :, “ Bunlar 
size bir fayda veriyor mu?” 

Mesela, Allah’a inanmak, Kur’an’ı Kerim’e inanmak ile alakalı birşey. Biz Kur’an’ı Kerim’e iman ettiğimiz 
zaman, Kur’an’daki emir ve yasakları yerine getirdiğimiz zaman bizden kötülüklerin uzaklaştığını fark 
edebiliriz. Hayatta bize zarar veren olumsuz şeylerin, kötü alışkanlıkların uzaklaştığını görebiliriz, 
gözlemleyebiliriz. Ve bunun bize çok büyük faydalar sağladığını hayat içerisinde tecrübe edebiliriz. İşte o 
zaman bu inanç, insana hayırlı bir inanç olur. Bu inanç onun ilahi olduğuna bir delildir.  

Fakat geleneğin, kültürün kattığı bazı unsurlar olabilir. Bunlar eğer sizden kötülüğü defetmiyorsa, faydasız 
bidat dediğimiz boş şeyler ise bunların ilahi olmadığını da yine bu ölçüden anlayabiliriz.  

Bu inançlar bağlamında olduğu için 57 Nci ayette öyle devam ediyor. 

 

 

 
(İsra 17/57) 

 

َنوُجَْریَو ُبَرَْقأ ْمُھَُّیأَ َةلیِسَوْلا ُمِھِّبَر َىلِإ َنُوَغتَْبی َنوُعَْدی َنیِذَّلا َكَِئلُوأ  
اًرُوذْحَم َناَك َكِّبَر َبَاذَع َّنِإُ َھبَاذَع َنُوفاََخیَوُ َھتَمْحَر  

Ulâikellezîne yed’ûne yebtegûne ilâ rabbihimul vesîlete eyyuhum akrabu ve yercûne 
rahmetehu ve yehâfûne azâbehu, inne azâbe rabbike kâne mahzûrâ(mahzûran). 

İşte o dua ettikleri bile Rabblerine daha yakın olmak için vesile ararlar. O’nun rahmetini 
ümit ederler. O’nun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı çekinmeye 
değerdir. 
 
Bu ayette yardım istenilen veya Rabbe yakınlık oranında sınıflandırılmış vesilelerden söz ediyor.  
Sebebi nüzülde , daha eski inançlarda kulların yaratana yaklaşmak için edindiği vesileler var. Bu 
vesilelerin sizden bir kötülüğü defedemediği, size bir faydasının da olmadığını bir üstteki ayette ifade etti. 



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                          S a y f a  | 47 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Yani bunlar ölmüş zatlar olabilir, vefat etmiş peygamberler olabilir, azizler olabilir, toplumda iyi bilinen 
insanlar olabilir.  
 
Farkettiyseniz bunlar yaşayan insanlar değil. Çünkü yaşayan bir insan size fayda veya zarar verebilir. Veya 
bir zararı ortadan kaldırabilir. Bunlar yaşamadıkları, öldükleri için bir uhrevi bir şekilde kılıfla kutsallaştırılan 
inançlar haline gelmiş. Putlar, idoller haline gelen şahıslardan bahşediyor. 
 
Bu kendisi vesile kılınanların aslında rahmana yaklaşmak için vesile arayan acizler olduğu soru formatında 
ifade edilmektedir. Ayetin beyanından açıkça anlaşıldığına göre, şirk bazılarının zannettiği gibi sadece 
Allah’tan başkasına rüku, secde etmek değildir. Allah’ın astında, dununda, berisinde aracı yardımcılara 
yalvarıp, ilahi yardım dilekleri de şirk kapsamına girmektedir. 
 
Çünkü yalvarmak ve yardım dilemek bir tür ibadettir. Bu ibadeti Allah’tan başkasından yaparak vesileler 
aramak, kullara obje veya nesnelere,sembollere kul olmakla sonuçlanan bir sürece kişiyi sokuyor.  
 
Şu karıştırılıyor, Ben yaşayan bir kuldan yardım istiyorum, o kul bana yardım ediyor. İyi de o yaşıyor, onun 
size yardım etmeye kuvveti ve gücü var, fiziki olarak görüyorsunuz. Fakat ölen bir insana ilahi bir güç 
transfer edip onun size yardım edeceğine inanmak burada eleştiriliyor.  
 
Ölen bir insanı kendinize vesile edinmek burada eleştiriliyor. Yani bu temessür inancına karşı , argümanlar 
ileri sürdüğümüzde , bunun şirk olduğunu ifade ettiğimizde maalesef bazı hocalarımız, eee sen gidip 
doktordan yardım istemiyor musun? Sen gidip öğretmeninden yardım istemiyor musun? Gibi , hiç konu 
ile alakası olmayan örneklerle itiraz ediyorlar. Yaşayan insanlardan tabiisi yardım istersin.  
 
Yaşayan bir insanlardan da ahiret ile ilgili yardım istemek, yani cennetteki makamının yükselmesi ile 
alakalı ilahi yardımlar istemek ,Allah ile kendi arasında bir aracı gibi onu görmekte , yine o yaşayan 
insanlara kulluğa dönüşüyor. Onlar bir aracı değildir, bir araçtır. Araçla aracı arasında fark var.  
 
Yani öğretmen aracı değildir, kılavuz aracı değildir, arabulucuk yapmaz, Rabb ile sizin aranızda. Size bir 
şeyler öğretir, o öğrettiği doğru veya yanlış oda kesin değil. Eğer doğru ise, sizi iyi insan yapıyorsa, 
Rabbinize yaklaşırsınız.Yine kendi çabanızla yaklaşırsınız.  
 
Bu yüzden Kur’an’ı Kerim’de vesile kelimesi, burada olumsuz manada kullanıldığı gibi, olumlu manada 
da kullanılmış, onu okuyalım. 
 
Maide Süresi 35 :” Allah yolunda kişinin kendi emeği ile mücadele etmesi gerektiği, mücadelesini vesile 
edebileceği şöyle ifade ediliyor.  “ Ey iman edenler! Allah’a karşı takvalı olun. Ve O’na yaklaşmaya vesile 
arayın. O’nun yolunda mücadele cehd edinki felaha edebilesiniz. “ 
 
Kur’an’da iki yerde geçen vesile, başkasını ve başka şeyleri aracı, vesile edinmek manasında olumsuz, 
takva emek ve mücadele manasında olumlu kullanılmıştır.  
 
Kişiye yalnızca kendi emeğinin karşılığı vardır. Siz emeğinizi, Salih amelinizi, ibadetlerinizi, dürüstlüğünüzü, 
erdeminizi Allah’a yaklaşmada vesile edinin. Yoksa başkasının dürüstlüğünü kullanarak, onun yüzü suyu 
hürmetine Allah’a yaklaşmak şirktir. 
 
Allah’tan birşey isterken, başka kişileri vesile edinmek, başka kişilerin emeği üzerinden rant devşirmeye 
çalışmanın Kur’an’i bir karşılığı yoktur.  Peygamberin hırkası ile bile gömülseniz, münafıksanız münafıksınız. 
Değişen birşey olmaz sizin için.  
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Metindeki kelimeler, burada adı geçen ilah ve yardımcıların taştan tapılmış putlar değil, hiçbir melek, aziz 
ve peygamberin hiç kimsenin yalvarmasına cevap verecek güçte olmadığı açıkça belirtilmektedir. Onlar 
kendileri Allah’tan merhamet umar. Azabından korkarak yaşadılar ve öldüler. Ve O’na yaklaşmak için 
vesileler ararken, bu aciz kullar, bu ölümlü kullar siz nasıl olurda vesile edinirsiniz şeklinde, içinde reddiye 
bulunan bir soru ile ayet tamamlanmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(İsra 17/58) 

 

َّذعُم َْوأ ِةَمَایِقْلا ِمَْوی َلَْبق اَھوُكِلْھُم ُنَْحن َّالِإ ٍَةیَْرق نَّم نِإَو ًادیِدَش ًابَاذَع اَھُوبِ  
اًروُطْسَم ِبَاتِكْلا يِف كَِلذ   َناَك

Ve in min karyetin illâ nahnu muhlikûhâ kable yevmil kıyâmeti ev muazzibûhâ 
azâben şedîdâ(şedîden), kâne zâlike fîl kitâbi mestûrâ(mestûran). 

Hiç bir toplum yoktur ki Biz onu Kıyam gününden önce helak edecek veya şiddetli bir 
azap ile ta’zip edecek olmayalım. İşte bu kitap da kayıtlıdır. 

Böyle bir kanun Rabbimiz ortaya koyuyor. Ve bunun bir istisnası olmadığını ifade ediyor. Biz hiç bir sistemi, 
insanların oluşturduğu hiç bir topluluğu ebedi kılmadık. Ya helak oldular, yani doğal sebeplerden yok 
oldular, ya da düşmanları tarafından dışardan bir saldırı ile yok oldular, onları azap ederek tarih 
sahnesinden sildiler, şeklinde sosyolojik bir kural ortaya koyuyor Rabbimiz bu ayette.  

”İştebu kitapta kayıtlıdır”, yani mensturdur. Yani satır satır yazıya geçirilmiş anlamına geliyor.  
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Yani Allah’ın sosyolojik sünnetinde, sosyolojik yasalarında, hiçbir devletin, hiçbir sistemin, hiçbir ülkenin 
böyle ebediyen yaşadığı, ölümsüz olduğuna dair bir örnek yoktur. 

Allah yarattığı kainat için kanunlar koyduğu gibi, toplumlar içinde sosyolojik değişmeyen yasalar 
koymuştur.  

Müfessirlerin tercihine göre ayetteki “helak”tan maksat, alelade ölüm, insanda vefat ettiği zaman aslında 
bedeni helak olur, alelade , sıradan bir ölüm demektir.  

Azaptan maksat ise , düşmanlar tarafından katledilmek, başka bir ülkenin düşmanı geliyor, yağmalıyor 
sizin toplumunuzu , yakıyor yıkıyor yerle bir ediyor, bunun da sebebi sizin savunmanızın güçsüz olması, o 
konuda yatırımınızın , çalışmanızın ilminizin yetersiz olması, gaflette olmanız gibi bir çok neden sayılınabilir.  

Veya çeşitli doğal musibetlere maruz kalmak suretiyle tarih sahnesinden çekilme. İşte lud kavminin başına 
gelen, Ad kavminin başına gelen. Bir deprem olur, yanardağ olur, bir fırtına olur veya bir tsunami olur. 
Yanlış yerde şehir kurmanın , ve buna rağmen gelen resullerin uyarılarına rağmen, kulak aşmamanın 
sonunda şiddetli bir azap ile bu toplumlar tarih sahnesinden silinmiş, yok olmuştur.  

 

 

 

 

(İsra 17/59) 

 

َدوَُمث َانَْیتآَو َنُولََّوألا اَھِب َبَّذَك َنأ َّالِإ ِتَایآلاِب َلِسْرُّن َنأ َاَنَعنَم اَمَو  
ًافیِوَْخت َّالِإ ِتَایآلاِب ُلِسُْرن اَمَو اَھِبْ اوَُملََظفً ةَرِصْبُمَ َةقاَّنلا  

Ve mâ meneanâ en nursile bil âyâti illâ en kezzebe bihâl evvelûn(evvelûne), ve 
âteynâ semûden nâkate mubsıraten fe zalemû bihâ, ve mâ nursilu bil âyâti illâ 

tahvîfâ(tahvîfen). 

Bizim ayet göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu yalanlamış 
olmalarıdır. Semud kavmini gözlerinin önündeki dişi deveyi verdik. Ancak ona 
zulmettiler. Ve biz o ayetleri sadece korkutmak için göndermedik. 

Bizim ayet göndermemize engel olan şey. Yukarıdaki ayetten bunu koparmayalım. Orada helak olan kavimlerden 
bahsetti. Maddi veya manevi helaklar olabilir. Bu helak olan kavimlere Rabbimiz bir daha ayet gönderememiş. 
Çünkü gönderdiği ayetleri bunlar yalanlamış.  



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                          S a y f a  | 50 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Ancak evvelkilerin, yani bu üstte anlatılan eski ümmetlerin, onu yalanlamış olmaları bizim ayet göndermemizi 
engelledi diyor rabbimiz. Ve bir örnek veriyor ; Semud kavmini gözlerinin önündeki dişi deveyi verdik, fakat onlar ona 
binip o çölü geçmeyi düşünmemişlerdi, o zamana kadar. Rabbimizde Hz. Salih ile deveyi o kavme kurtuluş ayeti 
olarak sunmuştur, rahmeti gereği. Fakat  o deveye zulmettiler.  

Ve biz, o ayetleri , o insanlara kurtuluş olsun diye ,gelen tehlikeyi haber veren işaret alametleri olarak gönderdik, 
sadece korkutmak için değil.  

Maalesef burada da bir meal hatası yapılıyor. “ sadece korkutmak için gönderdik” şeklinde meallendiriliyor. Fakat 
kelimenin Arapçasına baktığımızda “ ve ma nursilu” , “ Ve biz göndermedik”, “ ma” olumsuzluktur.  

Eğer gönderdik derseniz bu olumlu bir cümle olur. Fakat “göndermedik” demeniz lazım, çünkü “ma” edatı var 
burada. “Biz göndermedik”. Ayetleri, delilleri , biz göndermedik, korkutucu olarak.  

Yani Biz, sadece korkutmak için ayetleri, delilleri  göndermedik. Sadece ayetlerin gönderilme hikmeti sebebi onları 
korkutmak değildi. Korkutmanın da olduğu daha geniş bir kapsamdan bahşediyor burada. Fakat güce tapan 
mantık, korkutma üzerinden dini anlatan algı, bunu bu şekilde meallendirmeyi uygun görmüştür.  

Allah, toplumu bekleyen sosyolojik afetleri iradeli veya iradesiz Resulleri ile haber verdiği gibi, maddi afetleri de , ayet, 
alamet ve işaretleri  ile önceden bildirmiştir merhameti gereği.Hatta maddi ve manevi helaklarden kurtuluş yollarını 
da onlara öğretmiştir. Sadece korkutmak için değil, nasıl tedbir almaları gerektiğine dair ayetlerinde göndermiştir, o 
yüzden son cümlenin kapsamı daha geniş olduğunu iddia ediyoruz.  

Yani Semud kavmini, sadece kendilerini bekleyen felaket Hz. Salih tarafından önceden bildirilmedi. Bir de bu 
felaketten kurtulma yolu öğretildi. Amaç o korku ile tedbir üretmelerini sağlamaktı.  

“Bizim ayet göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu yalanlamış olmalarıdır.” Şimdi maalesef ayetin bu 
kısmı da, hemen Hz. Muhammed zamanına alınıyor ve Hz. Muhammed’in sanki mucize göstermemesinin sebebinin, 
onların yalanlama olduğu, eskilerin yalanlamış olduğu ileri sürülüyor. 

Çok mantıksız bir gerekçedir bu. Şimdi siz ayetleri  Ad kavmi yalanladı diye, Semud kavmine  göstermeyecek misiniz? 
Semud kavmi yalanladı diye, Hz.Musa’ya göstermeyecek misiniz? Böyle bir gerekçe olur mu? 

Hz. Musa’ya bir sürü mucize gösterdi onu yalanlamadılar mı ? ama Hz. İsa’ya yine mucize verdik. Yani bu kuralı siz 
işlettiniz, işlettiniz geldi son Resul, Allah Resulü’ndemi bu kural iptal oldu. Önceki kavimlerin mucizeleri yalanlaması 
yeni mucize göndermeyi niye engellesin.  

Burada anlatılan bambaşka bir şey. Öncelikle, mucize demiyor. Mucize zaten Arapça bir kelime , burada ayet diyor, 
yani alamet,işaret. “Bizim ayet göndermemize mani olan şey, bizi men eden şey”  O evvelki ümmetlerin, 
gönderdiğimiz ayetleri, alametleri yalanlamış olmaları. Şimdi buradan ne anlayacağız ? Çok net. 

Öncekilerin suçu, sonraki nesillere fatura edilebilir mi? Hayır.Edilemez. Kaldı ki Allah, tecrübe ederek mi öğretiyor. 
Haşa.Yani öyle bir mana çıkıyor. Hz. Muhammed’e niye mucize göndermedi? Allah, tecrübe etti bunu. Haşa. 
Allah,sanki zamanı bilmiyor, geleceği bilmiyor. Onlar yalanladı. ben bunu bir tecrübeyi bilgi olarak öğrendim, daha 
size vermiyorum? Çok muazzam mantık hataları. Hani herkes kendi günahını çekecekti. Hani birinin günahı diğerine 
yüklenmeyecekti. Bu hristiyan inancını destekleyen bir doktrin oldu.  Atanız Adem hata yaptı, hata yaptığı için de 
ben size ayet göndermiyorum. Hayır, bu sorulara klasik tefsir anlayışı ile izahlar getirilemez. 

Evvelkilerin ayetleri yalanlaması, onları yalanladılar ve helak oldular. Helak oldukları için, yeni ayetler alamadılar. Bu 
yalanlamaları onların yeni ayet almalarına engel oldu, mani oldu. Böyle bir son ile tarih sahnesinden silindi, gitti, demiş 
oluyor.  
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Ey Mekkeliler ! Hz. Muhammed ile birlikte Medine’ye hicret etmezseniz, siz yeni ayet alamayacaksınız. Ayetleri 
yalanlamış olacaksınız ve yeni ayetleri alamayacaksınız. Resul de eğer sizle birlikte gelmezse, o da ayetleri yalanlamış 
olacak ve burada öldürülecek, helak olacak. Ve yeni ayet alamayacaksınız. Bizim ayet göndermemizi engel olan 
bir konjonktür oluşacak. Diye bir uyarıda bulunuyor.  

Bu bakışla ayeti yeniden okuduğumuzda sonuç şöyle oluyor “ Evvelki ümmetlere, kavimlere , bizim ayetler 
göndermemize engel, mani olan şey, o evvelki ümmetlerin sadece, o gönderdiğimiz ayetleri yalanlamış olmalarıdır. 
Eğer eski ümmetler bu ayetleri yalanlamış olmasalardı, tarih sahnesinden erkenden elim bir azapla silinip 
gitmeyeceklerdi, hayatlarına devam edecekler ve Salih peygamber içlerinde yaşadığı sürece ayet almaya devam 
edeceklerdi. Bakın bu da bir vesiledir. Ayetler sizin tedbir almanıza vesile oluyor.  

Ancak alametleri doğru okumamak, maddi ve manevi helaklara ve azaba karşı bir gaflete , sorumsuzluğa, bir 
boşvermişliğe  sebep oluyor. Ve sonuçta da ayetlerin işaret ettiği sonuca duçar oluyor. 

Şimdi Kur’an’da muhatabın tedbir almasını sağlayacak (ilk nesilden bahsediyoruz, Hz. Muhammed ve şahaneden 
bahsediyorum.Geçmiş kavimlerden örneği getirdim, konuyu buraya getirdim) korkutan uyarılara bir örnek verilecek: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(İsra 17/60) 

 

ًَةْنتِف َِّالإ َكَانْیََرأ يِتَّلا َایؤُّرلا َانَْلعَج اَمَو ِساَّنلاِب َطاََحأ َكَّبَر َِّنإ ََكل َانُْلق ْذِإَو  
ّل اًریِبَك ًانَایْغُط َِّالإ ْمُُھدیَِزی اََمف ْمُُھفِّوَُخنَو ِنآُْرقلا يِفَ َةنُوعْلَمْلاَ ةَرَجَّشلاَو ِساَّنلِ  

Ve iz kulnâ leke inne rabbeke ehâta bin nâsi, ve mâ cealnâr ru’yâlletî eraynâke illâ 
fitneten lin nâsi veş şeceratel mel’ûnete fîl kur’ân(kur’âni), ve nuhavvifuhum fe mâ 

yezîduhum illâ tugyânen kebîrâ(kebîren). 

Ve Biz sana muhakkak ki Rabbinin, insanları İhata ettiğini söylemiştik. Sana 
gösterdiğimiz o rü’yeti ve Kur’an’ı Kerim’deki melun ağacı, insanlara sadece fitne kıldık. 
Ve Biz, onları korkutuyoruz. Fakat onların büyük azgınlıklarından başka bir şeyi 
arttırmıyor. 

“ ihata etmek” kuşatmak manasına gelmektedir. Yani Allah, gelecek ve geçmişle,mekanla ilgili , her 
konuyu çepeçevre kuşatmıştır. 

“ Allah’ın insanları kuşatması” ne demektir? O’nun hikmetinin ve kudretinin insanları çepeçevre sarması, 
kuşatması demektir.  
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Böyle bir girişle cümleye başlamasının nedeni, Hz. Muhammed’e ve müminlere bakan yönü nedir? 
zaman ve mekanla alakalı, size aylar ve yollar öncesinden hicret etmenize dair ufuk bir bilgi verilmiştir. Bu 
ufuk bilginin arkasından Allah, zamanı kuşatır, Allah mekanı kuşatır şeklinde bir bilgi verilmesi, böyle bir 
cümleye girilmesi manidar. Zira Allah insanları içinde bulunduğu hali ve gelecekte olanları, onları 
bekleyen felaketleri çepeçevre kuşatmıştır. Neden felaket diyorum, Hayır demiyorum? Çünkü  Muhit, 
Allah’ın bir esması olması yanında, bu kelime sadece ve sadece cehennemi anlatan bir sıfat olarak 
Kur’an’ı Kerim’de kullanılmış. 

Yani cennet ile alakalı bir sıfat değil, cehennem ile alakalı bir sıfattır. Bu kuşatmayı, hayırdan ziyade şer 
ve ürkütücü son ile alakalı düşünmek daha doğru bir tevil oluşturacaktır. 

Şimdi gelelim bu “rü’yet” meselesine. Rü’yet kelimesi, ibsardan farklıdır. Somut yada soyut, maddi yada 
manevi, akledilebilir her şeye delalet eder. Buradaki “ rü’ya” bizim bildiğimiz düş ten farklıdır. Yani 
yattığımız zaman bizim gördüğümüz düş ile buradaki Allah’ın gösterdiği “ rü’ya” farklıdır. 

Çünkü burada görülen değil, ısrarla gösterilen bir şeyden bahsedilmektedir. “ Ayetlerimizi gösterelim, diye 
gece yürütmekle alakalı bir ifadedir bu.” 

Müfessirlerin ekserisine göre, ayette “görüntüler “ ile tecrüme edilen ”rü’ya”  kelimesi, Hz. Peygamberin 
İsra gecesindeki müşahadeleridir. Müfessirler böyle düşünmüş. Allah elçisine gelecekle alakalı bir öngörü, 
bir vizyon göstermiştir.  

Ayette geçen “lanetlenmiş ağaç”, çoğunluğun görüşüne göre cehennemdeki zakkum ağacıdır. 
Lanetlenmiş ağaç genellikle bu ağaçtan yiyenlere lanet manasına geldiği gibi, Arapların zararlı ve 
hoşlanılmayan yiyecekler için “melun” demeleri de buradan gelir. Bizde de bu kelime kullanılır. 
Lanetlenmiş ağaç diye meallendirmek doğru değil, melun ağaç demek daha doğru olur.  

“Melun ağacı insanlara fitne kıldık.” Bu daha güzel oldu. Çünkü lanetin Türkçemize daha bambaşka bir 
çağrışımı var. Meyvesi yendiği zaman, insana zehir, zıkkım olan ağaç manasına geliyor.  

60 ncı ayet, gelecekle alakalı müminleri bekleyen tehlikeyi haber verip, onları korkutan, tedbirler 
almalarını sağlayan bir ayettir. 

(İsra 17/61) 

ًانیِط َتَْقلَخ ْنَمِلُ دُجَْسَأأ َلَاق َسیِلْبِإ ََّالإْ اُودَجََسف ََمدآلْ اُودُجْسا ِةَكِئآلَمْلِل َانُْلق ْذِإَو  

Ve iz kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblîs(iblîse), kâle e escudu li men 
halakte tînâ(tînen). 

Ve meleklere: “Âdem (A.S)'a secde edin!” dediğimiz zaman iblis hariç hemen secde 
ettiler. (İblis): “Ben, senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim?” dedi. 
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Bakın bu ayetin Allah Resulü zamanındaki umut karşılıkları var.Buradaki Adem, Hz. Muhammed’dir, 
melekler Hz. Muhammed’e inanan sahabelerdir. Ona tabii olup, onunla birlikte hicret edecekler. 
Şeytanlaşan iblislerde müşriklerdir, Allah Resulü’ne secde etmeyenlerdir. 

(İsra 17/62) 
 

ًالیَِلق َّال َإُ َھتَّیُِّرذ َّنَكَِنتَْحأل ِةَمَایِقْلا ِمَْوی َىلِإ َِنتْرََّخأ ِْنَئل ََّيلَع َتْمَّرَك يِذَّلا َاذَھ ََكتَْیأََرأ َلَاق   

Kâle e raeyteke hâzâllezî kerremte aleyye, le in ahharteni ilâ yevmil kıyâmeti le 
ahtenikenne zurriyyetehû illâ kalîlâ(kalîlen). 

Dedi ki: “ Senin görüşüne göre, benim üzerime mükerrem kıldığın kimse bu mu? Eğer 
beni kıyamet gününe ertelersen, onun zürriyetinden pek azı hariç, mutlaka bana tabi 
kılacağım. 

Ayette senli- benli bir konuşma olmasından dolayı, sanki iblis Allah’ı görüyor, Allah’ı biliyor, Allah’ı tanıyor 
da, işte melekler de iblis ile birlikte aynı ortamı paylaşıyor, hep birlikte bir meclistiler sanki. Zahiri okumada 
böyle bir algı oluşabilir. “Mükerrem” kelimesi, ikram olunmuş demektir. İnsanı insan yapan en önemli ilahi 
ikram nedir? İnsanın ilahi ikram olan ruh ile donatılmasıdır. İnsanın, ruhu taşıyabilecek bir potansiyelde 
yaratılmasıdır. Bu beşeri insan yapan en önemli ikramdır, bu ikramdan sonra melekler ve iblisten secde 
etmesi istenmiştir.  

Biz ruha, ilahi bilgi diyoruz. Bu bilgi ile Adem ve Ademoğulları, eşyanın meleketuna boyun bükmesi, insanı 
karanın ve denizin hakimi konumuna yükseltiyor ve yeryüzünün Halife’si olma makamına getiriyor.  

Burada iblis tavrı takınan, kendini beğenip, Hz.Muhammed’e tepeden bakan müşriklerin de kökenine bir 
ışık tutmaktadır.  

 

(İsra 17/63) 

 

اًرُوفْوَّم ءاَزَج ْمُكُؤآَزَج َمَّنَھَج َِّنَإف ْمُھْنِم ََكعَِبت نََمف ْبَھْذا َلَاق  

Kâlezheb fe men tebiake minhum fe inne cehenneme cezâukum cezâen 
mevfûrâ(mevfûran). 

(Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Git! Artık onlardan kim sana tâbî olursa, o zaman 
muhakkak ki sizin cezanız, eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir.” 
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Bu ayette Allah’ın iblise söylediği ile Resul Muhammed’in çevresine söylediği arasında manasla olarak bir 
fark yoktur. Yani Ebru Leheb’i Allah’a karşı diklenmesi, Ebu Cehil’in kendini Resul’den üstün görmesi, nasıl 
ki Allah’ı görmeden, melekleri görmeden gerçekleşiyorsa, iblisinde kendini üstün görmesi için, Allah’ı 
görmesine, melekleri görmesine gerek yoktur. 

Allah’ın emri bir şekilde iblise ulaştırılır, ibliste bu emre karşı içinde olanı dışarı dökmüştür. Bu üslup, temel 
mesaj ve hikmetin muhatapta anlaşılması ve kalıcı olması için seçilmiş bir üsluptur. Buradaki rollerin somut 
karşılığını söylemiştik. Burda da tekrar edelim. 

Hz. Adem ile anlatılan Hz. Resul’dür. Meleklerin sembolize ettiği kişiler, Resule itaat eden sahabelerden, 
şeytan ve şeytani düşüncede olanlar da o ademe secde etmeyen, O’nun buyruklarına dik başlılıkla 
cevap veren, kendini ondan üstün gören Mekkeli müşriklerdir. 

Vahiy ile gelen emirlere boyun bükmeye, secde etmeyen şeytanlaşan müşrikler, Allah’ı görüp onlarla 
konuşmasına nasıl ihtiyaç yok ise, Adem iblis kıssasında da, İblis’in Allah’ı görmesine, karşılıklı konuşmasına 
gerek yoktur. Adem’in de Allah’ı görmesine gerek yoktur. Çünkü hepsi imtihandadır.  

Böyle anlamak gerekiyor, aksi takdirde, hatalı bir anlayış olur, tarihsel bir okuma olur. Şimdi insanların, 
şeytani duygu ve düşüncelerin peşine nasıl düşeceği, yine betimleme ile  (yani somut kavramların 
soyutlaştırılarak, muhatabın göz önünde canlandırmasını sağlamaktır.) bu pasaj devam edecektir. 

 

 

 

 

(İsra 17/64) 
 

ْمُھْكِراَشَو َكِلِجَرَو َكِلْیَِخب مِھَْیلَع ْبِلَْجأَو َكِتْوَصِب ْمُھْنِم َتْعََطتْسا ِنَم ْزِزَْفتْساَو  
اًروُرُغ َِّالإ ُناَطْیَّشلا ُمُُھدَِعی اَمَو ْمُھْدِعَو   ِدالَْوألاَو ِلاَوَْمألا يِف

Vestefziz menisteta’te minhum bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike ve şârikhum 
fîl emvâli vel evlâdi vaıdhum, ve mâ yaiduhumuş şeytânu illâ gurûrâ(gurûran). 

“Ve onlardan güç yetirdiklerini, sesinle tedirgin et! Süvari ve piyadelerinle onları 
yaygaraya boğ. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol. Ve onlara vaad et!” 
Şeytanın vaad ettikleri aldanmışsan başka bir şey değildir. 

Bu ayette haşa, Allah şeytana takdim mi vermektedir, yani sen “ gözüne kestirdiklerine şunları şunları yap, 
başarılı olursun mu diyor, Rabbimiz” Hayır kesinlikle böyle değil. Burada şeytana değil, bu betimleme 
üzerinden aslında bizlere çok ciddi mesajlar verilmekte.  
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Zaten Kur’an’ın, kelamullahın muradı da bu. Bize mesaj vermekle ilgileniyor, Kur’an’ı Kerim. Şimdi o 
mesajın peşine düşeceğiz.  

Süvari ve piyade benzetmesi ile Hicret sonrası Mekkeli müşrikleri gerekirse savaşarak müslümanları rahat 
bırakmayacakları, peşlerine düşecekleri üzerinden yapılan hicret karşıtlığı ve savaş çığırtkanlığını 
okumaktayız. Bu tedirgin edici bir savaş çığırtkanlığıdır. Nitekim öyle de olmuştur. Yani Mekkeli müşrikler, 
müminlerin peşine ordularla düşmüşlerdir ve birçok savaş gerçekleşmiştir.  

“Onlardan güç getirdikleri” cümlesi çok önemli bir ifade. Burada ne demek istiyor, sürü güdüsü ile hareket 
edip,kalabalıkların nispi güvenliğine sığınanlardır.  

Mekke’de kalmak, çoğunluğun içinde kalmaktı. Ancak bu sürünün içerisinde başındakiler yüzünden 
yakında bu sürünün yardan atlamak zorunda olduğunu göremeyenler vardı.  

“Evlat ve mal ile ortak ol” demektedir. Evlat ve mal soyun devamı ve mirasın sürekliliği anlamında ,insanın 
içindeki sonsuza kadar yaşama arzusunun bir yansımasıdır.  

Kur’an’ı Kerim’de evlatlar ve malın geçmesi, oğullar ve malın geçmesinin temel manası, soyumuz devam 
edecek, ismimiz yürüyecek, malımız büyüyeyecek gibi insanın içerisindeki ölümsüzlük duygusuna rağmen 
ahireti çekip alırsanız, bu şekilde dünyevi yansımaları oluyor. 

Bunda ahiretin olmayışı kazanımlara şeytani duygu ve düşüncelerin ortak olmaya, bozuk çevre ve 
dünyalıklara duyulan aşırı sevgi ile kendini onların önünde nesneleştirmesine, onlardan vazgeçemeyecek 
onların kulu kölesi olmasına dönüşüyor.  

Terk edemediğiniz hiçbir şey sizin değildir. Eğer insan malın efendisi ise onu istediği zaman azad edebilir, 
terk edebilir. Fakat mal onun efendisi ise sonunda ölüm olsa da onu terk edemez. Kur’an, bu 
durumdakilere “ malınız ve kazanzıcınıza rahmani duygu ve düşünceler değil, şeytani duygu ve 
düşüncelerin ortak olmasından” bahşediyor.  

(İsra 17/65) 
 

ًالیِكَو َكِّبَرِب َىفَكَو ٌناَطْلُس ْمِھَْیلَع ََكل َسَْیل يِدَابِع َّنِإ  

İnne ibâdî leyse leke aleyhim sultânun, ve kefâ bi rabbike vekîlâ(vekîlen). 

Muhakkak ki Benim kullarımın üzerinde, senin bir sultanlığın (yaptırım gücün) yoktur. 
Ve senin Rabbin, vekil olarak kâfidir (yeter). 

Mala, mülke, eşe dosta kul olmamanın yolu , Allah’a kul olmaktan geçer. Eğer Allah’a kul olmazsanız , 
şeytan sizin bütün o sevdiklerinize ortak olur. Şeytani duygu ve düşünceler, rabbe tevekkül edenlerde 
saltanatını kurup onlara baş erdiremez, sultan olamaz.  

(İsra 17/66) 
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اًمیِحَر ْمُكِب َناَكُ ھَّنِإ ِھِلَْضف نِمْ اُوَغتَْبتِل ِرَْحبْلا يِف َكُْلفْلا ُمَُكل يِجُْزی يِذَّلا ُمُكُّبَّر  

Rabbukumullezî yuzcî lekumul fulke fîl bahri li tebtegû min fadlihî, innehu kâne bikum 
rahîmâ(rahîmen). 

Sizin Rabbiniz O’dur ki, onun fazlından arayasınız diye denizde gemileri sizin için 
yüzdürür. Çünkü O, size merhametlidir. 

Bağlama bakıyorsunuz, hicret ile ilgili bir bağlam.Çölün ortasındayız, örnek deniz ile ilgili. Çok ilginç ve çok 
alakasız duruyor. Fakat muazzam tarihi bir arka planı var.  

Burada “gemi” örneğinin verilmesi, bir noktadan başka bir noktaya yapılacak hicret ile alakalıdır. Bunu 
69 ncu ayette izah edeceğiz.  

 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/67) 
 

َىلِإ ْمُكاََّجن اََّمَلفُ هاَّیِإ َّالِإ َنوُعَْدت نَم َّلَض ِرَْحبْلا يِف ُّرُّضْلا ُمُكَّسَم َاذِإَو  
اًرُوفَك ُناَسْنِإلا َناَكَو ُْمتْضَرَْعأ َِّربْلا  

Ve izâ messekumud durru fîl bahri dalle men ted’ûne illâ iyyâhu, fe lemmâ neccâkum 
ilâl berri a’radtum, ve kânel insânu kefûrâ(kefûren). 

Ve size, denizde bir darlık (tehlike) dokunduğu zaman,O’nun haricinde dua ettikleriniz 
kaybolur gider.  Fakat sizi,  karaya çıkarınca yüz çevirdiniz. Ve insan çok nankördür.  
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Yine burada ahlaki bir sorundan bahsedilmektedir. Buradaki örnek, batan gemi veya düşen uçakta 
insanların ölüm korkusu ile sergiledikleri davranış farklılıklarını konu almaktadır. Uçak içindeki yolcular ile 
aniden irtifa kaybettiğinde, gemi dev dalgalar arasında su almaya başladığında, artık o anda, güzelliğin, 
zenginliğin, tanınmış biri olmanın, çok meşhur olmanın , çok kudretli bir makama sahip olmanın hiçbir 
değeri kalmamaktadır.  

Eskiden önceledikleriniz bir anda aklınıza dahi gelmeyecek kadar önemsizlerinden, hiç 
önemsemediğiniz , sürekli kendinizden uzak görüp değer vermediğiniz, belki de kendinize hiç 
yakıştırmadığınız ölüm gerçeği ve sonrası ne olacağına dair sorular bir anda aklınıza hücum edecektir.  

Bu yaşanan panik,insanın daha iyi , daha dürüst olacağına ve başkalarına daha çok yardım yapacağına 
dair yeminler ettiği, kendini acımasızca eleştirdiği bir öze dönüşe sahne olmakta.  

Fakat gemi, sahili selamete çıktığı zaman, uçak güvenle indiğinde, insan yine o değersiz konulara hemen 
geri dönmekte ve yaptığı özeleştirileri , yalvarmaları, yakarmaları hemen unutmakta. Oysa yaşam her an 
sonlanabilecek kadar kırılgan bir yapıya sahip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/68) 
 

ًالیِكَو ْمَُكلْ اُودَِجت َ ال َُّمث ًابِصاَح ْمُكَْیلَع َلِسُْری َْوأ َِّربْلا َبِناَج ْمُكِب َفِسَْخی َنأ ُْمتنَِمَأَفأ  

E fe emintum en yahsife bikum cânibel berri ev yursile aleykum hâsiben summe lâ 
tecidû lekum vekîlâ(vekîlen). 

Öyleyse karada sizi yere geçirmesinden veya üzerinize, taş yağdıran bir fırtına 
göndermesinden emin mi oldunuz? Sonrasında bir vekil de bulamazsınız. 

Mekke’de yaşayanları bekleyen maddi - manevi felaketler Kur’an’ı Kerim’de örnekler 
üzerinden sürekli ifade edilmekte, yani hicret yolculuğunu , ölüm korkusu ile göze alamayanlara , 
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müşriklerin onları öldüreceğine inananlara veya müşriklerin kendi kaldıkları yerlerde özgürce, mutlu bir 
şekilde yüzyıllarca yaşacaklarına dair zanları, Kur’an’ı Kerim verdiği bu örneklerle teker teker çürütmekte. 

Ölüm korkusu ile savaşmak istemeyen müminlere de aynı metotla Medine’de bir uyarıda bulunmuştu 
Rabbimiz. Nisa suresinin 78 Nci ayetinde.” Her nerede olursanız olun, ölüm size yetişir, son derece sağlam 
burçların (yani kalelerin) içinde bulunsanız bile yine kurtulamazsınız.” Diyordu, Rabbimiz. Benzer bir uyarıyı 
bu şekilde yapıyor. 

İsra suresinin ilk ayetindeki yönlendirmenin, dolaylı ve üstü kapalı üslubundan dolayı Mescid-i Aksa 
konusunda Habeşistan tecrübesi ileri sürülerek oraya hicretin daha doğru olacağını iddia edenlere 
cevaben pasaj şöyle devam etmektedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/69) 

ِحیِّرلا َنِّم افِصَاق ْمُكَْیلَع َلِسُْرَیف ىَرُْخأً ةَرَات ِھیِف ْمَُكدیُِعی َنأ ُْمتنَِمأ َْمأ  
ًاعیَِبت ِھِب َانَْیلَع ْمَُكلْ اُودَِجتَ ال َُّمث ُْمتَْرفَك اَمِب مَُكقِرُْغَیف   

Em emintum en yuîdekum fîhi târaten uhrâ fe yursile aleykum kâsıfen miner rîhı fe 
yugrikakum bimâ kefertum summe lâ tecidû lekum aleynâ bihî tebîâ(tebîan). 

Başka bir sefer sizi oraya döndürmesinden böylece sizin üzerinize kasırga gönderip, 
inkârlarınızdan dolayı sizi boğmasından emin mi oldunuz? Sonra Bize karşı yardım da 
bulamazsınız. 

Buradaki “sefer”, beşinci yılda yani 615 de yapılan Habeşistan hicretidir. İsra suresi bundan çok sonra 
inmiştir. Oraya bir atıf yapmaktadır.  
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Hz. Peygamber ve inananlar ile daha önceki peygamber ve inananların akibetinde maruz kalmıştır, 
çünkü 77 Nci ayette Rabbimiz şöyle buyuracak. “ Senden öncede gönderdiğimiz Resul’lerimizin sünneti 
budur ve sünnetimizde bir değişiklik bulamazsın.” 

Bakın, bu sünnet; Mekkeli müşriklerin inananlara karşı takındığı olumsuz tavır, sadece İslamı reddetmekten 
ibaret değildi. Hz. peygamber alaya alındı, ona inananlara baskı uygulandı ve bu baskı islamiyetin 
Mekke’de yayılmaya başlaması üzerine eziyet ve işkenceye dönüştü. Hatta Ammar bin Yasin’in babası 
Yasir ve annesi Sümeyye işkence ile öldürüldü. Allah Resulü, ashabının başına gelenlere son derece 
üzülüyordu ve işkenceleri engellemeye de gücü yetmiyordu.  

Resul-ü Ekrem, aralarında Hz. Osman ve karısı  Hz. Rukiye , Cafer bin Ebu Talip ve hanımı Esma bin Umeys, 
Osman bin Mazun, Zübeyir bin Avvam, Halid bin Sait ve karışı Ümeyye bin Halid, Abdullah bin Caş, 
Abdullah bin Mesut, Abdurrahman bin Aft, Ebu Ubeyde bin Cerrah,Musad bin Ümeyr gibi kişilerin de 
bulunduğu meşhur tanınmış sözü geçen insanlarında bulunduğu bir grubun hemen Habeşistan’a 
gitmelerine izin verdi.  

Ashamenin semavi bir dine mensup, adaletli bir hükümdar olması ve Arapça bilmesi hicret için 
Habeşistan’ın seçilmesinde önemli bir sebep teşkil ediyordu. Ayrıca ulaşım kolaylığı ve muhaçirlerin mali 
sıkıntılarını daha rahat şekilde gidermelerinin imkanı bu seçimi etkilemiştir. 11 erkek ve 4 kadından oluşan 
müslüman kafilesi 615 yılında Mekke’den Şuayb’e limanına , oradan da bir tekne ile Habeşistan’a 
gitmiştir. 

İlk muhacirlerin iyi karşılanması üzerine, 2 Nci hicret kafilesi de, hemen bundan bir yıl sonra 616 da  daha 
fazla kişiyle gerçekleşmiştir. Yani toplamda 108 kişiye ulaştığı bildirilmiş. 

Ayette, “başka bir sefer sizi oraya döndermesinden, böylece sizin üzerinize kasırga gönderip, bu 
nankörlüğünüzden dolayı,sizi boğmasından emin mi oldunuz” ifadesi, Habeşistan seçeceğinin olumsuz 
sonuçlanacağını ihbar eden gaybi bir bilgilendirmedir. 

Müşriklerin anlamayacağı, dolaylı bir üslupla aslında müminler uyarılmaktadır. Çünkü Allah Resulü, bur 
rü’yet görüyor, bu rü’yette Aksa mescidine gitmesi emrediliyor ve gece Sevr mağarasına doğru bir isra 
(gece yürüyüşü) yaptırılıyor. Bu rü’yette, herşeyin net ve kesin olarak ayetlerde bulunmaması müşriklerin 
planları öğrenmemeleri için çok önemli, çok kritik. Müşrikler eğer , müslümanların planlarını önceden 
öğrenirse, gidip pusu kurup, Hz. Muhammed ve inananları çok rahat bir şekilde öldürebileceklerdi.  

 

 

 

(İsra 17/70) 
 

ِحیِّرلا َنِّم افِصَاق ْمُكَْیلَع َلِسُْرَیف ىَرُْخأً ةَرَات ِھیِف ْمَُكدیُِعی َنأ ُْمتنَِمأ َْمأ  
ًاعیَِبت ِھِب َانَْیلَع   ْمَُكلْ اُودَِجتَ ال َُّمث ُْمتَْرفَك اَمِب مَُكقِرُْغَیف
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Ve lekad kerremnâ benî âdeme ve hamelnâhum fîl berri vel bahri ve razaknâhum 
minet tayyibâti ve faddalnâhum alâ kesîrin mimmen halaknâ tafdîlâ(tafdîlen). 

Ve and olsun ki; Âdemoğlunu mükerrem kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve 
onları helâl şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan faziletli kıldık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/71) 
 

ْمَُھبَاتِك َنوُؤَرَْقی َكَِئلُْوَأف ِھِنیَِمیِبُ َھبَاتِك َيِتُوأ ْنََمف ْمِھِماَِمإِب ٍسَاُنأ َّلُك وُعَْدن َمَْوی  
ًالیَِتف َنوَُملُْظیَ الَو  

Yevme ned’û kulle unâsin bi imâmihim, fe men ûtiye kitâbehû bi yemînihî fe ulâike 
yakraûne kitâbehum ve lâ yuzlemûne fetîlâ(fetîlen). 

O gün bütün insanları, imamları ile çağırırız. Böylece kitabı sağdan verilen kimseler, 
artık kitaplarını okurlar. Ve zerre kadar zulmedilmez.  

“ O gün bütün insanları, imamları ile çağırırız”. O gün yani hesap günü herkes dirildi, Allah imamları ile 
bütün insanları çağırıyor. “ 

“ Böylece kitabı sağından verilenler”. Böylece diyor, burada “Fe” bağlacı var, yani imamın gelmesi ile 
kitabın verilmesinin bir bağlantısı olması gerek.  
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“ Artık kitaplarını okurlar”, Hani isra suresi 14 te “ Oku kitabını, bugün hesap sorucu olarak ,sen sana 
yetersin” diyordu.  Fakat burada, imamın gelmesine, kitabın alınması ve okunmasını bağladı. Zahiri olarak 
baktığımızda bir tezat varmış gibi görünüyor. Fakat öyle değil. 

“Ve zerre kadar zulmedilmez”, Adaletle bunun ne alakası var? Yani imamın gelmesi, kitabın sağdan 
verilmesi ve adalet vurgusu. .... 

Şimdi bunu tefekkür ederek, anlamaya çalışalım.  

Cevabı, nüzulde daha önce inen Yasin suresinin 12 Nci ayetinde Rabbimiz zaten vermişti, imam kelimesini 
Rabbimiz orada kullanmıştır.  

“ Muhakkak ki biz, Biz ölüleri diriltiriz. Ve takdim ettikleri şeyleri ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi 
imam-I mübinde saydık.” (Yasin 12) 

“İmam kelimesi”, sözlük anlamı; önde olan, kendisine uyulan,kılavuzluk eden,önder, lider gibi manalara 
gelmektedir.  

Bizce Yasin suresi 12 Nci ayette gelen “ imam-I mübin’den” maksat, Kur’an’ı mübindir. Çünkü Rabbimiz 
insanlar için, gerekli yol haritasını, iyiyi-kötüyü, güzeli-çirkini, hakkı-batılı,imanı-küfürlü, cennete ve 
cehenneme götüren sebepleri apaçık olarak Kur’an-I mübin de bir bir sayıp dökmüştür. Eğer siz bir kişiye 
bir suçun, kanun olarak suç olduğunu ifade etmezseniz, mesela adam bunun suç olduğunu kanun olarak 
bilmezse, yaptığı suçtan dolayı onu yargılayamazsınız.  

İmam, öncü olan, önderlik eden kılavuzluk eden manasında. Kur’an’ın bir adıda imam-I mübin olmuş 
oldu. İmamamız, kılavuzumuz Kur’an olmalı.  

71 Nci ayete tekrar dönersek; Yapılanların hakkı- batıl mı, helal mi-haram mı olduğuna dair önceden 
bildirilmiş ayetler, yani kanunlar, kurallar olmalı ki, yargılama sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilsin.  

Düşünün bir hakim var, hakimin yanında anayasa kitabı var. Dıyor ki: “ Senin yaptığın bu davranış, bu 
kitapta, şu madde ye göre suç kapsamına giriyor. O yüzden kanunsuz suç olmaz derler. Eğer kanunda o 
yapılan davranış suç değilse, o adamı siz cezalandıramazsınız, yargılayamazsınız.  

Her ümmetin, kendisini bağlayan o günün şartlarındaki şeriatları ile mahkemesi Kübrada  
yargılanacakları, ayette ifade edilmektedir. Bu nedenle zerre kadar zulmedilmeyeceği belirtilmiştir.  

Zira kimse, duymadığından, bilmediğinden o gün yargılanmayacaktır. O yüzden buradaki imam bizim 
tabii olduğumuz Allah’ın sevmediği veya Allah’ın hoşnut olmadığı veya olduğu yasalardır, vahiydir. 

 

(İsra 17/72) 
 

ًالیِبَس ُّلََضأَو ىَمَْعأ ِةَرِخآلا يِف َوَُھف ىَمَْعأ ِهِذَھ يِف َناَك نَمَو  
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Ve men kâne fî hâzihî a’mâ fe huve fîl âhırati a’mâ ve edallu sebîlâ(sebîlen). 

Ve burada (bu dünyada), kim kör ise15 artık o ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok 
sapmıştır. 

“ Ve burada (bu dünyada) kim kör ise, “ Bakın yine vahiy vurgusu,yani o ayetlere, kanun ve kurallara kör 
ise , burada, yani dünyada. Eğer kim yasayı tanımazsa, yasa tanımaz bir şekilde orman kanunlarıyla 
hareket ederse , bencilce ve beşeri duyguların, şeytani duyguların peşine düşerse, artık o ahirette de 
kördür ve yoldan daha çok sapmıştır.  

İlahi yasalara uymamanın zararı sadece ahiret ile sınırlı değildir. Hakikate kör olmayı tercih edenler aslında 
dünyada iken artan bir sapma ile cezalandırılmaktadır. Bakın bu sapma, sadece insanın kendisi ile alakalı 
bir durum değildir, öyle bir bela ki, salgın bir hastalık gibi başkalarına da bulaşan bir virüse benziyor. Bu 
virüs, vahyi alan ilk muhatap Hz. Muhammed’i bile etkileyecek kadar tehlikeli ve güçlü bir virüs. Bu virüsü 
de 73 sen okuyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/73) 
 

َكُوذَخَّتَّال ًاذِإَوُ هَرْیَغ َانَْیلَع َيَِرتْفتِل َكَْیلِإ َانْیَحَْوأ يِذَّلا ِنَع ََكنُونِتَْفَیلْ اُوداَك ِنإَو  
ًالیِلَخ  

Ve in kâdû le yeftinûneke anillezî evhaynâ ileyke li tefteriye aleynâ gayrahu ve izen 
lettehazûke halîlâ(halîlen). 

Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyin dışında Biz’e iftira etmen için gerçekten seni 
fitneye düşürüyorlardı. Ve o zaman seni gerçekten dost edinirlerdi. 

 
15 Burada fiziki körlükten bahsedilmemektedir. 
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İndirilen yasaya uymak istemeyenlerin, yasaları değiştirmek için girişimde bulunmaları doğaldır. 
Günümüzde de bunu görmekteyiz. Buradaki ahlaki sorun, yasanın faydasını bilmelerine rağmen, kitaba 
değil, kitabına uydurma çabasıdır. Bu ahlaksızlık ve ilkesizlikleri mahkemelerde özellikle savunma 
avukatlarında maalesef görmekteyiz. Müvekkili kurtarmak için, haktan sarılıp, iftira ve yalanların arkasına 
sığınılır,yani müvekkile şöyle ifade vermesini hakim, avukat tavsiye eder. Sen şöyle şöyle dersen, daha az 
ceza alırsın... 

Ama o adamın hakikati öyle değil ki, yaşananlar öyle değil. Yani o adamın daha az ceza alması için , 
adamın ifadesini değiştiren, maalesef her ülkede, her dönemde avukatlar vardır.  

İdeal yargılamada kanunlar insanların menfaatine göre esnetilmemelidir. Vekiller, avukatlar tarafından , 
bu kanunlar suistimal edilmemelidir. Ancak dünyanın en ideal yasaları da olsa, burada sorun, o yasayı 
işletecek olan kaliteli bir insan neslini yetiştirmeye bağladır.  

Dünyanın en ideal kanununu getirin, o kanunda boşluk bulan yine kalitesiz, ahlaksız insanlar olacaktır. 
Önemli olan bu insanları yok etmek değil, sayısını azaltmak. Sız ne kadar dürüst, erdemli insanlar 
yetiştirirseniz, o kadar daha az kanuna ,daha az yönetmenliğe, daha az genelgeye ihtiyaç duyarsınız.  

Bir toplumda ne kadar, kanunlar, yönetmelikler, genelgeler fazla ise , o toplum o kadar ahlaksız, erdemsiz 
bir nesil yetiştirmiş demektir. Ahlak ölçüsünü burdan anlayabilirsiniz.  

 

 

 

(İsra 17/74) 

 

ًالیَِلق ًائْیَش ْمِھَْیلِإ ُنَكَْرت َّتدِك َْدَقل َكَاْنتََّبث َنأَ الَْولَو  

Ve lev lâ en sebbetnâke lekad kidte terkenu ileyhim şey’en kalîlâ(kalîlen). 

Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen, onlara biraz meylederdin. 

Burada Rabbimiz yemin ediyor. Allah Resulü’ne diyor ki : “ Biz seni sebat ettirmeseydik, sen onlara meyil 
ederdin” diyor. Çok önemli. Hz. Adem’e  ve hesap gününe kadar ertelenen insana secde etmeyen, 
ancak insanı kendine boyun eğdiren şeytani duygu ve düşüncelerin etkisini, bu ayet en üst örnek 
üzerinden, Hz.Muhammed üzerinden somutlaştırmaktadır.  

Zira Hz. Muhammed de bir beşerdir ve imtihandadır. Buradaki kandırma, sağdan gelerek kandırma. Yani 
insanlar ölmesin, daha iyi olsun diye Allah Resülü’ne sağdan yaklaşıyorlar ve böylece kandırmak istiyorlar. 
Yani onun merhametini suistimal ederek, hicret ile ilgili farklı bir adım atmasını sağlamaya çalışıyorlar.  
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Bakın! Allah, ilahi yönlendirmeleri olan ayetlerle vahyettiği akli delillerle başta elçisini, sonra da ona 
inananları evrensel insani ilkeler etrafında sağduyu, akıl ve vicdanla kodladığı hakikat ve iyilik hassaları ile 
sebat ettirmiştir.  

Burada yardım gören Allah’ın dini haşa değildir. Burada yardım gören insanlardır, kişilerdir.  

 

(İsra 17/75) 
 

اًریَِصن َانَْیلَع ََكلُ دَِجتَ ال َُّمث ِتاَمَمْلا َفْعِضَو ِةَایَحْلا َفْعِض َكَانَْقَذَّألً اذِإ  

İzen le ezaknâke di’fal hayâti ve di’fal memâti summe lâ tecidu leke aleynâ nasîrâ(nasîran). 

O taktirde, elbette hayatın ve ölümün di'fasını (sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını) kat kat 
sana tattırırdık. Sonra senin için Bize karşı bir yardımcı bulunmazdı. 

Rabbimiz burada, eğer sen vahyi bırakıp, onlara uysaydın, hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat sana 
tattırırdık, sonra Bize karşı sana yardım edecek kimse bulamazdın, çünkü vahyi keserdik.  Allah Resul’ünün 
en büyük yardımcısı vahiydi.  

Hukukun, kişilerin menfaati doğrultusunda delinmesi aslında delene de uzun vadede kat be kat  zarar veren bir 
hukuksuzluk ortamı doğurmaktadır. Zira bugün zalim olan, yarın mağlup olup, deldiği yasaya muhtaç duruma 
düşebilir. O yüzden hukuk herkese lazım.  

 

(İsra 17/76) 
 

َنُوَثبَْلی َّال ًاذِإَو اَھْنِم َكوجِرُْخیِل ِضَْرألا َنِم ََكنوُّزَِفتَْسَیلْ اُوداَك نِإَو  
ًالیَِلق َّالِإ ََكفالِخ  

Ve in kâdû le yestefizzûneke minel ardı li yuhricûke minhâ ve izen lâ yelbesûne 
hilâfeke illâ kalîlâ(kalîlen). 

Neredeyse gerçekten, seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin 
ediyorlardı. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre 
kalabilirlerdi. 

 

(İsra 17/77) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

ًالیِوَْحت َانِتَّنُسِلُ دَِجتَ الَو َانِلُسُّر نِم ََكلَْبق َانْلَسَْرأ َْدق نَمَ ةَّنُس  
Sunnete men kad erselnâ kableke min rusulinâ ve lâ tecidu li sunnetinâ 

tahvîlâ(tahvîlen). 

Senden önce de gönderdiğimiz resûllerimizin sünneti (sünnetullah: Allah'ın kanunu) 
budur. Ve sünnetimizde (kanunumuzda) bir değişiklik bulamazsın. 

Buradaki “sünnet” kelimesi , olup biten değil, belli bir standart ta oturmuş, sürekli davranış biçimi haline 
gelmiş demektir. 

“Sünnetullah” kavramı ise, Allah’ın öteden beri süregelen ve sürecek olan kendine özgü değişmeyen , 
tabii, psikoloji ve sosyolojik yasalar anlamına gelmektedir. 

Burada insanın şeytani yanı ile rahmani yanı, yani melelelerinin, güçlerinin mücadelesini konu edindi 
Kur’an’ı Kerim.  

Peki insanın rahmani yanını güçlendirip, şeytani yanını dizginleyerek içsel eğitimine bir örnek verilmişmidir? 
Oda 78 Nci ayette okuyacağız.  

 

 

 

 

(İsra 17/78) 

 

ِرَْجفْلا َنآُْرق َّنِإ ِرَْجفْلا َنآُْرقَو ِلْیَّللا ِقَسَغ َىلِإ ِسْمَّشلا ِكُوُلدِلَ َةالَّصلا ِمَِقأ  
ًادوُھْشَم َناَك  

Ekımis salâte li dulûkiş şemsi ilâ gasakıl leyli ve kur’ânel fecri, inne kur’ânel fecri kâne 
meşhûdâ(meşhûden). 

Güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namazını ikame et. Fecrin 
kuranında da... Muhakkak ki. Fecrin kuranı müşahade edilir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

“Meşhûd” kelimesi burada kullanılmış, yani “şahidlidir diye de meallendiren müfessirler var. 

Sorumuz: Sabah dediği fecr. Yani bu sabah namazının olduğu vakit, şahidlide. Öğle, ikini, akşam, yatsı 
da neden şahitli değil? Buradaki şahitlik, gün doğumunda meleklerin bir araya gelerek, güneşin 
doğuşuna ve namaz kılanlara şahitlik etmesi mi? Veya namaz kılarken okunan Kur’an’lara şahidlik 
edilmesi mi? Diğer vakitlerde de Kur’an okunuyor. Melekler neden diğer namazlarda şahid değil? 
Müfessirler buradaki şahitliği, meleklerin şahitliği olduğunu ifade ettikleri için, o yorum üzerine soruları 
soruyoruz? 

Öncelikle ikame kelimesinden başlayalım. “Namazı ikame et”, ikame birşeyi kaldırıp dikmek, düzeltip 
doğrultmak, dosdoğru yapmak, özenle ve şartlarına riayet ederek uygulamaktır. Devamlı ve itibarlı hale 
getirmek anlamlarına gelmektedir. 

Demek ki bu ayette, namazın vakitlerinde, bir doğrultma, şartlarına riayet ettirme kastı söz konusu. Salatın 
zamansal olarak şartlarına riayet edilse, Rabbimiz böyle bir ayet indirirmezdi. Namaz kılınıyor, ancak 
güneşin hareketlerine daha az riayet ediliyordu. Şöyle ki, bazen güneş doğduktan sonra sabah namazı 
kılınıyor, bazen güneş tam tepeye gelmeden öğle namazı kalkıp kılınıyor veya batmadan akşamın 
kılınması şeklinde bir düzensizlik olmalı ki, Rabbimiz beş vakit namazı burada başlama ve bitiş zamanları 
ile düzenlemiş.  

“dulûkış şems” tamlaması, güneşin eğilmesi anlamına gelir. Kelimeyi güneşin doğması veya öğle vakti 
şeklinde anlayan müfessirlerimiz olmuştur. Hz. Peygamberin, dulûkış şems ibaresini, güneşin yeryüzüne 
dikey duruşu olan “zevalden sonra” gölgenin oluşması şeklinde rivayetler nakledilmiştir. Bu durumda 
“dulûk” kelimesinin içinde öğle,ikindi ve akşam vakitleri yer alabilir. 

“ ilâ gasakıl leyl  “, bu da gecenin hem kararması manasına geliyor hem de soğuması. Yatsı ifade 
ederken, ayetin son cümlesi gününde son namazıdır. Sabah namazı günün son namazıdır. Öğle namazı 
günün ilk namazıdır. Çünkü o gün artık biter, güneşin doğması ile yeni bir gün başlar. Bizim gece 12 de  
günü bitirmemiz gibi değildir, Kur’an’ın günleri.  

“gask” gece karanlığının ilk vakitleri, “gasakıl leyl” gece karanlığı denilen genel bir isim. Gecenin 
tamamen kararması bazılarına göre gece yarısına anlamına gelir. Yani bazıları bu ifadeden dolayı 
gecenin kararmaya başlamasıdır  demişler. Çünkü ora son sınırdır demişler ve akşam namazından sonra 
hemen yatsının kılınmasını söylemişlerdir. Bazıları da, hayır, gecenin en karanlık, en soğuk vaktidir, diye 
anlamışlar. 

Öğle vakti  güneşin tepe noktasından batıya kayma noktasından başlıyor. Güneşin ışığı olsa öğle 
namazını nasıl kılacaksın. Namazı “dulûkiş şems” te yani  güneşin batıya doğru kayma vaktinde kıl. 
“dulûkiş şems” güneşin hareketidir.  

Mezkur ayet Mekke döneminde namaz vakitlerini açıklayan son emir olup, aynı zamanda gece 
ibadetine verilen öneme dair vurgu içermektedir. 



 K u r ’ a n - I  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                          S a y f a  | 67 

 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Bu ayetten sonra, günlük namaz vakitlerinin Resulüllah tarafından netleştirildiği anlaşılmaktadır. 
Ancak bu husus kaynaklara, beş vakit namazın isra gecesi farz kılındı şeklinde yansımıştır. 
Haddizaatında daha sonraki dönemlerde mi’rac rivayetleri yaygınlık kazanınca, bu sefer beş vakit 
namazın mi’rac gecesi farz kılındığı anlayışına dönüştürülmüştür. Oysa bu iddia bütünüyle hem 
vahye hem nüzul döneminin kronolojisine hem de akılla izah edilebilecek gerçeklere aykırıdır. 

Ne ki yıllar yılı Müslümanların zihinlerinde beş vakit namazın mi’rac gecesi farz kılındığı şeklinde içi boş 
bir iddia yer almış ve almaya da devam etmektedir.

(İsra 17/79) 

ًادوُمْحَّم اًمَاقَم َكُّبَر   ََكَثعَْبی َنأ ىَسَع َكَّلً َةلِفَان ِھِب ْدَّجََھَتف ِلْیَّللا َنِمَو

Ve minel leyli fe tehecced bihî nâfileten lek(leke), asâ en yeb’aseke rabbuke 
makâmen mahmûdâ(mahmûden). 

Ve nafile olarak gecenin bir kısmında uykudan uyan! Umulur ki Rabbin seni 
makam-ı mahmuda ulaştırır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Beş vakit namazı yap, birde nafile olarak, gecenin bir kısmında uykudan uyan. Burada “teheccüd” 
kelimesi geçer. Zaten bu ayetten dolayı gece kalkılan, namaz kılınan vakte de teheccüd vakti denmiş. 
Yani yatsıdan sonra teheccüd vakti, Kur’an’el fecre kadar.  

  

Bakın “teheccüd” kelimesinin kökü olan” hecit”kelimesi, ezdattan olup iki zıt anlamıda ifade eder. Yani 
teheccüde öyle bir mana vereceksiniz ki, iki zıt anlam bir araya gelecek. 

Ne olabilir? 

Hem uyumak, hem de uyanmak. O yüzden biz mealde “uykudan uyandığın zaman” şeklinde, yani uyku 
ve uyanmak zıt olduğu için, bunu böyle meallendirmeyi uygun gördük.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/80) 
 

ّل َلعْجاَو ٍقْدِص َجَرْخُم يِنْجِرَْخأَو ٍقْدِص َلَخْدُم يِنْلِخَْدأ ِّبَّر ُلقَو نِم يِ  
اًریِصَّن ًاناَطْلُس َكُندَّل   

Ve kul rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke 
sultânen nasîrâ(nasîran). 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Ve de ki: 

Bunu Allah Resulü’ne Allah dedirtiyor. Telkin dedik ya, işte bu ayeti muhtemelen Allah Resulü 
namazlarında okumuşmuştur. Çünkü bu insanın kendine yaptığı bir telkin, yani “ ben sadık ve dürüst 
olarak yönetim makamına geçeceğim, sadık ve dürüst olarak o makamı bırakacağım, benim ilkem bu.  

“Sultan”, serate kökünden gelir. Serata, nüfuz ve etki altına almak demektir. Sultan kelimesi de bu kökten 
türemiş, üstünlük, galebe çalma ve istila anlamlarında mastardır. Burhan ve hücret manasında da 
Kur’an’ı Kerim’de kullanılıyor. Vali ve hükümdara da eskiden sultan denmiştir. Melikten farklıdır. Melik te 
yönetici, sultan da yönetici. Fakat sultan daha çok küçük beldelerin yönetimi ile sorumlu, melik daha 
büyük yerler için kullanılır.  

Burada makamı-ı mahmut ve yardımcı bir sultanın verileceği vaadi, Allah Resulü’ nün insanları ikna etme 
de , onları yönlendirme de çektiği sıkıntılara teselli mahiyetindedir ve bir hedeftir.  

 Tefsirlerde genellikle ayette ki  giriş ile Resulullah’ ın hicret sırasında Medine’ye girişi, çıkış ile de Mekke’den 
çıkışının kastedildiği belirtilmiştir. 

Öncelikli hedef Medine iken, arkasında bıraktığı Mekke’de sözüne sadık bir çizgi ile meyletmeden, fitneye 
düşmeden , satmadan bu yurttan çıkmayı hedefe koymak Allah tarafından emredilmiş. Biz fitneye 
düşmeyi İsra suresi 73 ve 74 te okumuştuk.  

Ayette birde “leduni” kelimesi geçer. “ilmi ledün” şeklinde çok suiistimal edilmiştir. “ Ledun”, Allah 
katından demektir.  

Resullah ne diyor : “ Bana senin katından bir yardımcı sultan ver”. Allah katından gelen anlamını ifade 
ediyor ledün. Allah kendi katından olan yardımı, rüyalara mı bağlamış, kerametlere mi bağlamış, aslı 
astarı olmayan iddialara mı bağlamış ? Hayır. Sadakate bağlamıştır. 

Eğer Allah katından bir yardım istiyorsan, sözüne sadık olacaksın. Sözüne, işine, duruşuna sadık olmak ilahi 
yardımı zaten haketmektir.  

 

 

 

(İsra 17/81) 
 

ًاقوُھَز َناَك َلِطَابْلا َّنِإ ُلِطَابْلا َقَھَزَو ُّقَحْلا ءاَج ُْلقَو  

Ve kul câel hakku ve zehekal bâtıl(bâtılu), innel bâtıle kâne zehûkâ(zehûkan). 

De ki: “Hak geldi, bâtıl zail oldu. Muhakkak ki bâtıl geçicidir.” 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

“ Hak kelimesi burada değişmeyen gerçek anlamına geliyor. Batıl da bunun tam zıddıdır, sahte ve tutarsız 
olan, boş olan demektir.  

Batıl, kendi başına bir varoluş hali değildir. Hakkın yokluğu halidir.  

(İsra 17/82) 
 

ّلٌ ةَمْحَرَو ءَافِش َوُھ اَم ِنآُْرقْلا َنِم ُلَِّزُننَو اًراَسَخ ََّالإ َنیِمِلاَّظلاُ دیَِزیَ الَو َنیِنِمْؤُمْلِ  

Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz 
zâlimîne illâ hasârâ(hasâran). 

Kur’an’dan indirdiğimiz şeyler, inananlar için şifa ve rahmettir. Ve zalimlerin hasarından başkasını 
arttırmaz. 

Kur’an’ın şifa oluşu, bedensel ve zihinsel hastalıklarla ilgili değildir, çünkü ayetin kendisi bunu bize ifade 
ediyor. Zira şifa ve rahmet oluşu, iman etmek gibi aklın fiili olan içsel bir inançla ilişkilendirilmiş. Hastalar için 
demedi, inananlar için dedi.  

Mümin, bireysel, teolojik bir tanımlama iken, müslim toplamsal yani sosyolojik bir tanımlamadır. Müslüm ve 
İslam, slim kökünden gelir ve manası, barış-selamet-sulh tur. Bu manada müslim, bir Hristiyan olabilir. 
Müslim bir Budist, bir Yahudi olabilir. Barışı, sulhu selameti önceleyen herkes müslim dir. Ama mümin, tek 
olan Allah’ı tek bilen, ahiret inancı olan,peygamberi ve kitabı kabul eden demektir. Bu da biraz daha 
teolojik inançsal yönüne denk geliyor. 

Muhakkak ki, Allah’ın indinde din İslam’dır, ayetini düşünelim. Yani makbul olan, sizden Allah’ın beklediği 
din, yani hayat tarzı, barış, selamettir. Bunda ırk ayrımı, tür ayrımı yapılmaz, temel ilkedir.  

Şimdi dönelim tekrar ayete. Kur’an’ın nüzulü ile fikri belirsizlikleri tedricen, yani aşama aşama kaldırarak 
kalp tatminini hedefler. Kur’an’ın fikri çelişkilere şifa olmasının şartı, ayetlerin rahmet ve merhamet 
nazarıyla okunmasına bağlanmıştır.  

Sen rahmet ve merhamet nazarıyla ayetleri okumazsan, Kur’an sana şifa sunmaz. Bunun delili de , 
Rahman suresinin ilk iki ayetidir. Kur’an aklı ikna eder, sıkıntı ve bunalımları gidererek gönülleri tatmin eder. 
İnsanların ahlaki seviyelerini yükseltir, böylece toplumun dirlik ve düzenini huzur ve sükunetini de sağlamış 
olur, bunu hedefler. 

Ancak zalimlerin zulmüne karşı çıkarak, mazlumları destekleyerek, muhataptaki adalet duygusunu 
harekete geçirdiğinden, zalimlerin hasarını arttırır. Yani maddi-manevi hüsranlarını arttırarak zulüm 
sisteminlerini, müminlerin eliyle harap etmeyi hedefleyen bir kitaba müntesi biz. 

(İsra 17/83) 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

اًسوَُؤی َناَك ُّرَّشلاُ ھَّسَم َاذِإَو ِھِبِناَِجب َىَأنَو َضَرَْعأ ِناَسنِإلا َىلَع َانَْمعَْنأ َآذِإَو  

Ve izâ en’amnâ alâl insâni a’rada ve neâ bi cânibihî, ve izâ messehuş şerru kâne 
yeûsâ(yeûsen). 

Ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer 
dokunduğu zaman umutsuzluğa kapılır. 

Burada yanlış iki tane ahlaki tutum var. Nimet verildiği zaman şımarması ve o çizgisini kaybetmesi, yan 
çizmesi. Nimetin alınmasıyla, bir şerrin dokunmasıyla, yine kendi elleriyle yaptıklarından dolayı, bir anda 
umutsuzluğa kapılması. O yüzden iman insana umut verir.  

Ayete dikkat edilirse, nimeti Allah’a veriyor, şer ise sanki canlı bir varlıkmış gibi hareket eden bir varlıkmış 
gibi dokunuyor ve Allah’a isnat edilmiyor. Aslında burada bir vakaa tespiti var. Oda bolluğa karşı insan 
karekterinin, duruşununun nasıl olumsuzluğa  doğru yöneldiğidir. Darlık karşısında da bir anda 
umutsuzluğa düşmesidir. Bu insanın acizeyitini gösteriyor.  

Ayrıca şerrin dokunması ifadesi de, şerrin de batıl gibi geçici olduğuna işarettir. İman güven ve gelecekle 
alakalı bir umut sağlar, tevekküle zarar veren imkanların tükendiği zannına kişiyi sürükleyen vesvesenin asıl 
sebebi de iman, yani güven kaybıdır.  

Şartlara göre şekil değiştirmek, bir süre sonra yerini taklit ve şahsiyetsizliğe bırakır. Bakın, hicretten önce 
inmiş bir ayet. Bir sıkıntı dokunuyor, hemen umutsuzluğa düşüyor. Biz hicret edeceğiz, öleceğiz, yok 
olacağız diye…Müşriklerin yapığı o savaş çığırtkanlığı , dünyalıklar ve mal kayıpları ile korkutmaları bu 
insanlarda bir anda bir umutsuzluğa dönüşüyor. Ufacık bir nimet verilse, bu sefer Allah Resulü’nün yanında 
olma çizgisini bırakıp, diğer tarafa geçmeye meyil ediyorlar.  

Her insan Allah’ın el-Vahid esmasından pay alarak biricik ve kendine özgü olarak yaratılmıştır. Kur’an 
sürüleşmeyi ve sonunda güdülmeyi yerer. Bakara suresinin 104 ncü ayetinde “bizi güt demeyin” diye 
emreder. Çünkü omurgalı, şahsiyetli duruşu olan insanlar sadece kılavuzluk isterler, gözetilmek isterler.  

Hicret arefesi saf değiştirenler, üst perdeden genel ifadelerle yerilmektedir. Şimdi bu yan çizmenin 
kökenine inilecek.  

 

 

(İsra 17/84) 
 

ًالیِبَس َىدَْھأ َوُھ ْنَمِب َُملَْعأ ْمُكُّبََرف ِھَِتلِكاَش َىلَع ُلَمَْعی ٌّلُك ُْلق  

Kul kullun ya’melu alâ şâkiletihî, fe rabbukum a’lemu bi men huve ehdâ 
sebîlâ(sebîlen). 
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De ki: “ Herkes kendi şakul’üne göre hareket eder. “ Öyleyse kimin daha çok hidayet  
yolunda olduğunu  en iyi Rabbimiz bilir.  

Demek ki birbirlerini delaletle suçluyorlar ki, Allah diyor ki : Durun! Kimin daha çok hidayette olduğunu 
Allah’a bırakın. 

 

(İsra 17/85) 
 

ًالیَِلق َِّالإ ِمْلِعْلا نِّم ُمتیِتُوأ اَمَو يِّبَر ِرَْمأ ْنِم ُحوُّرلا ُِلقِ حوُّرلا ِنَع ََكنُوَلأَْسیَو  

Ve yes’elûneke anir rûhı, kulir rûhu min emri rabbî ve mâ ûtîtum minel ilmi illâ 
kalîlâ(kalîlen). 

Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: “ Ruh, Rabbimin emrindendir ve size az bir ilimden başka 
bir şey verilmedi. 

Ruh kelimesinin geleneksel dini terim anlamı,genel bir ifade ile özetle şöyle söyleyebiliriz; bedensel varlık 
yaratıldıktan sonra insana kazandırılan can şeklinde tanımlanmış. Hatta şöyle derler, insan anne karnında 
şu kadarlıkken ruh üflenir, öldükten sonra ruh çıkar, can çıkar. Bu tanımdan dolayı yapılan yorumlar. 
Ancak bu nefsin tanımıdır. Yani canın tanımıdır, ruhun tanımı değildir. Nefis nerden geliyor ? Nefes alıp 
veren, can manasından gelmektedir. Bu  yapılan tanım, bu ruhun tanımıyla alakalı değildir. 

Ayette, ruhun ne olduğunu siz bilemezsiniz, size hiçbir ilim verilmedi, bilginin zerresi bile verilmedi, 
araştırmayın, düşünmeyin, karıştırmayın demiyor ki. Bir izah getiriliyor. Buna rağmen ne hikmetse 
geleneksel dini bakış bu izahları ve Kur’an’ı Kerim’de 21 farklı bağlamda yapılan ruh anlatımlarını 
görmezden gelmiştir. 

Kur’an’da “ Allah, nefisleri ölümleri sırasıda alır” (Zümer suresi 42) Bakınız burada, Allah ruhları ölümleri 
sırasında alır demiyor, nefisleri ölümleri sırasında alır diyor.  

Kur’an’ın hiçbir ayetinde “ ruhların alınmasından” bahsedilmez. Ruh alınan verilen bir şeymi ? O zaman 
ruh, beden ve can dan yani nefisden farklı bir şey olmalı. Zira kelime farklı ise manada farklıdır.  

“Ruh “un sözlük anlamı, gitmek, geçmek, rüzgarlı olmak, geniş ve ferahlık verici olmak manalarındaki rev 
kökünden bir isim. Bu kök, kelimenin maddi değil daha çok manevi görünmeyen latif bir hüviyete sahip 
olduğunu da belirtmekte. Kelimenin ne olduğunu anlamak için, Rabbimizin verdiği diğer ifadelerin 
üzerinde durmamız gerekiyor.  

Mesela; emir kelimesi, günlük dilde buyruk anlamında kullanılan emir kelimesi, Kur’an’da iş, oluş 
anlamında kullanılmaktadır. Yani ruh Rabbinin emirlerindendir. Kelime tekil hali ile Kur’an’da 153 kez 
geçmektedir. Kelimenin çoğulu olan umur, işler, buyruklar ise Hud suresi 97 ve Al-i İmran 128 nci ayetler 
arasında bulunduğu 13 ayette yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında “emrimizden bir ruh vahyettik” 
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ifadesinin, Allah’ın bir buyruklarından bir ruhu vahyettiği şeklinde meallendirmek gerekir. Bir sonraki 86 ncı 
ayet ruhtan bahsediyor diyor ki:  

(İsra 17/86) 
 

ًالیِكَو َانَْیلَع ِھِب ََكلُ دَِجتَ ال َُّمث َكَْیلِإ َانْیَحَْوأ يِذَّلاِب ََّنبَھَْذَنل َاْنئِش نَِئلَو  

Ve lein şi’nâ le nezhebenne billezî evhaynâ ileyke summe lâ tecidu leke bihî aleynâ 
vekîlâ(vekîlen). 

Ve eğer dileseydin, Biz sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik. Sonra Bize karşı bir 
vekil bulamazsın.  

Eğer dileseydin ey Muhammed, yani bizim sana gösterdiğimiz ruiyeti değilde, onlara meyletseydin, bizim 
sebat ettirmemize rağmen seçimini o taraftan yapsaydın, Biz sana vahyettiğimizi yani ruhu mutlaka 
giderirdik, keserdik, daha sana ayet göndermezdik. 

Şimdi iç bağlamla birlikte ruhu, aslında bu ayetler tanımlamış oldu. Ruhun ne olup olmadığını örnekleri ile 
ifade eden başka bir ayette şöyle : 

“Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik (Demek ruh vahyedilen bir şey ). Ve sen kitap nedir 
ve iman nedir bilmiyordun (Demek ki bu ruh, kitapla geliyor, ve size bir iman kazandırıyor. Sen kitap nedir, 
iman nedir bilmiyorken, san bir ruh vahyettik, onunla tabii bir iman kazandın). Ve lakin O’nu “nur” kıldık 
(Bakın! Vahyin, ilahi bilginin bir adı kitaptır, bir adı nur, bir adı ruh, bir adı hidayet). Kullarımızdan dilediğimizi 
O’nunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen, mutlaka sıratımustakime hidayet ediyorsun.” (Şura 52) 

İsra 86 ncı ayette olduğu gibi aktarılma ve anlama bağlamında geliyorsa ilk ilahi bilgi, orda Kur’an’ı Kerim 
ilahi bilgiye vahiy diyor. Çünkü vahiy, fısıldaşma manasına gelir. Yani Allah, elçisini bilgilendiriyorsa orada 
vahiy kelimesi kullanılıyor. İlahi bilginin hayatı tamamen değiştirip, ona anlam ve amaç katma vasfına da 
ruh diyor.  

Muhatapta iz bırakan mahiyetine göre de ,o bağlamlarda, ilahi bilgiye Kur’an kelam diyor, muhatabın 
idrak seviyesine indirilmesinden dolayı, onların anlayacağı bir lisan ile , bir seviye ile ilahi bilginin 
aktarılmasına kavl, söz diyor.  

Geleceği ve muğlaklığı gidermesinden dolayı nur diyor. Doğru yolu göstermesinden dolayı hidayet, hakkı 
batıldan ayırdığı için  Furkan, ikram etmesi ve çok okunup tekraren aktarılmasından dolayı ilahi bilgiye 
Kur’an’ı Kerim denmiştir. 

Kadim bir yasa ve töre oluşu ile alakalı olarak ilahi bilgiye bir dönem Tevrat denmiş, söz ve ahid oluşu ile 
İncil, silinmezliği vurgulamak için Zebur sıfatını almıştır ilahi bilgi.  

Allah’ın isim ve sıfatları gibi vahiy’in de isim ve sıfatları vardır, ruh ta sadece bunlardan birisidir. Ruh isra 
suresi bağlamında hayatı tamamen değiştiren, ona maddi ve sığ hedeflerden ziyade uhrevi ve yüce bir 
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istikamet çizen, insanı kendi elleriyle şekillendirdiği karekterinde köklü değişimlere sebep olan Allah’ın 
emir, buyruk ve yönlendirmeleri manasındadır. 

“ Ve size az bir ilimden başka bir şey verilmedi”, bunu nasıl anlayacağız? Ruha ilahi bilgi dedik. Bakın bu 
cümleyi de bize Lokman Suresi 27 açıklayacak. Allah’ın sonsuz ilmi karşısında insanlara verilenin çok az 
olduğunu ifade ediyor. Ruhun sınırsızlığını anlatıyor. 

Yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa, deniz(ler) de (mürekkep olsa), arkasından yedi deniz 
(daha gelip) ona yardım etse de (Allah'ın kelimeleri yazılsa), yine (bunlar tükenir), Allah'ın kelimeleri 
tükenmez. Allah öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir. 

Allah’ın bilgisi olan ilahi bilgiler yani ruh, insanoğluna çok az bir bölümü verilmiştir. Allah’ın bilgisi karşısında, 
insanın bildiği çok azdır. O da indirilen ayetlerdir.  

“ Sana ruhtan soruyorlar, de ki: O Allah’ın sonsuz, uçsuz bucaksız bilgisidir ve o bilgiden size vahiyle, 
Kur’an’ı Kerim’le çok az bir kısmı verilmiştir. Siz bu çok az kısma uymuyorsunuz, tabii olmuyorsunuz.  

Zira insan neden çok az kısım. Çünkü insanın kapasitesi sınırlı. Üstelik ilahi bilgilerin bir kısmı da gaybi, 
mesela cennet, cehennem. Eğer bu ilahi bilgiler insana gösterilseydi, imtihan ortadan kalkardı.  

Bu ayetten 90 ncı ayete kadar vahye dikkat çekilmesi bir önceki ayette geçen “ruh” kelimesinin vahiy 
anlamına geldiğini iç bağlam delilidir diyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/87) 
 

اًریِبَك َكَْیلَع َناَكُ َھلَْضف َّنِإ َكِّبَّر نِّمً ةَمْحَر َّالِإ   
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İllâ rahmeten min rabbike, inne fadlehu kâne aleyke kebîrâ(kebîren). 

Sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki O’nun senin üzerindeki fazlı büyüktür. 

Bu “ruh” var ya sadece Rabbinden bir rahmettir, Allah’ın merhameti gereği sizle konuşmasıdır. Yine 
rahmet vurgusu, Kur’an’ı rahmet penceresinden anlamamız gerekiyor. Kur’an, sadece ve sadece 
rahmet temelli okunduğunda büyük bir lütuf,fazıl, ikram ve şifaya dönüşmektedir.  

Allah Resulü özelinde, insanoğlu günaha meyletse de Allah vahyi kesmediğini ve insanlara olan 
merhameti gereği bunu yaptığını ifade etmektedir.  

Bu rahmetteki lütfun, ihsanın, fazlın aranması, Kur’an’ın doğru, sağlıklı anlaşılıp tatbikine bağlanmıştır. 

 

(İsra 17/81) 
 

ِھِْلثِمِب َنُوْتَأیَ ال ِنآُْرقْلا َاذَھ ِْلثِمِبْ اُوْتَأی َنأ َىلَع ُّنِجْلاَو ُسنِإلا َِتعََمتْجا ِنِئَّل ُلق  
اًریِھَظ ٍضَْعبِل ْمُھُضَْعب َناَك َْولَو  

Kul le inictemeatil insu vel cinnu alâ en ye’tû bi misli hâzâl kur’âni lâ ye’tûne bi mislihî 
ve lev kâne ba’duhum li ba’dın zahîrâ(zahîren). 

De ki: “ Eğer ins ve cin bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, onların bir 
kısmı, bir kısmına arka çıksa da onun bir benzerini getiremezler. 

Buradaki “ins ve cin” kalıbı, tanınan ve tanınmayan manasındadır. Kur’an’ı Kerim’de böyle ifadeler var.  

Mesela enam suresinin 59 ncu ayetinde “kuru ve yaş” der. Sadece “kuru ve yaş” olanlar mı kast ediliyor? 
Hayır. Mahlukatın tamamı kast ediliyor.  

Mesela sabah ve akşam ifadesi var. Sadece sabah ve akşam mı kast ediliyor? Hayır. Sabahtan akşama 
kadar kast ediliyor.  

İki zıt kelimenin takım halinde tamlama şeklinde ifade edilmesi, sadece Arapçaya has bir özellikte değil, 
tüm dillerde bu vardır.  

Mesela, tepe ve tırnak. Bu iki kelimeyi birleştirdiğinde, baştan aşağı manasına geliyor.  Burada “ins ve cin” 
tanının ve tanınmayan, bilinen bilinmeyen  anlamına gelmektedir. Bu işi yapabilme potansiyelde olan 
tüm varlıklar manasına geliyor. 

Bu da ne demek? Kur’an’ın, ins ve cin si aciz bırakması, onun beşer kaynaklı olmadığının delilidir.  85 nci 
ayette vurgulanan “ruh”un yani vahyin Allah’ın kendi işi olduğu hususu, bu ayetlerde de bir meydan 
okuma şeklinde pekiştirilmiştir.  
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Ruh, Rabbimin emirlerindendir, Rabbimin buyruklarıdır. Bunu beşeri buyruklarla karıştırmayın.  

(İsra 17/89) 

اًرُوفُك َِّالإ ِساَّنلا َُرثَْكأ َىَبَأف ٍَلثَم ِّلُك نِم ِنآُْرقْلا َاذَھ يِف ِساَّنلِل َانْفَّرَص َْدَقلَو  

Ve lekad sarrafnâ lin nâsi fî hâzâl kur’âni min kulli meselin fe ebâ ekserun nâsi illâ 
kufûrâ(kufûran). 

Ve and olsun ki Biz, bu Kur’an’da  bütün meseleleri farklı yönleri ile ifade ettik. Buna 
rağmen insanların çoğu hakikati örtmek için direndi. 

 
(İsra 17/90) 
 

اًعُوبَنی ِضَْرألا َنِم َاَنل َرُجَْفت ىَّتَح ََكل َنِمْؤُّن   َنلْ اُولَاقَو

Ve kâlû len nu’mine leke hattâ tefcure lenâ minel ardı yenbûâ(yenbûan). 

Ve dediler ki : “ Sen, bize yerden bir kaynak akıtmadıkça sana asla inanmayız. 

Rabbimiz ilkelere çağırırken, kitaba uyma niyeti olmayanlar, o ilkeleri getiren Resul’e karşı çıkıp, ondan 
olağanüstülükler, mucizeler beklemişlerdir.  

Hayata anlam ve amaç katan, ona ruh kazandıran ilkelere uymak fedakarlık istediğinden, insanlar 
nedense bütün Resullerden mucize beklemişlerdir. Aslında bu beklenti, kitaba uymamak için öne sürülen 
bir bahanedir.  

Şimdi öncelikle bu insanların, peygamberden neden böyle bir mucize istedikleri üzerine tefekkür edelim.  

Yani “ sen bize yerden bir kaynak çıkartıp, fışkırtmadıkça”. Bu insanlar çölde yaşayan insanlar, bunlar için 
en önemli şey sudur. Eğer suyun bol olduğu bir yerde yaşasalardı, bu menfaatçi kafa başka bir mucize 
isteyecekti.  

Buradan çıkardığımız sonuç, bu ve devamında ki hurmalıklar, bahçeler, ırmaklar, altından yapılmış evler 
isteği aslında, peygambere mucize atfedenlerin menfaatçi tipler olduğunu deşifre eden cümlelerdir. Zira 
sünnetullah’a aykırı mucize isteklerinde emek olmaz, gayret olmaz, alın teri gibi Allah’u Teala’nın razı 
olduğu , sevdiği, değer verdiği, üstün tuttuğu hasretlerin hiçbiri mucizelerde olmaz.  
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Bedavacı kafa, emeğe dayanmayan, mucize, keramet ve olağanüstülükleri her zaman ve zeminde arzu 
etmiş, buna uygun hayaller kurgulamıştır.  

(İsra 17/91) 
 

اًریِجَْفت اََھلالِخ َراَھَْنألا َرَِّجُفَتف ٍَبنِعَو ٍلیِخَّن نِّمٌ ةَّنَج ََكل َنوَُكت َْوأ  

Ev tekûne leke cennetun min nahîlin ve inebin fe tufecciral enhâra hılâlehâ 
tefcîrâ(tefcîran). 

Veya senin , hurma ve üzüm bağlarından bir cennetin olsun. Öyle ki onun aralarından, 
şarıl şarıl ırmaklar akıt. 

Yine kendi menfaatleri doğrultusunda mucizeler talep ediyorlar. Peki hicret bağlamında bu mucize 
taleplerinin arkasında yatan bilinçaltı nedir? Bu muhalefete bir katkısı var mıdır? Biraz tefekkür ettiğimizde 
aslında her şey ortaya çıkacaktır. 

Hicret bağlamıyla bu ayetleri düşündüğümüzde bu isteklerin müşrikler tarafından dillendirilmesinin bir 
sebebinin de Hz. Muhammed’in çevresini bereketli kıldığını iddia ettiği Aksa Mescidin de  bunları 
bulamayacakları propagandasıdır. Müşriklerin yaptıkları propaganda şu:  

Ey inananlar! Başınızdaki peygamber size gideceğiniz yerde bunları vaad ediyormu ki siz ona uyup evinizi 
barkınızı, bahçenizi, cennetinizi, düzeninizi terk ediyorsunuz. 

Önceki ayetlerde ifade edilen savaş çığırtkanlığından sonra dile getirilen argüman işte budur. Şimdi 92 
ye geçelim. 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/92) 
 

ًالیَِبق ِةَكِئآلَمْلاَوِ ّ اِب   َيِْتَأت َْوأ ًافَسِك َانَْیلَع َتْمَعَز اَمَك ءاَمَّسلا َطِقُْست َْوأ

Ev tuskıtas semâe kemâ zeamte aleynâ kisefen ev te’tiye billâhi vel melâiketi 
kabîlâ(kabîlen). 
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Veya iddia ettiğin gibi gökten üzerimize parçalar düşür. Veya Allah’ı ve melekleri 
açıkça getir! 

Burada bir iddia var. Bu iddianın ispatlanması gerektiğine dair müşriklerin bir propagandası var. Bu 
iddiaya yani senin peygamber olduğuna şahit olarak Allah’ı ve meleklerini getir diyorlar.  

Gökten taş parçası yağdırma iddiasını 68 nci ayette peygamber şöyle dile getirmişti. “ Öyleyse karada 
sizi yere geçirmesinden veya üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden emin mi oldunuz. 
Sonrasında bir vekilde bulamazsınız.  

Peygamberlik kurumunu yanlış anlayanlar mucizede olduğu gibi , gelecek olan afetle alakalı uyarıları da 
tehdit olarak algılamış ve meydan okumuşlardır. Ancak Allah aciz bir varlık gibi tehdit etmez, sadece 
merhameti gereği önceden uyarır.  

Tüm resullerin, beşir, müjdeleyici olması mucize talepleri ile karşılanmışken, nezir olmalarıda tehdit olarak 
algılanmıştır, bu kafa tarafından. Bunu İsra suresinin 105 nci ayetinde okuyacağız. “ Biz seni müjdeci ve 
uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik.” Resulün başka bir amacı, görevi yoktur.  

Bunu başka resullerde de görüyoruz. İşte Hz. Şuayib’e söylenenler : “ Öyleyse eğer sen sadıklardansan 
üzerimize gök yüzünden bir parça düşür “ (Şuara 187). Aynı talep görüyorsunuz. İman özü itibari ile gaybi 
bir alan olduğundan, Allah’ı ve melekleri görmek gibi istekler, mucizeler hiçbir resul tarafından yerine 
getirilemez ve getirilmemiştir. Zira sünettulaha ters olağanüstülükler ve tabiatın seyrine müdahale, gaybe 
imanı iptal edip, bu konuları bir müşahadeye yani pasif bir gözleme indirgeyerek imtihanı bitirecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/93) 
 

َلَِّزُنت ىَّتَح َكِّیِقُرِل َنِمْؤُّن َنلَو ءاَمَّسلا يِف َىقَْرت َْوأ ٍفُرْخُز نِّم ٌتَْیب ََكل َنوَُكی َْوأ  
ًالوُسَّر اًرََشب ََّالإ ُتنُك ْلَھ يِّبَر َناَحْبُس ُْلقُ هُؤَرْقَّن ًابَاتِك َانَْیلَع  
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Ev yekûne leke beytun min zuhrufin ev terkâ fîs semâi, ve len nu’mine li rukıyyike 
hattâ tunezzile aleynâ kitâben nakrauhu, kul subhâne rabbî hel kuntu illâ beşeren 

resûlâ(resûlen). 

Ve senin altından bir evin olsun veya göğe çık! Bize okuyacağımız bir kitap 
indirmedikçe senin yükselişine asla inanmayız. De ki: “ Benim Rabbim Subhan’dır. Ben, 
sadece beşer bir resul değil miyim? 

Müşriklerin talebi, Allah Resulü’nün miraca yani göğe çıkması. Ve göğe çıkmada yetmeyecek. “ Bize 
okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine asla inanmayız” diyorlar. Senden bu olağanüstülük 
bekleyenlere de ki: “ Benim Rabbim Subhan’dır.”  

Çok önemli bir kullanım. Benim Rabbim kadir-i mutlaktır. İsterse bütün mucizeleri yapar, bana da yaptırtır, 
demiyor, dikkatinizi çekerim. Yani peygamber bu mucizeleri göstermedi dediğimiz zaman, niye Allah’ın 
gücü buna yetmiyor mu diye itirazları Kur’an’ı Kerim reddetmektedir. Bu ifadelerin yersiz olduğunu ifade 
etmektedir. Çünkü burada kadir esması geçmemekte, Rabbin münezzeh olduğundan bahsetmektedir.  

Yani Rabbimiz, bu tarz çocuksu isteklere, ilkesiz müşahade ile elde edilmiş bedavacı iman  taleplerinden 
münezzehtir, beridir. Benim Rabbim Suphan’dır. O’nu tenzih ederim.  

“Ben, sadece beşer bir resul değil miyim?” Bu şekilde bir soru soruyor peygamber.  

Neden? 

Çünkü müşrikler, Allah resulüne ne diyordu? Bu da bizim gibi bir beşer. Yani hem bunu söylüyorlar, hem 
de beşer üstü şeyler bekliyorlar. Burada aslında kendileri ile çeliştiklerini ifade ediyor. Tamamen kendi 
tezleri ile onları köşeye sıkıştıran muazzam bir akli mat. İsra suresi de yine Allah’ın Suphan oluşu ile 
başlamıştı.  

O gece yürüyüşünü de olağanüstü bir şey olarak görmeyin. Bu talepleri de bizim karşılamamızı 
beklemeyin. İlk ayette kulunu gece yürütmesi nasıl bir mucizevi yolculuk değilse, buradaki nükte de 
aynıdır. Aslında bu kullanım, Allah’ın emeğin, çabanın , gayretin olmadığı mucizelerden ve mucize 
beklentisinden, kerametlerden razı olmadığını da net olarak göstermektedir. Bunlar Kur’an’i delillerdir. 
İlahi delillerdir. 

Maalesef Mekkeli müşriklerin mucize istekleri gerçekleştirilmemiş olmasına rağmen Hz. Muhammed’in 
vefatından sonra müşriklerin geçmişteki istekleri bu kez Müslümanlar tarafından yeniden üretilmiştir.  

Evrensel, fıtri, insani, ilahi ilkelere, kitaba uymak istemeyenlerin, arzu ve istekleri uyduruk ve zorlama 
talepleri maalesef rivayet , menkıbe ve mitolojilerle karşılanmıştır.  Birkaç örnek üzerinden bunu 
somutlaştırmak istiyoruz. 

Mesela, Hudeybiye güne halk susuz kalmıştı. Resulullah’ın önünde bulunan su ibriğinden abdest aldığı 
sırada ona doğru varmıştık. Hz. Nebi onlara, size ne oluyor ! diye seslendi ve sordu. Mahvolduk Ey Allah’ın 
Resulu diye seslendiler. Peygamberimiz, ben sizin aranızda iken, siz mahvolmayacaksınız buyurdu. Ya 
Resulullah, yanımızda sizin ibriğinizden başka ne abdest alacak, ne de içilecek su var dediler. (Yani millet 
susuzluktan kıvranıyor, Allah Resulü ibrik ile abdest alıyor. Toprak ile teyemmüm yapma imkanı varken, 
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ibriğinden abdest alıyor. Niye ibrik orda olmalı. Çünkü o şimdi üretilecek. O yüzden o figür önemli. Herkesin 
suyu bitiyor, Allah Resulü ondan bihaber. ) 

Bunun üzerine Allah’ın Resulü, elini ibriğin üzerine koydu ve “ alın ! bismillah buyurdu.” Kaynaktan fışkırır 
gibi hemen parmaklarının arasından su akmaya başladı. Yani Allah Resulü bir kaynak fışkırtmış oldu.  

Müslümanlar ondan hem su içtiler hem de abdest aldılar. Ordan yüzlerce Müslüman var. Allah Resulünün 
kolu uzatılmış bir şekilde duruyor, herkes gelip abdest alıyor, su içiyor. (Buhari, menakıp,Megazi, 
Müslüm’de geçmektedir) 

İsra suresi 90 ncı ayette “ kaynak akıtmadıkça sana inanmayacağız” isteğini bu sefer fetih suresi 
bağlamında bir rivayet ile yerine getirmişlerdir. Maalesef, ne gerek varsa buna. 

Asıl komutan ne yapar ? Gerekli olan suyu önceden tedarik eder, asıl marifet ondadır, asıl yönetici odur.  
Yani bir ibrikle savaşa çıkan komutanı siz nasıl örneklik olarak alacaksınız. Bu ordunun kaç kişilik olduğunu, 
kaç kişilik suya ve yemeğe ihtiyacı olduğunu, hangi su kaynağının yanında durulması gerektiğini bilen 
komutan örneklik alınacak komutandır. 

Asıl örneklik alınan, asıl üstünlük, asıl keramet bunu önceden hesap edebilmektir. Savaş için sefere 
çıkıyorsun, suyun bitti , alın size su… Bunu bir üstünlük olarak anlatıyorlar maalesef, bu üstünlük değil, bu 
sorumsuzluk, boşvermişlik. Allah Resulü bu tarz rivayetlerden beridir, münezzehtir. Allah’ta beridir. Biz 
bunların Allah Resulünü övmek değil, yermek olduğu kanatindeyiz.  

Başka bir rivayet; 

Hurmalıklar. “ Senin bir sürü hurmalıkların olacak, bize yedireceksin” Bunu da Ebu hürereye naklediyor.  

Tebük savaşı yolculuğunda ordu aç kaldı. Yine Allah Resulü haşa bunu kestirememiş. Böyle tedbirsiz çıkan 
savruk bir grup.  Sahabeye de iftira atıyorlar,peygambere de. Allah Resulü, yiyecek bir şey varmı diye 
sordu. Ben dedim ki: “Heybemde birkaç tane hurma var.” Bir rivayete göre sahabenin heybesinde 15 
tane hurması var. Efendimiz getirilmesin istedi, bende getirdim. Mübarek elini soktu, bir avuç çıkardı, bir 
kaba bıraktı, okudu, üfledi. Sonra askerler 10 ar 10 ar çağrıldı,hepsi bir avuç hurmadan yediler. Sonra 
getirdiğin şeyi al götür, onu tut, muhafaza et, boşaltma dedi Allah Resulü. Ben aldım elimi o heybenin 
içine soktum, baktım ki, önceden olduğu kadarı yine duruyor. Bütün ordu doymasına rağmen, aynı 
hurma yine var.  

Sonra peygamber efendimiz hayatta olduğu sürece o hurmalarda yedim, dağıttım. Arkasından Hz. 
Ebubekir geldi, Hz. Ömer geldi, Hz. Osman geldi onlar da hayatta olduğu sürece o hurmaları kabi ile 
birlikte korudum ve yedim.Sonra Hz. Osman’ın şehadetinde benim torbam tahrip oldu. İçindeki hurmalar 
dağıldı, ondan sonra onlar tükendi. (Tirmizi’de Menakıp bölümünde geçmektedir) 

Bakın ! Bir çiftçi düşünün, ekiyor, biçiyor, ağaçlarına bakıyor, o ağaçlardaki hurmaları emekle topluyor, 
olgunlaşmasını bekliyor ve o hurmaları tasattuk ediyor, Allah yolunda harcıyor. Bu bir sahabe modeli. 

Diğeri de, heybesine eline atıyor, çıkarıyor, dağıtıyor, çıkarıyor dağıtıyor, fakirlere veriyor. Hiçbir emeği 
gayreti yok, hasat zamanını beklemesine gerek yok, heybesine ne zaman elini atsa hurma var.  

Hangisi Allah’ın istediği kul tipi, hangisi cennetlik, hangisi daha üstün. 
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İsra 93 te Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammed’den göğe yükselmesin ister ve okuyacakları bir kitap 
getirmesini isterler. Rivayet kültürü Hz. Resulü tıpkı bu ayette ifade edilen istek doğrultusunda yükseltir. 
Bakara suresinin son üç ayetini Resule getirttirir. Buda müsnette geçmektedir. Müslümin imam bölümünde 
geçer. 

Oysa ne Allah ne de Resulün müşriklerin imanına ihtiyacı yoktur. Onların iman etmesi için bu tarz 
harkuladelikler göstermekten Allah münezzehtir, beridir. İnanmazlarsa inanmasınlar. Dileyen iman eder, 
dileyen inkar eder.  

Müşriksi sığ kafa, mucize görmeden veya mucize rivayeti olmadan peygambere kesinlikle iman edemez.  

Neden? Neden iman etmez? 

Günümüzde bazen duyuyoruz. Siz peygamberi inkar ediyorsunuz, mucizeyi inkar ediyorsunuz, diyenlerin 
aslında bilinçaltlarında , mucize imani bir konudur düşüncesi yatar. Yani mucizeyi inkar eden biri, 
otomatikmen peygamberi inkar ettiğini zannediyor. Çünkü mucizeyi imani bir konu olarak düşünüyor.  

Buradan çıkan sonuç; mucize olmasa aslında peygambere iman etmeyecek bu kişi. Yani mucizeyi kabul 
etmeyenleri, inkarla, küfürle suçlayan adamın, bilinçaltında yatan, mucize olmasa ben peygambere 
inanmam.  

Aslında ayetin sonu , “ evet, ben istediğiniz tüm mucizeleri ilerde tek tek göstereceğim” cümlesiyle değil, 
“ ben sadece beşer bir resul değilmiyim?” sorusuyla bitmiş ve gelecekte üretilecek olan tüm beşer üstü , 
istek, rivayet ve olaylara verilmiş ilahi bir cevap olarak karşımıza çıkmıştır. 

Bu soru, aslında tüm resullere yapılan ithamlara verilmiş bir cevaptır. 

Diğer Resullerede böyle ithamda bulundular, onlardan olağanüstülük istediler. Onlarda mucizevilik 
ortaya koymadılar.  

Hem günümüzün Müslümanları Kur’an’ı Kerim’deki, Fussilet suresi 6 ve Kehf Suresi 110 ncu ayete iman 
eder, Kur’an’daki bir ayeti bile inkar etmez. Derler ki:  

 Günümüz Müslümanları bu ayete iman 
eder. Hem de dünyada hiçbir insanın yapamayacağı, yukarıda ifade ettiğimiz rivayetlere iman ederler. 
Aslında bu kendi içinde muazzam bir çelişkidir.  

Resul’ün üsve-i  hasene , en güzel, en ideal örnek olması gereken beşeri sıfatlarını öne çıkaranları da 
mucize inkarcısı ve peygamber düşmanı olarak lanse ederler. Oysa Kur’an’ın beşerlik vurgusu, mucize 
isteğine bir reddiye olup, beşerlik ve mucizenin bir arada olamayacağı mesajını verir.  

Başka bir ifade ile bir beşerden beşer üstülük beklemek abestir. Esasen insanı hayali değil, ayakları yere 
basan, gerçekçi bir dünya ve iman algısına ulaştıran asıl unsur, resullerin sadece vahiy alan cennetlik 
beşerler olduğuna inanmaktan geçer.  
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Sonraki ayette ifade edildiği gibi, mucize gösteren resul inancı ve kerametlere inanmak, hakiki hidayete 
engeldir. Kur’an’ı Kerim bunu çok net ortaya koymaktadır. Yani peygamberin mucize yaptığına , mucize 
göstererek insanları ikna ettiğine inanmak hidayete engeldir. 

(İsra 17/94) 

اًرََشبُ ّ. ََثَعَبأْ اُولَاق َنأ َّالِإ َىدُھْلا ُمُھءاَج ْذِإْ اُونِمُْؤی َنأ َساَّنلا ََعنَم اَمَو  
ًالوُسَّر  

Ve mâ menean nâse en yu’minû iz câe humul hudâ illâ en kâlû e beasallâhu beşeren 
resûlâ(resûlen). 

Hidayet geldiği zaman insanların, inanmalarına  “ Allah, beşer bir resül mü gönderdi?” 
demelerinden başka bir şey mani olmadı.  

Yani mucize göstermeyen bir resül tasavvuru, bu adamları delalete sürüklemiş, bu adamları hidayetten 
alıkoymuş. Çok net. Hz. Muhammed’de dahil olmak üzere resullerin tamamı, sadece cennetlik beşerler, 
kamil insanlar olarak görmeyip, insanüstü olarak inanıp, göstermek veya lanse etmek, bu ayete göre 
delalettir.  

Bu uyduruk masallar, düşünen, sorgulayan insanların imanlarına da mani olmaktadır. Allah resulü 
zamanında yaşananları ve günümüze kadar gelen rivayetleri mucize olarak görmeyenleri tekfir eden 
kafa, Allah’ın peygamberi, insanların kendi cinsinden göndermesindeki hikmeti bir türlü kavrayamamıştır. 
Rabbimiz onların bu iddialarına şöyle karşılık vermiştir : 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/95) 
 

َنِّم مِھَْیلَع َانْلََّزَنل َنیِّنِئَمْطُم َنوُشَْمیٌ ةَكِئآلَم ِضَْرألا يِف َناَك ْوَّل ُلق  
ًالوُسَّر اًَكلَم ءاَمَّسلا  
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Kul lev kâne fîl ardı melâiketun yemşûne mutmainnîne le nezzelnâ aleyhim mines 
semâi meleken resûlâ(resûlen). 

De ki: “ Eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten melek 
resül indirirdik. 

Bu kadar basit ve net bir cevap. Bu ayetlerle Kur’an, peygamberlik müessesinin temel kuralını ortaya 
koymaktadır. “ İnsan olana, insan bir peygamber gönderilir.” İnsana yedi kat semanın üzerine çıkabilen, 
ellerinden sular fışkırtan, hurmaları ve gıdaları çoğaltan, gölgesi olmayan, yetmiş erkek gücünde olan, 
bakışı ile bir çocuğu felç edebilen, kütüğü ağlatan farklı yapıdaki bir varlığı, mahluku, peygamber olarak 
tarihin hiçbir anında asla göndermemiştir.  

Peygamberin yaptıklarını mucize olarak görme isteği var. Öyle bir bakış var. Yaptıkları anlatıldığı zaman 
mucizeye dönüştürülüyor. Böyle bir talep var. Bunlar yalandır, iftiradır demiyoruz, sadece böyle 
görüyorlar.  

Ayette yer alan “yemşune”, dolaşan kelimesi , aslında hayatın içine karışan, o hayatın içindeki 
davranışları ifade etmektedir.  

Allah Resulü’nün yapıp, sizin emek vermenize, uğraşmanıza, çalışmanıza rağmen yapmayacağınız her 
şey, vahiy almak dışında, bilin ki bidattır, uydurmadır. 

Allah Resulü, ben sadece bir beşer, elçiyim deyince, kafirlerler, öyleyse senin elçiliğine kim şahitlik edecek 
diyorlar, haklı olarak.  

Düşünün; hiçbir mucizeniz yok, sadece ilkeleriniz var elinizde, insani değerleriniz var, ahlakınız var, 
duruşunuz var. Onlarda doğal olarak diyorlar ki; senin resul olduğuna kim şahitlik edecek. Bunun üzerine 
de 96 ncı ayet iniyor.  

 

 

 

 

(İsra 17/96) 
 

اًریَِصب اًریِبَخ ِهِدَابِعِب َناَكُ ھَّنِإ ْمَُكنَْیبَو يِنَْیب ًادیِھَشِ ّ اِب َىفَك ُْلق  

Kul kefâ billâhi şehîden beynî ve beynekum, innehu kâne bi ıbâdihî habîran 
basîrâ(basîren). 
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De ki: “ Benimle sizin aranızda, şahit olarak Allah yeter.”  Muhakkak ki O, kullarını 
haberdar eden, görendir. 

Allah soyut bir varlık, görünen bir varlık değil ki şahedetini bizde duyalım, görelim. Bu şahitlik nasıl 
gerçekleşecek.  Bu şahitlik şöyle gerçekleşiyor. Bunun cevabı Allah’ın sonraki cümlesinde saklı. 

Allah’ın şahit olması aslında her şeyden haberdar olmasıdır. Bu nedenle “ habiran basira” ifadesini, 
haberdar olan ve gören şeklinde meallendirmek, kendi içinde bir mantık hatasıdır. Çünkü şahit olan zaten 
haberdar olandır. Eğer siz bunu “haberdar olarak” meallendirecekseniz, o zaman basiri haberdar 
olmanın önüne almanız lazım. Yani Allah, her şeyi gördüğü için, herşeye şahit olduğu için, haberdar 
olandır. Habir cümlenin sonunda gelmesi lazım, fakat cümlenin sonunda basir geliyor. 

Allah yapılanlara şahittir. Olmuş ve olacaklarla ilgili, elçisi kanalıyla kullarını haberdar eder. Habir esması 
sadece haberdar olan manasında değil, birde haber veren manasındadır. O yüzden  doğru meal “ 
haberdar eder ve kullarını, bu habere karşı tasarruflarını da görendir.” 

Yani size önceden ayetlerle bildirir ve sizin bu ayetlere karşı sergilediğiniz tutum ve davranışı da görür. 
Burada anlatılan odur.  

Bu meallendirme , Allah’ın şahitliğide çok net bir şekilde bize ortaya koyacak, yoksa anlayamayız, Allah’ın 
şahitliğini. 

“ Şehid” kelimesi, sözlükte hazır bulunmak, bilmek ve haberdar olmaktır. Bu manaları taşıyan “şehede” 
kökünden türemiştir.  

Allah’ın şahit olarak yetmesi ne demektir?  

Allah’ın herşeyi görüp, haberdar olması ve Resulü’ne haber vererek, onu düşmanlarının bir adım önüne 
geçirmesi, aslında elçinin hak resul olduğunun tek delilidir.  

Tutarlı ilahi ve gaybi haber kaynağına sahip olmaları, Resullerin tek ve en somut Resullük alametidir. Bunun 
kahinlikten farkı, Resullerin bu sonuçlara ulaşmakta kullandıkları muazzam sebep-sonuç ilişkisidir.  

Yani Rabbimiz gelecek ile ilgili bir şey anlatırken, bunu kahinler gibi böyle karşı tarafın gözünü boyama 
gibi ,sebep ve sonuçtan arındırarak anlatmaz.  

Esas mucizenin, Allah’ın Resulü ile gaybi bilgilendirme yoluyla insanları haberdar etmek olduğu şöyle 
ifade edilmiştir:  

“  Dediler ki: Ona Rabbinden mucizeler, ayetler indirilmeli değilmiydi? De ki: “Ayetler, mucizeler ancak 
Allah’ın katındadır. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız 
onlara mucize olarak yetmedi mi ? Şüphesiz bunda inanan bir toplum için rahmet ve öğüt vardır. “ 
(Ankebut suresi 50-51) 

Allah Resulü aracılığı ile diyor ki: “ Zina etmeyin, adam öldürmeyin, hırsızlık yapmayın, faiz yemeyin, 
haksızlık yapmayın, insanları köleleştirmeyin “. Bu ilkelerin neyi yanlış ki, sizde çıkıp diyorsunuz ki ilkeleri 
getiren elçiye, “ biz senin dediklerine inanmamız için, senin bize olağanüstülük göstermen lazım. Ne gerek 
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var olağanüstülüklere. Bunlar zaten doğru. Bunları yaparsanız zaten, mutlu mesut bir sosyal hayatınız 
olacak.  Niye mucize istiyorsunuz ki? 

Çünkü amaç, bu ilkelere, kitaba  uymak değil, kitabına uydurmak. Niyet kötü.  

Bakın bu yukardan beri okuduğumuz hikmetlere Allah kimi ulaştırırsa, artık o hidayettedir. 

 
 
(İsra 17/90) 

 

ِھِنُود نِم ءَایِلَْوأ ْمَُھلَ دَِجت َنَلف ْلِلُْضی نَمَو َِدتْھُمْلا َوَُھفُ ّ. ِدَْھی نَمَو  
ُمَّنَھَج ْمُھاَْوأَّم ا�مُصَو اًمُْكبَو ًایْمُع ْمِھِھوُجُو َىلَع ِةَمَایِقْلا َمَْوی ْمُھُرُشَْحنَو  

اًریِعَس ْمُھَانْدِز   َْتبَخ اَمَّلُك
Ve men yehdillâhu fe huvel muhted(muhtedi), ve men yudlil fe len tecide lehum 

evliyâe min dûnihî, ve nahşuruhum yevmel kıyâmeti alâ vucûhihim umyen ve 
bukmen ve summâ(summen), me’vâhum cehennem(cehennemu), kullemâ habet 

zidnâhum saîrâ(saîren). 

Ve Allah, kimi ulaştırırsa, artık o hidayettetir. Ve kimi dalalette bırakırsa o takdirde onlar 
için O’nun astında evliya bulamazsın. Ve kıyam günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak 
yüzüstü haşrederiz. Onların me’vası  cehennemdir. Ve Biz onların çıldırtan alevini  her 
sönmeye yüz tuttuğunda arttırırız. 

Buradaki “me’va” sığınılacak yer, barınılacak yer anlamına gelmektedir. Bu bir sıfattır. Ne ile yanyana 
gelirse onu niteler.  

 

 

 

(İsra 17/98) 
 

اَّنَِإأ ًاتَافُرَو اًماَظِع اَّنُك َاذَِئأْ اُولَاقَو َانِتَایآِبْ اوَُرفَك ْمُھََّنأِب مُھُؤآَزَج َكَِلذ  
ًادیِدَج ًاقْلَخ َنُوثُوعْبََمل  
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Zâlike cezâuhum bi ennehum keferû bi âyâtinâ ve kâlû e izâ kunnâ izâmen ve 
rufâten e innâ le meb’ûsûne halkan cedîdâ(cedîden). 

İşte bu, onların ayetlerimizi örtmeleri ve “ Biz kemik ve toz haline gelmiş olduğumuz 
zaman mı gerçekten yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?” demelerinin tam karşılığıdır. 

Ahiretin yokluğu düşüncesi, hayatın tüm ruhunu yok eden, ömrü duyusal zemine, hazlara indirgeyen bir 
beladır. Tabiattaki yeniden dirilişi, her doğan canlıyı ve hayat dolu tabiatı ayet olarak görmelerine 
rağmen bu hakikatin üstünü sürekli örterler.  

 

 

(İsra 17/99) 
 

َُقلَْخی َنأ َىلَع ٌرِدَاق َضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلاَ ّ. ََّنأْ اْوََری َْملََوأ  
اًرُوفُك ََّالإ َنوُمِلاَّظلا َىَبَأف ِھیِف َبْیَر َّالً الََجأ ْمَُھل ََلعَجَو ْمَُھْلثِم  

E ve lem yerev ennallâhellezî halakas semâvâti vel arda kâdirun alâ en yahluka 
mislehum ve ceale lehum ecelen lâ raybe fîhi, fe ebâz zalimûne illâ kufûrâ(kufûran). 

Ve onlar; Allah’ın gökleri ve yeri yarattığını ve onun bir mislini daha yaratmaya kadir 
olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için, onda şüphe olmayan bir ecel kıldı. Buna rağmen 
zulmedenler, sadece örtmek için direndi.  

Allah tabiatı yaratmış, tabiat bir mucize. İlkbaharda toprağın tekrar canlanması bir mucize. Bunları tekrar 
yaratan Rabbin, bunun mislini bir daha yaratmaya kadir’dir değil mi , diyor. Siz topraktan bir heykel 
yapıyorsunuz. Bu heykelden bir tane daha yapmaya kadir değilmisiniz?  Yani bir şeyi bir kere yapan, bir 
daha yapabilir. Mantık bunu gerektirir.  

 

 

(İsra 17/100) 
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َناَكَو ِقَافنِإلاَ َةیْشَخ ُْمتْكَسَْمَّأل ًاذِإ يِّبَر ِةَمْحَر َنِئآَزَخ َنوُكِلَْمت ُْمتَنأ ْوَّل ُلق  
اًرُوَتق ُناَسنإلا  

Kul lev entum temlikûne hazâine rahmeti rabbî izen le emsektum haşyetel 
infâk(infâkı), ve kânel insânu katûrâ(katûran). 

De ki: “ Eğer siz, Rabbimin rahmet hazinelerine malik olsaydınız, yine de infak korkusu 
ile kıstıkça kısardınız.” İnsan çok cimridir. 

Rabbimizin rahmet ve merhamet hazineleri, altın, gümüş,para,pul veya dünyalıklar mıdır? Hayır. Biz 
bunlara değer verdiğimiz için o değerlidir. Burada Allah’ın merhamet hazinelerinden bahsediliyor. O 
zaman bunlar altın, gümüş,para, pul olamaz, mal mülk olamaz. Allah’ın değer verdiği merhameti, 
rahmeti doğuran hazineler, paylaşmaktır, cömertliktir, acımadır, empatidir, vicdan ve sağduyu gibi 
beşerin ünsiyet kurmasına yardım edip, beşeri insan yapan erdem ve meziyetlerdir, Allah’ın rahmet 
hazineleri.  

Ancak tükenme korkusu, buradaki ifade ile infak korkusu, paylaşırsam elimdeki azalacak, fakir olacağım. 
Bu korku ve kaygıyla maalesef, meziyet ve hasretlere engel olup, cimriliği körükler, cömertliğe de bu 
tutum engel olur. 

Beşer hayatta kalmak için ben-merkezci hareket eder. Ancak insan, tabiatı gereği sonradan öğrendiği 
cömertlik ile cimriliğini eğitmek zorundadır. Muhtaç olan bir varlık, ihtiyacını gidereceği şeyleri sever ve 
onları elinde tutmaya yönelir.  

Özgür olma potansiyeli olan insan, dünyalıklara karşı müstağni olabildiği ölçüde güçlüdür, özgürdür. 
Önemli olan herşeye sahip,malik olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/101) 
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َلَاَقف ْمُھءاَج ْذِإ َلیِئاَرْسِإ يَِنب َْلأْسَاف ٍتَانَِّیب ٍتَایآ َعْسِت ىَسوُم َانَْیتآ َْدَقلَو  
اًروُحْسَم ىَسوُم َای َكُّنَُظَأل يِّنِإ ُنوَعْرِفُ َھل  

Ve lekad âteynâ musa tis’a âyâtin beyyinâtin fes’el benî isrâîle iz câehum fe kâle lehu 
fir’avnu innî le ezunnuke yâ musa meshûrâ(meshûran). 

And olsun Biz, Musa’ya beyan olunan dokuz ayet verdik. Bunları İsrailoğulları’na sor. 
Onlara gelmişti. O zaman Firavun şöyle demişti: “ Ey Musa! Ben, sana sihir yapıldığını 
zannediyorum.” 

Firavun Musa’ya sihirbazsın demiyor, “ sihir yapıldığını zannediyorum” , sihire maruz kalmışsın , diyor. Yani 
birileri sana sihir yapmış, sen onun sonucunda gelip karşımda böyle şeyler söylüyorsun diyor.  

Hz. Muhammed’den mucize bekleyen, gelen ayetlere bakmayıp, ayetleri getiren elçiyle uğraşanlar ile 
firavunlaşmış mantğın kafası aslında aynı noktada buluşuyor ve aynı çalışıyor.  

Bu kafa;  kitap, ayet, alamet ve ilkelere uyup kendini düzelteceğine, şahıslarla uğraşıp, konuyu her zaman 
kişiselleştirir. Günümüzde de bu tipleri görürsünüz. Yani siz ilkeler üzerinden birşeyler aktarmaya çalışırsınız, 
o kişiselleştirerek, senin eğitimin nedir?, senin çapın nedir? , işte sen alimlerden ne kadar da iyi bilebilirsin? 
gibi konuyu sahıslar düzeyine indirir. Fikirleri konuşmak yerine, kişileri konuşur, bu küçük kafalar. 

Firavun ve onun kavmine gösterilen dokuz ayet, kronolojik olarak daha önceki surelerde , taha suresi ve 
diğerlerinde ifade etmiştik. Burada kısaca tekrar edeceğim.  

Şöyle sıralınayor:  

İlk ikisi asanın kendi müdahalesi olmadan kıvrılması ve beyaz el ile Hz. Musa’nın itibar iadesi. 3 ncüsü Hz. 
Harun ile Firavun’a söylenen kavli ayetler, bu sözlü ayetleri de dokuz başlık altında toplayacağız. Kalan 
beş alamet de , tek tek ayet olarak şöyle ifade edilmektedir. “ Böylece onların üzerine ayrı ayrı ayet 
olmak üzere  tufan, çekirge, kımıl, kurbağa ve kan gönderdik “ (Araf 133) diyor. Son ayet ise denizin 
açılması idi, artık bu son ayeti de gördü ve hayatını kaybetti. (Duhan Suresi 24 ncü ayetinde de bu 
anlatılmaktadır) 

Beyan olunan ise, ortaya konulan dokuz ayet ile yıllara yayılan ve belli bir süreçte gerçekleşen ayetlerin 
aynı olmaması gerekir.  

Çünkü birinde hemen ortaya konacak, Firavun buna şahit olacak ve diyecek ki : “ Bu sihirdir. Sen 
büyülenmişsin!, Sen bir sihirin etkisindesin, demesi gerekir.  

Fakat bizim saydığımız bu dokuz ayet yıllara yayılan bir süreçle olmuştur. Böyle hızlı bir diyalog sonucunda 
gerçekleşmemiştir.  

Mekkeli müşriklerin de itiraz edip, sihir, büyü, mucize, keramet istemeye gerekçe kıldıkları evrensel ilkeleri 
Hz. Musa örneği üzerinden tekrarlayalım. 
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Mekkeli müşriklerde Hz. Muhammed’den mucizeler istiyordu. Neyin üzerine mucizeler istiyorlardı? 

Hz. Muhammed evrensel ilkeleri kavmine söyledi, onlarda, mucize, büyü, keramet gibi şeyler istediler. 
Musa örnekliği üzerinden şöyle okuyoruz;  

1- Allah’a eş koşmayın, 
2- Haksız yere adam öldürmeyin 
3- Zina etmeyin 
4- Faiz yemeyin 
5- Büyü yapmayın (Yani, büyü, sihir, mucize, keramet ile insanları kandırmayın, aldatmayın) 
6- Suçsuz yere insan öldürmeyin, suçsuz insanın öldürülmesi için sultana teslim etmeyin. 
7- İsraf etmeyin 
8- Namuslu kadınlara iftara atmayin 
9- Savaştan kaçıp, arkadaşlarınızı ölüme terk etmeyin 

Peki ! Ayetteki “ bunları İsrailoğullarına sor” ifadesindeki maksat neder? Bu hususta onlardan bilgi almak 
olmayıp, aksine Hz. Muhammed’ten mucize bekleyenlere, binlerce yıl önce yaşanmış olayların net olarak 
vahyedildiğini gösterip, dikkatleri yine kitaba ve ayetlere çekmektir.  

Şimdi Hz. Musa’nın Firavun’a verdiği cevapla bu kıssa devam edecek.  Musa, Firavun’a şöyle sesleniyor :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/102) 
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يِّنِإَو َرِئآََصب ِضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ُّبَر َّالِإ ءالُؤَھ َلَزَنأ اَم َتْمِلَع َْدَقل َلَاق  
اًرُوْبثَم ُنوَعْرِف َای َكُّنَُظَأل  

Kâle lekad alimte mâ enzele hâulâi illâ rabbus semâvâti vel ardı basâir(basâire), ve 
innî le ezunnuke yâ fir’avnu mesbûrâ(mesbûran). 

“ And olsun bu basiretleri (sana getirdiğim,  insanın gözünü açan,ufkunu açan bilgiler )  
göklerin ve yerin Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyorsun. Ve ey Firavun! 
Muhakkak ki ben, senin mutlaka mahvolacağını zannediyorum” dedi. Firavun bir zan 
ortaya atıyor, Musa’da o zanna karşı böyle bir ifade kullanıyor.  

Burada “besâ-ira “  basiret kelimesinin çoğuludur. Görme, gösterme, görerek anlama, bir şeyin iç yüzüne 
vakıf olma , sezgi gibi anlamlara gelir. Burada kişinin başına gelecekleri, olmadan önce görme, ayetler 
ile sezme manasında kullanılmış. Yani gelecek ile ilgili bir basiret. “Besâ-ir” aynı zamanda verilen dokuz 
ayetin de amacını belirleyen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.  

Musa’nın Firavun’a gösterdiği dokuz ayetin amacı, onun basiretini açmaktı. Fakat bu hakikatlere kör 
olmayı tercih etti. Zaten ayet denen alamet ve işaretleri doğru okumakta insana bir basiret kazandırır.  

Basiretli insan, bu alamet ve işaretleri doğru okuyana denir.  

(İsra 17/103) 
 

ًاعیِمَجُ َھعَّم نَمَوُ هَانْقَرَْغَأف ِضَْرألا   َنِّم مُھَّزَِفتَْسی َنأَ داََرَأف

Fe erâde en yestefizzehum minel ardı fe agraknâhu ve men meahu cemîâ(cemîan). 

Artık onları arzdan kazımayı irade etti. Bu yüzden Biz, onu ve beraberindekileri bir araya 
getirerek boğduk.  

Firavun, İsrailoğullarını arzdan çıkarmayı, bir soykırım yapmayı murad ediyor, istiyor.  Bu isteme artık bir 
şekilde harekete, eyleme geçiyor. Bu yüzden Biz, onu ve beraberindekileri bir araya getirip boğduk, diyor 
Rabbimiz. 

Firavun ile ilgili anlatımların iç ve dış bağlamla yani surenin genel ve Mekkeli müşriklerin yaşadıkları ile 
muazzam biri uyumu söz konusudur. Şöyle ki; Mekkeli müşrikler, Hz. Peygambere ve müminlere hayatı 
zehir edip, onlara baskı ve şiddetle işkence ediyorlardı. Başta Hz. Muhammed olmak üzere tüm 
müslümanları öldürmek istiyorlardı.  

Bu kıssa, onlara şöyle bir uyarıda bulunmaktadır. “ Hz. Musa, köleleşmiş İsrailoğullarını özgür, bereketli ve 
vaad olunmuş topraklara taşımak için , İsra, gece yürüyüşü ile nasıl çıktıysa, yaşadığı bölgeden, siz de 
İsrail’e , esaretten kurtulup yepyeni bir yaşam alanına kavuşacaksınız.  
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Mekkeli müşriklere de şöyle diyor : “ Siz de ordularınızı toplayıp, müslümanların peşine düşseniz de 
sonucunuz, Hz.Musa ve İsrailoğulları’nın peşine düşen Firavun gibi olacaksınız” uyarısıdır. Anlayana tabiiki.  

Ayetteki sebep-sonuç ilişkisine dikkat edilirse, Allah’ın arzında insanlara yaşam hakkı tanımamanın 
sonuçları üzerinden bir ilişki kurulmuştur, bu evrensel bir ilkedir.  

Hz. Nebi’nin hendek stratejisinin de bu kıssadan bir hisse olarak alındığı, bir ilham olarak yapıldığı 
kanatindeyim.  

 

(İsra 17/104) 
 

ْمُكِب َاْنئِج ِةَرِخآلاُ دْعَو ءاَج َاِذَإف َضَْرألاْ اُونُكْسا َلیِئاَرِْسإ يَِنبِل ِهِدَْعب نِم َانُْلقَو  
ًافیَِفل  

Ve kulnâ min ba’dihî li benî isrâîleskunûl arda fe izâ câe va’dul âhırati ci’nâ bikum 
lefîfâ(lefîfen). 

Ondan sonra İsrailoğullarına dedik ki: “ O topraklarda yerleşin!” Böylece vaad edilen 
gelecekte sizi bir araya getireceğiz. 

Buradaki “ -skunû-l-arda”, bu iskan da oradan gelir. Yerleşip, iktidar sahibi olmak, devlet kurmak 
manasına da gelir. Bizce burada biraraya getirilme den maksat, İsrailoğullarını ilerleyen yıllarda Kudüs’te 
kuracakları “selam yurdu-Jaruselam” iken, ayetin Mekkedeki müslümanlara da umut veren bir gelecek 
hedefi çizdiği görülmektedir.  

Nasıl İsrailoğulları vatanlarını terk ettiler, o vaad edilen , bereketli topraklara gittiler ve orada Davud ve 
Süleyman peygamber ile muazzam bir medeniyet kurdu ise , sizde Hz. Muhammed önderliğinde o 
çevresini bereketli kıldığımız Medine’ye gidip büyük bir medeniyet kuracaksınız, umududur.  

 

 

 

 

 

(İsra 17/105) 
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اًریَِذنَو اًرَِّشبُم َّالِإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو َلََزن ِّقَحْلاِبَوُ هَانْلَزَنأ ِّقَحْلاِبَو  
Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezele, ve mâ erselnâke illâ mubeşşiren ve 

nezîrâ(nezîren). 

Ve Hakk’ı, Biz indirdik. Ve Hakk ile indi. Seni, müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka 
bir şey için göndermedik. 

Yani senin görevin, müjdelemek ve uyarmak. Onlara mucizeler göstermek, sihir göstermek,  kerametler 
göstermek gibi bir görevin yok.  

Hakk, batılın zıddıdır. Hakk ile inmenin anlamı, boş ve batıl olarak değil, bir amaca ve gayeye uygun 
olarak indirmektir.  

“Hakk’ı Biz indirdik. Ve Hakk ile indi.”  Bu ifadenin hedeflenen amacı gerçekleştirmek için inmesi istenmiş 
ve bu amaçta gerçekleşmiş demektir.  

Ayetteki “Biz - nâhu” kullanımı, istenilen amacın, doğrudan değil, dolaylı ve zamana yayılan bir süreçle 
olacağını ifade eder. Kur’an’ı Kerim’deki “ Biz” ifadelerinin nerede geçtiğini alıp, alt alta yazın, bağlamla 
birlikte okuyun. Bunların hepsinde istisnasız doğrudan değil, dolaylı zamana yayılan bir süreçten 
bahsedildiği için Rabbimiz “ Biz” kelimesini kullanmaktadır.  

“ Ben” kelimesi ise, daha doğrudan, mesela tevhidde olduğu gibi “ Ben’den başka ilah yok” demesindeki 
gibi,  daha doğrudan direkt emirlerde kullanılıyor.  

Ayetteki “mubeşşir”, müjdeleyen, doğru ve sevindiren bir şeyi haber veren demektir. “ Nezir”, uyarıcı 
manasına geliyor, fakat bu uyarı korkutma üzerinden değil, daha çok bilgilendirerek bir uyarma 
manasına geliyor.  

Uyarmak ise, birşeyin sonundaki tehlikeye dikkat çekerek, muhatabını bilgilendirip, o tehlikeden 
sakındırmaktır, göz dağı vermek değildir.  

Buradaki incelik, müjdenin uyarıdan önce zikredilmesidir. Zira umut veren bir hedef ve gelecek vizyonu 
çizildikten sonra bu müjdeli sona ulaşmaya engel olan unsurlara karşı muhatap uyarılmaktadır.  

Ayette geçen “ Hakk” kelimesi, değişmeyen gerçek manasına gelmektedir. Çünkü o çağların 
eskitemediği, bütün zamanlar ve toplumlar için geçerli olan, tarafsız, değişmeyen gerçekler, Hz. Musa 
zamanında da aynıdır, Hz. Muhammed zamanında da, günümüzde de, gelecekte de hep “Hakk”, Hakk 
olarak kalacaktır.  

Zaten tüm zulüm ve şer sistemleri, inanma, barınma, beslenme, düşünme vs gibi, temel haklara tecavüz 
ile kendini göstermektedir.  

“ Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmaktan başka birşey için göndermedik” ifadesi, mucize beklenilen 
Resul’ün üzerindeki baskıyı da kaldırmaktadır. İnsani ilke, kural ve Hakk lara uymak istemeyenler, surekli 
mucize istemiş ve üretmişlerdir.  
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Aslında mucize ve kerametlere iman, objektif imtihan alanına, gaybi konuların korunmasına ve inkar 
etme hakkı ve seçeneğine de bir tür saygısızlık ve dayatmacılıktır.  

İnsanın inkar etme hakkı vardır. Allah, bu hakkı ona vermiş. Objektif bir imtihan alanında bütün insanlar şu 
anda bir imtihandadır. Dünya sahnesi budur.  

 

 

(İsra 17/106) 

ًالیِزَنتُ هَانْلََّزنَو ٍثْكُم َىلَع ِساَّنلا َىلَعُ َهأَرَْقتِلُ هَانْقََرفً انآُْرقَو  

Ve kur’ânen faraknâhu li takraehu alân nâsi alâ muksin ve nezzelnâhu 
tenzîlâ(tenzîlen). 

Ve Kur’an’ı bölümlere ayırdık. İnsanlara, onu kısımlar halinde okuman için parça parça 
indirdik. 

Vahyi, hayatta, ihtiyaca göre, bir ilaç gibi düşünün. Bir sıkıntı mı var,  hemen vahiy iniyor. Rabbimizin bu 
şekilde bir üslübu var . Demek oluyorki, Kur’an’ı Kerim’in parça parça ve zaman içerisinde inmesi, insanları 
inşaa etmesi açısından önemlidir. Rabbimizin sünneti, aşama aşama yaratmasıdır.  

Mesela haramlarda da bir tecridilicik var. Içkinin yasağının kaldırılması gibi. Hemen pat diye 
yasaklanmıyor. Tedrici bir şekilde yavaş yavaş kaldırılıyor.  

Mesela köleliğin kaldırılması; bir adam ömür boyu köle. Bunun zihnide köleleşmiş. Sahibi  seni azat ettim 
dedi. E adam hür olmayı bilmiyor ki. Acından sokaklarda ölür. O yüzden bu işe ehil olanların hür 
bırakılması, tedrici bir şekilde hür bırakılması. Hür bırakıldıktan sonra ona iş imkanı ve aş sağlanması. Yani 
aşamalı şekilde yapılması gerekir.  

 

 

 

 

 

 

(İsra 17/107) 
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ْمِھَْیلَع َىْلُتی َاذِإ ِھِلَْبق نِم َمْلِعْلاْ اُوتُوأ َنیِذَّلا َّنِإْ اُونِمُْؤتَ ال َْوأ ِھِبْ اُونِمآ ُْلق  
ًادَّجُس ِنَاقَْذألِل َنوُّرَِخی  

Kul âminû bihî ev lâ tu’minû, innellezîne ûtûl ilme min kablihî izâ yutlâ aleyhim 
yahırrûne lil ezkâni succedâ(succeden). 

De ki: “O’na inanın veya inanmayın! O’ndan önce kendilerine ilim verilen kimselere 
okunduğu zaman secde ederek çeneleri üstüne kapanırlar.” 

Bir insan secde ederek çenesinin üzerine kapanamaz. Ya alnı yere değer, ya çenesi yere değer. Bu ikisi 
aynı anda olmaz. Burada hem “ hîrrû” ifadesi gelmiş, kapanma, hem secde gelmiş, hemde bu “ezkân” 
denen kelime kullanılmış. “ ezkân”, “zikn” kelimesinin çoğuludur ve ceneler anlamına gelmektedir.  

Secde kelimesi bu ayette “ hîrrûr” fiili ile “teslim olmak, yere kapanmayı” ifade etmekte. Kur’an’ın 
indirilmesinden önce, kendilerine ilim verilmiş olanlar, daha önce indirilen kitapları okuyup vahyin ne 
olduğunu bilen, rüku ve secde edenlerdir. Biz bunu Al-i İmran Suresi 113 te okuyacağız.  

Yani o ehli kitabın hepsi bir değildir, onlardan bazıları gözyaşları ile geceleri Rablerine secde ederler 
diyordu, Rabbimiz. Burada da o ehli kitabın içerisinde, kendilerine ilim verilen grup var ondan 
bahsetmektedir.  

Bu secde ve rüku et emri de var, Al-i İmran suresi 43 te. “ Secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et.” Diye 
Hz. Meryem’e söylenmişti. Geçmişten gelen böyle bir gelenek var.  

Buradaki vurgu, ehli kitabı secde ederek, önce cenelerini sonra alınlarını yere koyma geleneklerine bir 
göndermedir. Yani sen onlara ayetleri okuduğun zaman, kendilerine ilim verilenler, tutup da bu Mekkeli 
müşrikler gibi, cahiller gibi senden mucize, keramet , olağanüstülükler kesinlikle beklemez. Kendisine ilim 
verilenler yani ilim ehli, mucize ile değil, o ayetlerle iman ederler. Ve bu imanlarını da kendilerine has bir 
davranışları ile sana gösterirler. Buradan anlayabilirsin. Allah Resulü önceden bilgilendirilmektedir.  

Bizde de bu gelenek “el öpmek” olarak yaşatılmaktadır hala. Karşıdaki insanın büyüklüğünü kabul 
ederek, önce cene, sonra alın temas ettirilerek gerçekleştirilir. Bu osmanlı döneminde ” etek öpmek” 
olarak da gösterilmektedir. İşte Kitab’ı öperler, alna götürürler. 

Maliki mezhebinde “el öpmek” mekruh sayılmıştır. Bazı fakihler bunu küçük secde olarak adlandırmışlardır 
ve yapılmasını yasaklamışlardır.  

Kur’an öncesi bu kadim geleneği, ayetin onaylamadığını, sadece yapılacak olan davranışı yine onların 
ritüelleri ile önceden Resulüne bildirmesini biz buradan anlamaktayız.  

 

 

(İsra 17/100) 
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ًالُوعْفََمل َانِّبَرُ دْعَو َناَك نِإ َانِّبَر َناَحْبُس َنُولُوَقیَو  
Ve yekûlûne subhâne rabbinâ in kâne va’du rabbinâ le mef’ûlâ(mef’ûlen). 

Ve derler ki: “ Rabbimiz Sübhân’dır. Eğer Rabbimiz vaad ederse o mutlaka yerine gelir. 

Kendilerine ilim verilenler ayetleri gördükten sonra , bu ayetlere sarılıyor ve şunu diyorlar. “ Rabbimiz 
Sübhân’dır”. Yani Rabbimiz “ kadir-i mutlak’tır” demiyor, çünkü mucize beklemiyorlar. Rabbimizi eksik, 
noksan sıfatlardan tenzih ediyorlar.  

Kendilerine verilen o küçüçük ayetler, o küçüçük bilgi kırıntıları bile bu insanları iman etmelerine , bu 
ayetlere yaklaşmalarına , Hz. Muhammed’in onların Resulü olduğuna inanmalarına yetiyor. Bakın bize 
daha önceden vaad ettiği,  son peygamber, son kitap gelecek diye. Ve bu yerine gelmiştir.  

Peygamberin hak peygamber olduğunun delili, ilim sahiplerinin örneği üzerinden bize ifade ediliyor. İlim 
ve bilgiden uzak olanlar, mucize ve keramet ararken, ilim sahipleri, Resul’ün mesajını duydukları anda , 
imanları artarak secde etmişlerdir.  

 

(İsra 17/109) 
 

اًعوُشُخ ْمُُھدیَِزیَو َنوُكَْبی ِنَاقَْذألِل َنوُّرَِخیَو  

Ve yahırrûne lil ezkâni yebkûne ve yezîduhum huşûâ(huşûan). 

Ve çeneleri üstüne kapanırlar. Ve huşûları artarak ağlarlar. 

Öyle bir hasretlik çekmiş ki bu adamlar, göz yaşlarına boğuluyorlar. Bunu çok sevdiğiniz bir şeyi 
kaybettiğinizde, onu bulduğunuzdaki halinizi görün, bunu istemsiz yaparsınız.  

 

 

 

 

 

 
(İsra 17/110) 
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َالَو َىنْسُحْلا ءاَمَْسألاُ َھَلفْ اوُعَْدت اَّم ا�َیأ َنَمْحَّرلاْ اوُعْدا َِوأَ ّ.ْ اوُعْدا ُِلق  
ًالیِبَس َكَِلذ َنَْیبِ َغتْباَو اَھِب ْتِفاَُختَ الَو َكَِتالَصِب ْرَھَْجت  

Kulid’ûllâhe evid’ûr rahmân(rahmâne), eyyen mâ ted’û fe lehul esmâul husnâ, ve lâ 
techer bi salâtike ve lâ tuhâfit bihâ vebtegı beyne zâlike sebîlâ(sebîlen). 

De ki: “ Allah diye çağırın veya Rahman diye! Hangisiyle çağırırsanız çağırın 
esmâülhüsna onundur.” Namazında ne bağır ne de gizle! Bu ikisi arasında bir yol tut! 

Bu ayetteki “ salat” kelimesi çoğu alimler tarafından “ namaz” manasına alınmış, bazıları da “dua” 
anlamına geleceğini söylemişlerdir. Bizce, namaz ve dua aynı amaca hizmet ettiği için ortak olarak da 
ifade edilebilir. Çünkü namazın içinde de dua edilmektedir.  

İster namazda okunursen, ister dua edilirken olsun, yüksek sesle Allah’a emir verir gibi dua etmek, duanın 
bize bakan yönüne zarar vermektedir. Allah’a haşa hiçbirşey zarar vermez.  

Ayrıca bağıra çağıra yapılan dualar, ibadete riyanın bulaşma riskini arttırmaktadır. Önemli olan güzel 
namelerle ses gösterisi yapmak değil, ilim sahiplerindeki gibi içten, samimi bir haleti ruhiye içinde 
olabilmektir. 

Rabbimiz bizim ne dediğimizi değil, ne kast ettiğimize bakmaktadır. İster Allah deyin, ister Rahman deyin 
ilkesi “ lafızcı olmayın” emridir. İllaki o arapça esmanın ismini çıkartmak değil, onun sizin zihninizdeki 
karşılığı, manası önemli. 

İnancı takımlar gibi görüp, onların fanatiği değil, müktesibi olan çağrısıdır. Lafız bir araçtır. Ve amacı 
manayı taşımaktır. Allah sadece arapça değil tüm dilleri, mimikleri, kalpteki en ince sırları bile bilendir.  

Sizin dua etmek için dudağınızı bile kıpırdatmanıza gerek kalmadan, O sizin neye ihtiyacyınız olduğunu 
bilir. O zaman buradaki “ sesin ayarlanması” Allah’ın nazarından değil, kulların nazarından 
değerlendirilmesi gerekir.  

Sesi kısma emri ile kast edilmektedir? Salat dediğimiz namaz bir Kur’an eğitimidir. Beyin göz ile okuduğu 
veya ezberden okuduğu zaman, çünkü biz sadece kitaptan okumayız  eğer bu okuduklarını işitirse, bu 
öğrenmeyi iki kat daha arttırır. Yüksek ses ile okumak, sesi yorup, dikkati dağıtacağından, ağızdan çıkanın 
kulağın duyacağı tonda bir okuma metodu geliştirmek, namazın , insanın kendine yaptığı telkinlerin 
beden bulmuş haline dönüşmesi için elzemdir.  

Burada ehli kitabın tavrı konu edildiğinden şimdi Yahudi ve Hristiyanlaşan kulların saptığı konular 
anabaşlıklar ile ifade edilecektir. 

 

 

NAMAZLARDA TEKBİR 
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(İsra 17/111) 
 

نَُكی َْملَو ِكْلُمْلا يِف ٌكیِرَشُ ھَّل نَُكی َملَو ًاَدلَو ْذِخََّتی َْمل يِذَّلاِ ِّ ُ دْمَحْلا ُِلقَو  
اًریِبَْكتُ هِْرّبَكَو َّلُّذلا َنِّم ٌّيِلَوُ ھَّل   

Ve kulil hamdu lillâhillezî lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerîkun fîl mulki ve 
lem yekun lehu veliyyun minez zulli ve kebbirhu tekbîrâ(tekbîren). 

Ve de ki: “ Hamd, çocuk edinmeyen Allah’a mahsustur ve O’nun mülkte ortağı yoktur. 
Ve O’nun, Kendisini zilletten kurtaracak bir veliye ihtiyacı da olmamıştır. O’nu tekbir ile 
büyükle!” 

“Tekbir”, Allah’ı büyük görmek, yani Allah’ı küçümsememek manasındadır. “Allah-u Ekber” lafzının 
kısaltılmışıdır. 

“ Rabbini büyükle!”, ifadesi, yani Allah zaten büyük. Senin büyüklemene de ihtiyacı yok. O zaman bunu 
yine bize bakan tarafı ile okuyacağız. Yani “ Allah’ın büyüklüğünü kavramaya, anlamaya çalış, ona göre 
hareket et ve onu hafife alma manasını taşır.  

Allah’a çocuk isnat eden Yahudi ve Hristiyanlar aslında Allah’ın mülküne ortaklar oluşturmuşlardır. Bu 
yüzden “ Mülk sadece Allah’ındır” ilkesini hiçbir zaman hakkı ile ifade edip yaşayamazlar. Hep gözleri 
başkalarının mülkündedir. Bu yüzden savaş yanlısıdır. Mülkü, emanet olarak görmezler, dünyaya hakim 
olmak isterler.  

“Mülkün Allah’ın olması” gerçeği, dünyadaki tüm savaşları, kavgaları, hırsları, yapılan zulüm ve çoğaltma 
yarışlarını bitiren en temel ilkedir.  

Mülk kavgası ile müşrikler, müslümanları hicrete zorlamıştır, onlara işkence etmişlerdir. Şöyleki, dini ticaret 
metaına çevirmişlerdir Kabe’ye koyduğu putlarla, Mekkeli müşrikler. Müslümanlar tarafından sekteye 
uğratılmaktaydı bu ticaret ve rant. 

Allah’ı dini inançlara, dünyevi çıkarlara ve dünyevileşmeye alet etmemek için sure, “Süphan” ile 
başlamış, “Tekbir”ile sonlanmıştır.  

Allah’ı tek büyük gören kimse satın alınamaz, kimsenin kulu kölesi olmaz. Şahsiyetli ve özgür bir insan olmak 
için, çok temel bir düsturdur, Allah’ı tekbir edip, büyüklemek. 

Bakın ! Kur’an’ı Kerim’de kölelik yoktur, çünkü köle dediğimiz insan, birine iradesini tamamen teslim 
etmiştir, kendi iradesi yoktur ve artık o insan onun kuludur. Eğer ki siz köle ediniyorsanız, bilin ki siz ilahlık 
taslıyorsunuz demektir.  

İsra suresinden anladıklarımız bunlardır. Rabbim Kur’an’ı doğru anlayan ve anlatanlar kullarından 
eylesin... 


