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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 

İniş Sırası :39 Tertip Sırası :7 Ayet Sayısı :206 İndiği Yer : Mekke 
 
A’raf Suresi 206 ayetten oluşmaktadır. Mekki surelerin en uzunudur. 46 ve 48 nci ayetlerde geçen a’raf 
kelimesinden ismini almış, ayrıca sureye içindeki misaktan dolayı misak veya mikad gibi isimlerde 
verilmiştir. Misak sözleşme, mikad da tayin edilen vakit demektir. Bu isimlerin tamamı beşeri olduğu için 
farklı isimler verilmiştir. Misak, ahd ve vaadin Kur’an’da hep söz diye meallendirildiğini görüyoruz. Fakat 
bunların farklı farklı kelimeler olduğunu yeri geldiğinde anlatacağız.  
 

ِمِْسب  &َِّ ِنَٰمْحَّرلا  ِمیِحَّرلا   
Bismillâhirrahmânirrahîm 

Besmelenin manasını sokaktaki insanlara sorsanız genelde “ esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla” derler 
veya “ iyiliği bol ikramı sonsuz” diye meallendirirler. Bunun ikiside değildir tabii. 
 
Burada Allah’ın “Rahman ve Rahim” oluşu vurgulanıyor, onunla başlanması gerektiği isteniyor. “Rahim 
ve Rahman’ı Fatiha suresinin 2nci ayetinde açıklayacağımız için, burada “besmele” bize ne diyor , ne 
yapmamızı istiyor ona bakacağız.  
 
Hayatta herhangi bir işe başlarken “rahmeti ve merhameti” kendimize ilke edinmemiz, onu ön plana 
almamız gerektiği anlatılır burada. Merhameti, şefkati ve rahmeti kendisinde ilk planda tutan kimse 
besmeleyi hakkıyla çekmiş olur.  
 
Kişi aracının kapısın koluna arapça “ besmeleyi” yapıştırır. Araca binerken besmeleyi çeker fakat trafikte 
merhametten bi haberdir. Merhametin olmadığı yerde çekilen besmelenin bir anlamı yoktur. 
Kontağı çevirdiğinde besmele çekiyor, fakat ışıkta hafif bir kural ihlali olduğu zaman merhametten eser 
yok. O zaman biz besmeleyi çekmedik.  
 
Besmele ile dükkanını açar, parası çıkışmayan gariban müşteriye merhamet etmez. Besmele ile 
konuşmaya başlar ançak konuşmasında merhametten şefkatten zerre kadar eser yoktur.  
 
İşte o zaman, “ besmeleyi” içselleştirmediği, bir ağız alışkanlığı olarak söylediği veya ağzında bir sakız 
ettiği, anlaşılır. 
 
Bu bilinçsizlik sanki onunla dalga geçer gibi kullanım olarak algılandığında, kişi temsil yeteneğini yitirmenin 
vebalini ve sorumluluğunu malesef üstleniyor. Ve ben besmele çektim, merhametsizlik yaptımsa, benim 
temsil yeteneğim bitti, sevap kazanma yerine vebale dönüştü.  
 
Ben “ Rahman ve Rahim olan Allah adına” hareket ediyorum dedim, fakat yaptığım hareketlerde 
merhametten zerre yok. O zaman bu besmele bana günah olarak yeter. Çünkü söylediğim gibi 
davranmıyorum, yaşamıyorum.  
 
Merhameti kendine ilke edinen Allah-u Teala Enam suresinin 12 nci ayetinde bize ne diyor du: “Allah 
kendine Rahmeti yazdı.” Kullarına da adaleti emretmiş. Enam 12 yi hayata taşımak, “ O zaman 
Rahman’ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler. Ve düşmanları kendilerine bir laf söylediğinde, onlara 
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düşmanlık ettiğinde “ selam-barış” der geçerler” (Furkan63). İşte Rahman’ın kulu böyle olunuyor. İşte 
“besmele” böyle çekiliyor.  
 
Rahmet, merhamet bilinmesi gereken bir malumat değil, yaşanılması gereken bir fiildir, ameldir, 
davranıştır, kişiliktir.  
 
Demek ki bir işe “besmele”ile başlıyorsak, o işte, bizim ilk temel prensibimiz merhamet, rahmet, şefkat 
olmalı.  
 
 
(Araf 7/1) 

	ٓۜصٓمٓلا
 

Elif-lâm-mîm-sâd 
 

A’raf suresi ile birlikte elif-lam-mim ile başlayan Kur’an’ı Kerim’de diğer sureler var. Onlardan bir tanesi 
Rum suresi, Ankebut, Lokman, Secde, Al-i İmran, Bakara ve Rad sureleridir. Hepsi eli f-lam-mim ile 
başlıyor. Burada A’raf suresinde bir de sad hurufu mukaddası eklenmiş. Genel olarak bakıldığında bu 
surelerin tamamında tevhid,  şirk , yaratılış başlangıç konularının ana eksende olduğu, diğer örneklerin, 
diğer peygamber kıssalarının hep bu ana mihvalin etrafında döndüğünü çok rahat bir şekilde 
görebiliyoruz. Tüm surelerde istisnasız bu özellik var.  
 
Buna göre elif harfinin o şekhini, o resminin bize gösterdiği konu başlığı tevhid olarak karşımıza çıkıyor. Yani 
bir olanı bir bilmek. Bu temel vurgu, Allah’tan başka hiçbir gücün yapamayacağı unsurları, özellikleri 
anlatıyor.  
 
Lam harfinin konusu ise tevhidin tam zıddı olan şirk konusunu işlemektedir. Genelde bu iki konu iç içedir. 
Tevhid ve şirk aynı satır içerisinde aynı kelimelerle yanyana hemen ifade edilir. Bir olanı bir bilmeyip, başka 
koruyucu, kolllayıcı sahte ilahlar tahsis etmek konusu Lam başlığı altında işleniyor.  
 
Mim ise, daha çok başlangıç ve yaratılış konularını anlatıyor. Zaten burada Adem ve iblis kıssası ile bu 
başlangıç ve yaratılışa bir giriş yapılacak.  
 
Sad harfinin konusu ise hem Sad suresinde hem de burada ortak olan Adem-iblis kıssası ve peygamberler 
örnekliğinin akabindeki uyarı konusudur. A’raf ve Sad surelerinde ortaktır. Başka bir sureninbaşı sad ile 
başlamıyor. İki surede de Kitabın ve Resul’ün uyarı sorumluluğuna ait bir konunun ortak olarak işlendiğini 
çok rahat görmekteyiz.  
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(Araf 7/2) 

	َنی۪نِمْؤُمْلِل ىٰرْكِذَو ۪ھِب َرِذُْنتِلُ ھْنِم ٌجَرَح َكِرْدَص ي۪ف ْنَُكی ََالف َكَْیلِا َلِزُْنا ٌبَاتِك
 
Kitâbun unzile ileyke felâ yekun fî sadrike haracun minhu litunżira bihi veżikrâ lilmu/minîn(e) 

 
Sana indirilen kitaptan dolayı sadrında bir sıkıntı olmasın ki onunla uyarıp inananlara 
hatırlatasın. 
 
Bu “” diye maellendiridiğimiz “ haracun” kelimesi, İbn Abbas, Mücahit,Zemahşeri gibi müfessirler 
tarafından “şüphe” kelimesi ile karşılanmıştır.  
 
Kadi ve Razi hem şüphe hem daralma diye bunu meallendirmiş. Kurtubi kalbe gelen sıkıntının şüphesi 
olarak bunu anlamıştır. Şüphe aslında arapça bir kelimedir ve Kur’an’ı Kerim’de kullanılmıştır. Mesela 
Yunus suresinin 94 ncü ayetinde “ eğer sana indirdiğimizden ikilem içindeysen” diye bu zaten ifade edilir.  
 
(Araf 7/3) 

َیِلَْوا ۪ٓھِنُود ْنِم اُوعِبََّتت َالَو ْمُكِّبَر ْنِم ْمُكَْیلِا َلِزُْنا آَم اُوعِبَّتِا 	 َنوُرََّكَذت اَم ًالیَ۪لق َۜءآ
 
Rabbinizden size indirilene tabi olun ve onun astında evliyaya tabi olmayın! Ne kadar az 
tezekkür ediyorsunuz. 
 
Rabbimiz, Kur’an’a tabi olmayanın Allah’ın astında evliyalar  edinir ve onların kitaplarına, onların 
düşüncelerine tabi olur şeklinde bir sünneti de açıklamış oluyor.  
 
“Allah’ın astında evliya edinmek” onlara uymak ise, O’nun yarattığı melek, insan, cin, şeytan ve 
hayvanların bazı sembollerini veya bu sembollerin putlara dönüşmüş hali ile karşımıza çıkıyor.  
 
Allah’ın berisinde, ötesinde, astında, yanında bir makama kullar bunları yerleştiriyor. Yaşayan insanları da 
Allah’a yakın gibi sıfatlarla veli, evliya edinme hataları geçmişte yaşanmış günümüzdede yaşanmaya 
devam etmektedir. Zira Allah herkese yakındır. Bu Allah’a yakın demek yerine , Allah herkese yakın 
demek daha doğru bir kullanımdır.  
 
Kimin Allah’ın dostu, kimin O’nun düşmanı, kim O’na yakın, kim O’ndan uzak bunu sadece ve sadece 
Allah bilir.  
Ayette gecen “ min dunillah” ifadesindesi “hu (o zamiri) ” Rab kelimesine
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gönderilerek ayetten Rabbinizin  astında bir takım veliler peyda edinmeyin, onlara tabi olmayın anlamı 
çıkabileceği gibi, “ ma unzile” ifadesindeki “ma” ya gönderilerek, size indirilenin berisinde , Kur’an’ın 
berisinde bir takım kitapları, hükümleri  veli edinmeyin şeklinde de anlaşılır.  Bu Kur’an’ın ifade zenginliğinin 
bir sonucudur.  
 
İkinci seçeneğe göre söz konusu ifadenin anlamı, Kur’an’ın yerini tutmayan kitaplara, Kur’an’a verdiğiniz 
mesainin üzerinde bir zaman ve kıymet atfetmeyin uyarısıdır. Onların Kur’an gibi kılavuzluk edeceğine 
ihtimal dahi vermeyin şeklinde bir uyarı yapmaktadır.  
 
İnsanlara bakarız bazı kişilerin kitaplarına saatlerce zaman harcarlar, günlerini mesailerini harcarlar 
fakat  Kur’an’ı Kerim’e aynı önemi vermezler.  
 
“tezekkür” kalıbı özelliği gereği külfet içerir. Sad suresi 86 da “ Ben bu uyarı görevim için, hatırlatma 
görevim için sizden bir ücret istemiyorum ve ben mükellef kılan değilim” derken, maddi boyutta sizden 
bir ücret istemiyorum, sizi bir külfet altında bırakmıyorum diyor. 
 
Fakat Kur’an’ı Kerim manevi boyutta, düşünsel boyutta insanın külfet altına girmesini emrediyor. Yani 
düşünsel olarak muhatabının, külfeti göze alması gerektiğini tezekkür emri ile ister.  
 
Bak! Kur’an senden para istemez, Kur’an senden maddi birşey istemez. Veya Kur’an’ı anlatan insanlar 
istememeli. Fakat Kur’an senden tezekkür ister. Tezekkürde öyle oturarak, yatarak olacak birşey değil. 
Emek ister, düşünce emeği ister.  
 
Herkesin Kur’an’ı kendi ölçüsünde anlama ve hayatını onunla anlamlandırma sorumluluğu vardır. Ben 
burada Kur’an’ı anlatıyorum bu görev benim, sizde dinliyorsunuz diye birşey yok.  
 
Ben kendi sorularıma kendi cevaplarımı buldum ve o cevapları paylaşıyorum. Herkesin kendi soruları 
olmalı ve herkes kendi soruları için mücadele etmeli. Hiçbir zaman sorumluluk devredilmez. Seninde bu 
Kitap’ta sorumluluğun var benim de. Yani hoca anlatsın biz dinleyelim, prof. Anlatsın biz dinleyelim, şeyh 
anlatsın biz dinleyelim mantığı Kur’an’i bir mantık değil. 
 
 
 (Araf 7/4) 

َق ْمُھ َْوا ًاتَاَیب َانُْسَأب اَھَءآََجف اَھَانَْكلَْھا ٍَةیَْرق ْنِم ْمَكَو 	َنُولِئآ
Vekem min karyetin ehleknâhâ fecâehâ be/sunâ beyâten ev hum kâ-ilûn(e) 

Nice toplulukları helak ettik. Artık baskınımız onlara, onlar gece ve öğle uykusunda iken geldi.  
 
Buradaki “helak” sözcüğü;  varlığını kaybetmek, dağılmak, perişan olmak, yıkıma uğramak gibi manalara 
gelmektedir. Beden sıhhati ve iktidar olarak çok daha kuvvetli ve güçlü nice nesillerin zaman karşısında 
çaresizliği hatırlatılmatadır. Ve ölümden hiçbir iktidarın, hiçbir kişinin kurtulamadığı, helak olduğu, yok 
olduğu manası verilmektedir.  
 
Nice topluluk diye meallendirdiğimiz “karye” kelimesinin dilde yaygın kullanımı,  şehirden küçük kasaba, 
köy gibi manalara gelmektedir. Bu kelimenin esas anlamı “ kareye “ kökünden gelmektedir. Nasıl ki 
harfleri bir araya getirerek okumak “ kıraat “ oluyorsa, evleri yerleşim yerlerini de bir araya getirince “ 
karye” oluyor.  
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Buradaki “beyât” geceleyin düşmana baskın yapmak , (bizde “ baskın” olarak meallendirdik zaten) gafil 
iken ona hücum etmek manasına gelmektedir.  
 
“kâ-ilûn(e)” öğle uykusu diye meallendirdik. Gündüzün ortasındaki dinlenme dönemidir. Uyku olmasa 
daha öğle vaktindeki pasif hale denmektedir.  
 
“beyât ve kâ-ilûne” ile verilen mana “ çok emin olduğunuzda, güven içinde sandığınızda” denmektedir. 
Yani en güvende olduğunuz anda bile ölüm kapınızı çalabilir.  
 
Genelde “azap” olarak meallendirilen “be’s veya bu’s” kelimesi zorluk ve sıkıntı demektir. Fakirlik, savaş 
içinde yine bu’s yaralanma ve benzeri içinde be’s veya be’sa kelimeleri kullanılıyor.  
 
Burada savaş ,baskın, fakirlik, yaralanma, sıkıntı, kötü, acı, üzülme gibi anlamlar kazanmıştır. Kelime A’raf 
suresi 165 te azap kelimesi ile yanyana kullanılmıştır. Bir cümlenini içinde “ azap ve bu kelime” var ise sen 
ona damı azap diyeceksin. Bu azabın bir sıfatı olur.  
 
Burada insanlar gece uyurken veya gündüz dinlenirken, güvende olduklarını sandıkları ve 
beklemedikleri bir anda gelen zorlu bir afet veya baskın yapan bir bela anlamında kullanılmıştır.  
 
 (Araf 7/5) 

َنُْسَأب ْمُھَءآَج ْذِا ْمُھیٰوَْعد َناَك اََمف َِّالا آ ُلَاق َْنا ٓ 	َنی۪مِلاَظ اَّنُك اَّنِا اوٓ
Femâ kâne da’vâhum iż câehum be/sunâ illâ en kâlû innâ kunnâ zâlimîn(e) 
 

Baskınımız onlara geldiği zaman, onların duaları : “ Muhakkak ki; biz zalimler olduk.”demekten 
başka bir şey olmadı. 
 
Ayette “ nida” ya da “niyaz” gibi ifade değilde “dua” kullanılması manidardır. Zira 3 ncü ayetteki “ O’nun 
astında evliya ya tabi olmayın” ifadesine bir gönderme mevcut.  
 
Müşrikler aracı gördüklerine dualarının kabulünde başvuruyorlar. Yani Allah’tan istiyorlar, fakat o duanın 
kabulünde aracılara, Allah’ın dunundakilere başvuruyorlardı.  
 
Ayette geçen “ Muhakkak ki; biz gerçekten zalimler olduk” itirafı, toplu olarak bu karye de yaşayan 
insanların güven içinde olma hallerini suistimal ederek yaptıkları zulümleri kapsar.  
 
Burada “zalim” kelimesi ile toplulukların helakı, sebep-sonuç olarak birbirine bağlanmıştır.Yani 
zulmetmelerinden dolayı helak olmuşlar. Hakların çiğnenmesinden kaynaklı zulümler, yıkılışın ana 
sebebi olarak A’raf suresinin 3 ncü ve 4 ncü ayetinde ifade edilmektedir.  
 
Genelde hak yerine koymamak ve haksızlık etmek anlamına gelen zulüm, tarihin bütün devrelerinde 
medeniyet ve ülkelerin helak olmasına neden olan asıl sebeptir. Zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur. 
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 (Araf 7/6) 

	َۙنی۪لَسْرُمْلا ََّنل[ـَْسَنلَو ْمِھَْیلِا َلِسُْرا َنی۪ذَّلا ََّنل[ـَْسَنَلف
Felenes-elenne-lleżîne ursile ileyhim velenes-elenne-lmurselîn(e) 

Artık kendilerine resuller gönderilen kimselere ve  gönderilen resullere muhakkak soracağız. 
 
Hem resuller sorguya çekiliyor hem de resullerin muhatap olduğu insanlar sorguya çekiliyor. Bunu 
günümüze alacak olursak; adalet önünde herkes eşittir.  
 
Kimse kayrılmadan, sorgulanacaktır. Sorgulanacak olanların nasıl birilerini kayıracağını 
düşünüyorsunuz? Bu adaletsizliktir zaten.  
 
Biz bunu günümüzdeki adalet sistemine de alabiliriz. Yani bakan olmuş, vali olmuş, müsteşar olmuş hiç 
fark etmez. Ne kadar üst makamda olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun adalet karşısında hesap 
vermelidir. Rabbimiz öyle yapıyor.  
 
Gönderilen resuller sadece Allah’ın resulleri midir?  
 
İnsanlara hak ve hakikatleri, adalet ve liyakati hatırlatan , zulüm ile mücadele eden herkes, Allah’ın 
resullerinin izinden giden hakikatin resulleridir.  
 
Ayet sadece zalime karşı mazlumun mücadele sorumluluğunun olmadığını hatırlatıyor. “ Sana biri 
haksızlık etti, git kardeşim sen uğraş” değil.  
 
Neden?  
 
Doğruyu, hakkı bilenlerin de zalime karşı mazlumun yanında yer alması , adalet için mücadele etmesi 
gerekmektedir. Çünkü resuller de sorguya çekilecek.  
 
İnsan her zaman hesabını vereceği bir hayat yaşamalı. Zira sorgulanmamış bir hayat hiçbir değer 
taşımıyor. “  
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(Araf 7/7) 

	َنی۪بِئآَغ اَّنُك اَمَو ٍمْلِعِب ْمِھَْیلَع َّنَُّصَقَنَلف
Felenekussanne ‘aleyhim bi’ilm(in)(s) vemâ kunnâ ġâ-ibîn(e) 

Böylece onlara, elbette  bir ilim ile anlatacağız. Biz gâip olmadık. 
 
Buradaki “ gâip” kelimesi  kaybetmek  fiilinin mastarıdır. Bu kavram duyularla algılamayan ve insan 
bilgisinin kapsamına girmeyen herşey için kullanılıyor. “ gayb” a iman zaten Bakara suresinin 3 ncü 
ayetinde ifade ediliyor. “Bir ilim ile anlatma”, sorguya çekilmenin belli bir kaide ve kurallar çerçevesinde 
olacağını ifade etmek içindir.  
6 ncı ayette ki “ onları sorguya çekeceğiz” ifadesinin yanıtı 7 nci ayette verilmektedir. Sorgunun bilgi ve 
ilim çerçevesinde olacağı, kaide ve kuralları olan bir hikmetle yapılacağı,  rastgele bir sorgulanın 
olmayacağı ifade edilmiştir. 
 
Bu ayeti günümüze alacak olursak: “ İlim bilmektir, gayb bilmemektir.” İkisi burada kullanılmıştır. 
Toplumlar zulme maruz kalmak istemiyorsa, suçlulardan, zalimlerden gayb olmamalıdır.  
 
Belirli bir hukuki çerçevede suç ve suçludan habersiz  kalmadan mahkemeler kurulmalıdır. Bir ilimle 
insanlar sorguya çekilmeli ve yargılanmalıdır. Suçlunun iyi tanınması adaletin doğru işlemesi için elzemdir.  
 
 
 (Araf 7/8) 

ُّقَحْلا ٍۨذِئَمَْوی ُنْزَوْلاَو 	َنوُحِلْفُمْلا ُمُھ َكِئٰٓلُ۬وَافُ ُھنی۪زاَوَم َْتُلَقث ْنََمف ۚ
Velveznu yevme-iżini-lhakk(u)(c) femen śekulet mevâzînuhu feulâ-ike humu-lmuflihûn(e) 

 
O gün tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar, onlara felâha erenlerdir. 
 
“muflih” kelimesi “gayesine ulaşmış olan kimse” demektir. “felah” bir terim olarak kişinin dini ve ahlaki 
yükümlülüklerini yerine getirmesinin sonucunda dünyada elde edeceği başarı ve mutluluk, iç huzurdur, 
ahirette ulaşacağı ebedi kurtuluş  ve saadetin adıdır. Bir başka ifade ile tam bir rıza halidir. Gariya suresinin 
6 ve 7 nci ayetleri diyor ki:  
 
“Fe-emmâ men śekulet mevâzînuh(u) Fehuve fî ‘îşetin râdiye(tin)” “ Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse 
. İşte onlar , razı oldukları bir yaşayış içindedir.”( Gariya 6-7) 
 
O zaman “ rıza hali” ne oluyor ? Felah oluyor.  
 
Razı olunan yaşayış barış içinde, huzurlu, dengeli , mutmain bir hayatın tam karşılığıdır. Başkalarına iyilik 
yapan aslında kendine iyilik yapmış oluyor.  
 
Yani senin iyilik kefen ne kadar çok dolarsa o kadar rıza haline ulaşıyorsun. Artı ne kadar çok iyilik 
yaparsan, başkaları da senden o kadar razı oluyor. Hepsi sebep- sonuç ilişkisi ile birbirine bağlı.  
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Buradaki “ mizan” kelimesi, terazi, tartı, ölçme için kullanılan aletlerin tamamını kapsar. Kelimenin maddi 
anlamı dışında birde manevi anlamı vardır. Adalet ve hukuk gibi bir değeri mukayese ile ilgili mecaz 
olarak da mizan kullanılır.  
 
“vezene” tartmak, dengelemek, birbirine denkleştirmek , birbirine eşit kılmak, düzeltmek manasına 
gelmektedir. Şu anda adalet sisteminin yaptığı da budur. Mahkemede hakimin yaptığı da tam da budur.  
“vizane” muadil, uygun, münasip, mutabık olmak, benzerlik, mukayeselik bir model takip etmektir.  
“vezin” bir şeyin değerini, ağırlığını bilmektir. Toplumlar sadece zalime, suçluya ceza vermekle ayakta 
duramaz.  
 
Örnek bir adalet sistemi, aynı anda iyiler ve iyiliklerde mükafatlandırılmalıdır. Rabbim öyle yaptı. Maalesef 
toplumda iyiliklere enayilik gözüyle bakılıyor. Yasalara uyan, mecbur olmadığı  halde yardım eden, ıslah 
eden ve doğal olanı korumada gönüllü olan toplumlarda ifsad ve suç oranı düşecek ve o toplumlar 
daha huzurlu olacaklardır.  
 
 
 
 (Araf 7/9) 

	َنوُمِلَْظی َانِتَایٰاِب اُوناَك اَمِب ْمُھَُسفَْنا اوُٓرِسَخ َنی۪ذَّلا َكِئٰٓلُ۬وَافُ ُھنی۪زاَوَم ْتَّفَخ ْنَمَو
Vemen ḣaffet mevâzînuhu feulâ-ike-lleżîne ḣasirû enfusehum bimâ kânû bi-âyâtinâ 
yazlimûn(e) 
 
Ve kimin tartıları hafif gelirse, işte onlar, âyetlerimize zulmetmelerinden dolayı nefisleri 
hüsrânda olanlardır. 
 
“hüsran” bir hedefin, bir gayenin ulaşıldıktan sonra boşa gitmesidir. Yani bir ömür boyunca bir ev yapmak 
istiyorsun. Yıllarca para biriktiriyorsun, çalışıyorsun, o evi yapıyorsun. O evin içine oturduğun zaman eğer 
o aradığın mutluluğu, huzuru bulamamışsan, senin o ev için harcadığın sürenin hepsi boşa gitmiş oluyor 
ve sende bir hüsran haline sebep oluyor.  
 
Hedefimiz iyilikse, salih amel ise, insanlarda yardım etmekse, rıza hali ise, bu hedefe ulaştığımızda 
içimizde ki  o mutluluk hüsrana engel olan birşey. 
 
Kimin tartıları ağır gelirse iyilikler referans alınıyor. Burda yine iyiliklerin değeri referans alınıyor. Kötülüklerin 
bir değeri yok, ağırlığı yok, Allah’ın nazarında. Nedeni iyiliklerin ölçülmesidir.  
 
Topluma, insanlara faydalı işler yapan katma bir değer üretenlerin tartıları ağır gelirken, insanlardan sürekli 
götüren, kendi nefsi için onlardan çalan, çırpan, adalet, iyilik, paylaşma, liyakat gibi ayetlerin üstünü 
örten, yalanlayan ve bu şekilde bu ilkelere , bu kurallara zulmedenlerin hüsrana uğrayıp elleri boş 
kalacağı bu ayette ihbar edilmiş.  
 
Yani sen birine bir kötülük yaptığın zaman, o biri Allah’ın bir ayetidir ve o ayete zulmetmiş oluyorsun. 
Çevrende ayet olmayan bir şey yok. Dünya Allah’ın bir ayeti, sular Allah’ın bir ayeti. Çevreyi kirletme 
Allah’ın ayetlerine zulmetmedir. 
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 (Araf 7/10) 

	َ۟نوُرُكَْشت اَم ًالیَ۪لق َۜشِیَاعَم اَھی۪ف ْمَُكل َانَْلعَجَو ِضَْرْالا يِف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو
Velekad mekkennâkum fî-l-ardi vece’alnâ lekum fîhâ me’âyiş(e)(k) kalîlen mâ teşkurûn(e) 

 
And olsun ki, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçimlik kıldık. Ne kadar az 
şükrediyorsunuz. 
 
And olsun ki, sizi yeryüzüne yerleştirdik (bu yorumların sebebi bu ayettir) ve orada size geçimlik kıldık 
(abartmayın bunu. Yeryüzü size bir emanet. Sadece belli bir süre geçimliğiniz için verilmiş. Bunu ifsad etme 
hakkınız yok. Allah’ın ayetlerine zulmetme hakkınız yok. Yediğin kadarını al, gerisini bırak).  Ne kadar az 
şükrediyorsunuz.  
 
Peki neden “ ne kadar az şükrediyorsunuz” dedi de, “ nankörlük ediyorsunuz” demedi. ?  
 
Zulmün ilk sebebi dünyalıkların geçici bir geçimlik olduğunu unutup hırsla daha fazlasını istemektir. Adem, 
İblis kıssası buna bir örnek olacak.  
Sana bir cennet verdim. Sen hala yasak meyvenin peşindesin. Adaletli paylaşımla hayat bir anda 
cennete dönerken, başkasının hakkına göz dikmek eldekinden olmakla da sonuçlanıyor, cennetini de 
kaybediyorsun.  Anlatılacak olan Adem-iblis kıssası buna tipik bir örnek. 
 
“Şükür” kelimesinin kökü hayvanın yediği besinin semirmesi (canlı hayvanlar için et ve yağ bağlamak, 
besili, etli yağlı bir duruma gelmek.)  ile belli etmesidir. Mesela bir  tavuğun beslenmesi sonucunda o 
tavuğun verdiği yumurta, bir ineğin beslenmesi sonucunda onun verdiği süt semirmesi olarak tanımlanır.  
 
Genel olarak şükür e verilen mana nimetin bilinmesi ve açığa vurulması demektir. Nimeti bilmeyen 
şükredemez. Şükür verilen nimetin cinsinden olmalıdır. Allah sana tertemiz bir atmosfer, tertemiz sular 
verdiyse, bunları kirletemezsin. O zaman bu nimete şükretmemiş olursun.  
 
“Ne kadar az şükrediyorsunuz” ifadesi bize verilen akıl nimeti ile yeryüzünü tüm canlılar için daha 
yaşanılabilir bir mekan kılmak yerine onu tatmin aracına çevirmemiz manasında kullanılmıştır. 
 
Nankörsünüz yerine şükür kullanımı yine iyiliklerin ağır gelmesi, kötülüklerin hafif gelmesi kullanımında 
olduğu gibi dikkati olumlu olana çekmek içindir. Rabbimiz dikkati şükre çekiyor, nankörlüğe değil. Dikkati 
iyiliğe çekiyor, kötülüğe  değil.  
 
“Sizi yeryüzüne yerleştirdik “ demek, sizi yeryüzünün halifesi kıldık demektir. Artık orada bir söz hakkınız var 
demektir. Buna göre ayette tüm insanlara hitaben “ sizi yeryüzüne yerleştirdik” ifadesi orayı işleyip mamur 
etmeye, dünyadaki diğer varlıkların üzerinde tasarrufta bulunmaya muktedir kıldık demektir.  
 
Bunu nasıl yapacak?  
Meleklerin Adem’e secdesi ile . Kuşkusuz bu muktedirlik ile akıl ve düşünme melekelerinin bir sonucudur. 
Şimdi insanın yeryüzünde nasıl yerleşip, hükmettiği A’raf suresinde 11 nci ayetten itibaren bize özet olarak 
anlatılacak.  
 
Sad suresi ile de bir bütünlük sağlayacaktır. Demek ki Sad suresinde konu anlatıldı, anlaşılmayan yerler 
oldu, A’raf suresi onu biraz daha açarak devam ettiriyor. 
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(Araf 7/11) 
 
 

َِّالا آوُدَجََسف ََۗمدِٰال اُودُجْسا ِةَكِئٰٓلَمْلِل َانُْلق َُّمث ْمُكَانْرَّوَص َُّمث ْمُكَانَْقلَخ َْدَقلَو  َنِم ْنَُكی َْمل َۜسی۪لْبِا ٓ
 َنی۪دِجاَّسلا

Velekad ḣaleknâkum śümme savvernâkum śümme kulnâ lilmelâ-iketi-scudû li-
âdeme fesecedû illâ iblîse lem yekun mine-ssâcidîn(e) 

 
Ve and olsun ki sizi Biz yarattık. Sonra sizi biçimlendirdik.  Sonra meleklere : “ Adem’e 
secde edin!” dedik. İblis hariç secde ettiler.  O, secde edenlerden olmadı. 
 
Ve and olsun ki sizi Biz yarattık (Çoğul kullanıyor. “ Biz” diyor ve “siz” diyor. Yani seni demiyor, Adem’i de 
demiyor, “sizi” diyor.)  . Sonra sizi biçimlendirdik.  Sonra meleklere : “ Adem’e secde edin!” dedik. (Çoğul 
kullanımdan birden tekil kullanıma düştü )İblis hariç secde ettiler.  O, secde edenlerden olmadı. 
 
Allah, meleklere çamurdan bir beşer yaratacağım demişti.  
 
Allah, kimseye hesap vermek zorunda değil. Ama meleklere “ Ben çamurdan bir beşer 
yaratacağım.”diye bu bilgiyi veriyor. 
 
Neden?  
 
Çünkü melekler dediğimiz aslında güçlerdir, bu güçler Adem’e  boyun  bükmeli ki Adem yeryüzünün 
halifesi olabilsin. 
 
Buradaki “savvernâ” suret kelimesinden gelir. Suret maddi varlıkların şekillendiği ve onlarla başkalarından 
ayrılan şey demektir.  
 
Biz de kimlik olarak da kullanıyoruz. Bu nedenle biz bicim olarak meallendirdik. Bicimde de kesme vardır, 
azaltma vardır . Yani bir taşı biçimlendirirsen fazlalıklarını yontarsın ve  bir şekil ortaya koyarsın. Onların 
zaman içerisinde giderildiği anlatılıyor. Savve ettik budur. Belli bir seviyeye, belli bir biçime, belli bir 
potansiyele getirdik.  
 
Ayette yer alan çoğuldan tekile geçişin ne olduğunun anlaşılması çok önemlidir. Çünkü sizi yarattık, size 
bicim verdik ifadesindeki “siz” zamiri çoğuldur. Anlama daha sonra Adem’e geçerek 3 ncü tekil şahıs 
kullanılır. Buradaki çoğuldan tekile intikal edişi şöyle açıklayabiliriz. Adem potansiyel olarak bir seviyeye 
ulaşan beşer toplumunun içinden seçilmiştir. Bknz. Ali İmran suresi 33 
 
“ insanlar tek bir ümmetti ayrılmaları üzerine  Allah, rahmetinin müjdecileri ve azabının habercileri olarak 
onlara peygamberler gönderdi….” (Bakara 213) 
 
İnsanlar tek bir ümmetti, Adem’in gittiği toplumda öyle. Sonra Allah onlara resuller gönderdi. Mesela 
Adem’i seçtik. Bu ne gösteriyor ? Sizi yarattık. Yani yaratılmış bir topluluk var ve Biz (nahnu) kullanılarak bu 
topluluğu belli bir süreçte bu hale geldiğinden bahsediyor.  
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Kur’an’ı Kerim’de “Biz” geçiyorsa orada farklı faktörlerin olduğunu düşüyorduk. Hani çamurdan 
yaratılana” o “ derken burada ” siz “diyor.   
Demek ki zaman içerisinde  böyle bir topluluk oluşmuş, belli bir seviyeye gelmiş ve onların içerisinden 
Adem seçilmiş. Sonra Adem için secde emri verilmiştir.  
 
İnsana üstün özellikleri ruh üflenip tanıtıldıktan sonra yeryüzünün melekutu ona boyun bükmüştür. Burada 
zımmen ( üstü kapalı biçimde, dolaylı olarak) bilgiye ve bilene hürmet,  boyun eğme ve secde ile 
sembolize edilmiştir.  
 
Ya beşer bu potansiyeline nankörlük edip dünya imkanlarını ve insanları kendine zorla boyun eğdirip 
köle edecektir. Ya da insan olup potansiyelinin şükrünü ifade ederek insanların saygı ile eğildiği 
Ademoğluna dönüşecektir. 
 
Bilgiye boyun bükmeyenler iblisin peşinden gidenlerdir ki, onlar batın, efasane, mitoloji , hurafelere hürmet 
ederler, bilgiye hürmet etmezler. 
 
 
 
 (Araf 7/12) 

ُھْنِم ٌرْیَخ َ۬اَنا َلَاق َُۜكتْرََما ْذِاَ دُجَْست ََّالا ََكَعنَم اَم َلَاق 	ٍنی۪ط ْنِمُ َھتَْقلَخَو ٍرَان ْنِم يَ۪نتَْقلَخ ۚ
Kâle mâ mene’ake ellâ tescude iż emertuk(e)(s) kâle enâ ḣayrun minhu ḣalaktenî min nârin 

veḣalaktehu min tîn(in) 
 

Dedi ki : “ Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten men eden nedir?” İblis : “ Ben 
ondan hayırlıyım, beni ateşten ve onu çamurdan yarattın.”dedi. 
 
Burada “ateş” diye meallendirdiğimiz “nâr” birşeyin parlak ve aydın olması, birşeyden çıkmak, devenin 
üzerine vurulan o metal ısıtılması, damgası buna nâr diyor. Araplar odun ve kömürden oluşan ateşe nar 
demezler.  
 
“Nâr” odun ve kömürün yanmasından dolayı oluşan ateş değil, ısının sonucunda oluşan o özel haldir. İblis 
yaratılışının daha gösterişli, daha parlak, daha albenili olduğunu öne sürmektedir.  
 
Emeğin verilmediği, seçimin olmadığı alanlarda övünmek itibar ve imkan kaybı için yeterli bir sebep 
olmalıdır. “ İblise çık o makamdan, in oradan” denilerek itibar ve imkanlarını kaybetmesi sağlanmıştır. 
Bunu kaybetmesinin sebebi. Emeğinin olmadığı, yaratılıştan getirilen şeylerle övünmesidir. 
 
Toplumda mirasıyla, dış güzelliği ile ırkıyla övünüp insanlara tepeden bakanlara itibar edilmemelidir. Zira 
Rabbimiz’de öyle yapmıştır.  
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(Araf 7/13) 

	َنی۪رِغاَّصلا َنِم َكَّنِا ْجُرْخَاف اَھی۪ف َرَّبََكَتت َْنا ََكل ُنوَُكی اََمف اَھْنِم ِْطبْھَاف َلَاق
Kâle fehbit minhâ femâ yekûnu leke en tetekebbera fîhâ faḣruc inneke mine-ssâġirîn(e) 

Dedi ki : “ Öyleyse oradan in!” Artık sen orada kibirlenemezsin. Haydi çık! Muhakkak ki, sen 
kendini küçültenlerdensin. 
 
Yüce makamlar tevazu sahibi olanlar, haddini , hududu nu bilenler içindir. Oysa kibirlenmek küçüklük ve 
alçalmaktır. Öyleyse yükselmek isteyen büyüklenmemelidir. Toplumu yönetenler, makam ve mevki 
sahipleri halka tepeden bakan bir büyüklenmeye  kapıldıklarında  makamdan indirilmelidir, Rabbimiz 
öyle yaptı.  
 
 
 (Araf 7/14) 

	َنُوَثعُْبی ِمَْوی ىٰلِا ي۪ٓنْرِظَْنا َلَاق
Kâle enzirnî ilâ yevmi yub’aśûn(e) 

 
Dedi ki  : “Diriliş gününe kadar beni gözet.” 
 
“b’as” kelimesi ölülerin dirilmesi demektir. Bu dirilme maddi olabileceği gibi dünyada manevi dirilme 
olarak da Bakara suresi 56 da kullanılmıştır.  
 
 
(Araf 7/15) 

	َنی۪رَظْنُمْلا َنِم َكَّنِا َلَاق
Kâle inneke mine-lmunzarîn(e) 

 
Dedi ki : “ Muhakkak ki sen gözetilenlerdensin” 
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 (Araf 7/16) 

	َۙمیَ۪قتْسُمْلا َكَطاَرِص ْمَُھل ََّنُدعَْقَال يَ۪نتْیَوَْغا آَمَِبف َلَاق
Kâle febimâ aġveytenî leak’udenne lehum sirâtake-lmustekîm(e) 

 
Dedi ki : “ Artık beni azdırman sebebiyle, mutlaka onlara karşı Senin sırâtımustakimine 
oturacağım.” 
 
İblis “ sırâtımustakim’de oturacağım “ demiştir.  
 
Oturmuş mudur?  
 
Yoksa böyle bir  planı mı vardı yerine getiremedi mi ?  
 
İblisin vadi “ Senin sıratımustakimine oturacağım.”  
 
Peki Kur’an’da şöyle bir ayet gördünüz mü? “İblis, Allah’ın sırâtımustakimine oturdu .” İblis zaten “ Ben 
ihlaslı kullarını saptıramam diyor. 
 
Sırât yol, müstakim dosdoğru demektir.  İblisin doğrusu, Allah’ın doğrusundan farklı. “ Senin dosdoğru 
yoluna”.. O benim yolum değil ama. Bu o yolun doğruluğunu kabul ediyor manasına gelmemektedir. 
Çünkü o senin doğruların benim değil. O yolun doğruluğunu kabul etse zaten Allah’a secde eder.  
 
İblis’in “febimâ agveytenî- Artık beni azdırman sebebiyle” söyleminin hedefinde  Allah’ın sırâtımustakimi 
vardır. Yani Sen beni azdırdın, ben de senin sıratımustakimine oturacağım. Hedef Allah değil, hedef 
Allah’ın yolu.  
 
A’raf 9 daki “ ayetlerimize zulmedenler” burada açıklanmıştır. Dosdoğru yola oturmak da ayetlere 
zulmetmektir. Çünkü ayetler sana o yolda ilerle diyor. Ayetler yolda ilerlemeyi sağlayan işaretlerdir. 
Ayetler yol levhaları. Buradan gidersen doğru, burdan saparsan yanlış. 
 
İlerleme derdi olmayanların, ilerleyenleri yoldan çıkarması için ilk hedefleri yol işaretleridir. Sen yol 
işaretlerine zulmedersen, insanları yoldan çok daha rahat çıkarabilirsin. İşaretlere zulüm, onun 
gösterdiğinin tam tersini yapmaktır. Yolun hakkı onda oturmak değildir.  
 
Burada yol ve oturma bir metefordur( bir durumu, sorunu, vakayı başka bir şekilde ifade etmek için 
kullanılır. Bir şeyi başka şeyle anlatmaya, benzetmeye yarayan mecazlardır.) Bu metafor sonraki ayette 
şöyle devam ediyor.  
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(Araf 7/17) 

	 َنی۪رِكاَش ْمُھََرثَْكاُ دَِجت َالَو ْۜمِھِلِئآَمَش ْنَعَو ْمِھِناَمَْیا ْنَعَو ْمِھِفْلَخ ْنِمَو ْمِھی۪دَْیا ِنَْیب ْنِم ْمُھََّنیِتَٰال َُّمث
Śumme leâtiyennehum min beyni eydîhim vemin ḣalfihim ve’an eymânihim ve’an şemâ-

ilihim(s) velâ tecidu ekśerahum şâkirîn(e) 
 

Sonra, elbette onlara, önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve 
onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. 
 
Yolun hakkı yolda gitmektir. Yolda gidersen, yola şükretmiş olursun. Yolda oturursan, yola nankörlük etmiş 
olursun.  
 
İblis’in insanların üzerine geleceğini söylediği dört yol. Ön, arka, sağ, sol ile ilgili olarak klasik eserlerde 
birçok yorumlar yapılmıştır.  
 
Bu yolları müfessirler şöyle meallendirmişler. Dünya tarafından, ahiret tarafından, iyilik tarafından, kötülük 
tarafından. Veya gördükleri yerden, görmedikleri yerden. Veya şehvetlerinden, öfkelerinden. Mesela ön 
tarafa ahiret diyor, arka tarafa dünya diyor. Sağ tarafa iyilik diyor, sol tarafa kötülük diyor.  
 
Bu ayette tekil olarak “half-arka” çoğul olarak “eydî” eller kullanılmıştır. Arapçada “yed” el denildiği 
zaman parmak uçundan omuza kadar olan yer kastedilir. Sen el dediğin zaman sağ tarafı yada sol tarafı 
komple demiş oluyorsun. Bir daha ekstradan sağ ve sol demene gerek yok. Elleri arasında yani önlerinde, 
sağlarında ve sollarında manasını kapsar.  
 
“eymân” ve “şemâ’il” kelimesine genelde sağları ve solları manası verilmiştir. Halbuki bu iki kelime   an 
harfi cerriyle kullanılmıştır. Eğer bu iki kelimeye sağlarından, sollarından manası kast edilmiş olsaydı “an” 
harfi cerri değil, “ min harfi cerrinin kullanılması gerekirdi. Demek ki bu ifadelerle başka bir mana kast 
edilmektedir. O yüzden müfessirlerin bu zengin yorumlarının hepsini kabul ediyorum. 
 
Eymân kelimesi kuvvetli taraflar, iyilikler manasına da gelmektedir.  Zaten kimin iyilik kefesi ağır gelirse diye 
öyle bir pasajdan buraya geldik.  
 
Şemâ’il ise zayıf tarafları ifade etmektedir. Kitapları soldan verilenler diyoruz ya, zayıflık manasında.  
 
Her toplumda kendi nefisleri adına , menfaatleri uğruna kural ve kaideleri yani ayetleri , kendi lehine 
işlemesini isteyen  kimseler vardır. Bunlar kendi egoları için kitleleri arkalarından sürüklemek uğruna iyilikleri 
, toplumsal değerleri  kullanarak rantlarını yürütürler. Yani sağdan gelirler. Bundan etkilenmeyen 
korkaklara ise onların korkularını kullanarak sollarından yaklaşarak onların zaaflarını suiistimal ederler.  
 
Önden gelme gelecek vaadleri, arka ise geçmiş güzellemeleridir. Veya önden aşikar, arkadan sinsice 
sokulmaktır. İnsanlar doğru olanı bilir ve yaşarlarsa doğru olanın edebiyatı üzerinden kandırılmazlar.  
Bazen kandırılmak istedikleri için kandırılırlar.  
 
an Cer harfi cerri  : İsmin veya zamirin önüne gelebilir. Şu amaçlarla kullanılır: …den / … dan (uzak) 
anlamında bir şeyden uzaklığı veya uzaklaşmayı ifade ederken kullanılır. 
Min harf-i cerrinin yaklaşık 10 manası vardır ama ilk akla gelen manası -den, -dan ifade eden ibtida 
(başlangıç) manasıdır 
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 (Araf 7/18) 

	َنی۪عَمَْجا ْمُكْنِم َمَّنَھَج َّن[ـَلَْمَال ْمُھْنِم ََكعَِبت ْنََمل ۜاًروُحْدَم اًمُ۫ؤْذَم اَھْنِم ْجُرْخا َلَاق
Kâle-ḣruc minhâ meż-ûmen medhûr(an)(s) lemen tebi’ake minhum leemleenne cehenneme 
minkum ecme’în(e) 
 
Dedi ki : “ Kınanmış ve kovulmuş olarak  oradan çık!” “ Elbette onlardan kim sana tabi olursa, 
mutlaka cehennemi hepinizle dolduracağım.” 
 
Allah haşa bir kere çık dedi, dinlemedi. Şımarık çocuk gibi. Bir kere daha  çık dedi, bir kere daha çık 
dedi. Böyle mi anlayacağız? Böyle bir şey mümkün mü?  
 
İblis 13 ncü ayette hem makamdan indirilmiş hem de Allah’ın katından çıkarılmıştı, kovulmuştu, onu 
okuduk. Ancak bu ayette ikinci kez kınanmış ve kovulmuş olarak oradan çıkması istenmiştir.  
 
Bu detayın cevabı 16 ncı ayetteki istektir. “İblis Allah’ın sıratımustakiminde oturmak, dosdoğru ilkelerine 
çökmek istemektedir. İblis Allah’ın dosdoğru yoluna oturmuştur ancak kınanmış ve kovulmuş olarak 
oradan çıkarılmıştır.  
 
İblisin insanla konuştuğuna dair ayet yok. İblis ihlaslı kulları yoldan çıkaramaz. Ama şeytan?  Resullere bile 
vesvese verir.  Bunun sebebi de şu ayettir : 
 
“ Muhakkak ki benim Rabbim sırâtımustakim üzeredir.” (Hûd 56) 
 
Sıratımustakim üzere olan Allah’tır. Ne işi var iblisin orada. İblis Allah’ın sıratımustakimine oturmak, 
dosdoğru ilkelerine çökmek istemiştir. Ancak kınanmış ve kovulmuş olarak oradan çıkarılmıştır. Tıpkı 
Allah’ın makamından kovulduğu gibi.  
 
Alemlerin Rabbi Allah, istediği herşeyi yapmaya gücü yettiği halde ilkeli davranmaktadır. Sıratımustakim 
ilkeli olmaktır. İbliste ilke olmaz. Sıratımustakim Allah’ın hak ve hakikatler ile sınırladığı dosdoğru yolu, 
yordamı , sünnetidir. Orada iblislere ve iblislik yapmak isteyenlere asla yer yoktur. Her durumda ilkeli olmak 
bizi cehennem gibi bir sosyal hayattan korurken, müstakim cennetlere ulaştıracaktır. 19 da da bunu 
okuyoruz. 
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(Araf 7/19) 
 

َیَو 	َنی۪مِلاَّظلا َنِم َانوَُكَتفَ ةَرَجَّشلا ِهِذٰھ َابَرَْقت َالَو اَُمْتئِش ُثْیَح ْنِم َالَُكفَ ةَّنَجْلا َكُجْوَزَو َتَْنا ْنُكْسا َُمدٰا آ
Veyâ âdemu-skun ente vezevcuke-lcennete fekulâ min hayśu şi/tumâ velâ takrabâ hâżihi-

şşecerate fetekûnâ mine-zzâlimîn(e) 
 

Ve ey Adem! Sen ve zevcen bu cennette yerleşin sonra da dilediğiniz yerden yiyin! Ve şu 
ağaca yaklaşmayın! Bu yüzden zalimlerden olursunuz. 
 
Bu ağaca yaklaşırsanız, birilerine bir şeylere zulmedersiniz.  
 
“Zulüm” kavramının kök anlamı bir şeyi yerinden etmektir. Bu kelimenin zıttı adalettir, yerli yerine bir şeyi 
koymaktır.  
 
Cennet kelimesinin esas anlamı, yeşili ve ormanı toprağı örten sulak arazi parçası demektir. Cennet 
kelimesi Kalem suresi 17 de, Kef suresi 32,40 da, Sebe suresi 15,16 da, Bakara suresi 265 te ve daha birçok 
ayette zemini görünmeyen gayet girih ağaçlarla örtülmüş dünya bahçesi ve sınırları belli bostan 
anlamındadır.  
 
Diğer tarafta ahiretteki cennetin ismide öyledir. Ahiretteki cennetin niteliği birçok ayette açıklanmaştır. 
Kur’an ‘a göre ahiretteki cennet, öncelikle ebedilik yurdu olup, nimetleri tükenen değildir. Orada boş 
lakırtı yok. Günaha girmek yok, bir şeyin yasaklanması da söz konusu değil.  
 
Oysa Adem’in yerleştirildiği cennette her şey geçici ve Adem orada yaşlanmaktadır ve 
yasaklanmaktadır. Yaşlanmayan birine sen şunu diyebilir misin ? “ Ebedi olmak istemezmisin, Halid olmak 
istemez misin?  Ben yaşlanıyorsam halimin kalmasını isterim. Şeytanın attığı bu yeme tav olurum. Fakat 
ben yaşlanmıyorsam ben neden böyle bir şeye inanayım ki. Neden böyle bir vaade kanayım ki. 
 
Ebu Müslüm el İsfehani “ İblis ile Adem ikiside cennette idiler, çünkü bu cennet yeryüzündeki 
cennetlerden, bahçelerden birisidir “ şeklinde tanımlamış. 
 
İmam Ebu Hanife’de “ Bu cennetin yeryüzü cenneti “ olduğunu ifade etmiştir.  
 
Ali İmran 96 ‘ya göre “ yeryüzündeki ilk ev beyt Bekke’de dir, eski adıyla. O zaman Hz. Adem’in ilk evi 
dolayısiyle beşerin medenileşmede, aile kurmada ilk adımı atan Adem’dir.  
 
“Sen ve eşin” kullanımı bir ailenin, evliliğin, bir akdin olduğunu dolayısiyle  toplumun çekirdeği olan aile 
kurumunu buna delalet ediyor. Sen ve eşin demesi ilk evlenenin de Adem olduğudur. İlk evlilik akdini 
yapanda Adem’dir. Orman kanununda evlenme mi vardı. Adem ile aile kurumu başlıyor.  
 
Cennet gibi bir bahçenin sınırı, yasak ağacı vardır. Orman kanunlarında dağ eşkıyaları sınır tanır mı?  
Burada bahçesi olan, bostanı olan bir medeni insanın sınır olur. O sınır da yasak ağaçtır.  
 
Bir ağacın yasak olması, onun meyvesinin yenmesinin haram olmasının tek şartı, o ağacın başkasına ait 
olmasıdır.  
 
Eğer başkasına aitse,  başkasına ait bir ağacın meyvesini izinsiz yemen gasptır, haramdır.  Ağaca izinsiz 
yaklaşmak zulümdür. O yüzden zalimlerden olursunuz diyor ayet. Eğer o ağaçtan yersen, o ağacın 
sahibine zulmetmiş olursun.  
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Garyelerin helakından konu buraya getirilmiştir. Yani onlar zulmettikleri için helak oldu. Ellerindeki o 
cennetvari  toprakları kaybettiler. Seninde elinde böyle cennetvari bir yer var. Bunu kaybetmek 
istemiyorsan komşularınla iyi geçineceksin. Kimseye zulmetmeyeceksin.  
 
(Araf 7/20) 
 

 ْنَع اَمُكُّبَر اَمُكیَٰھن اَم َلَاقَو اَمِھِتٰاْوَس ْنِم اَمُھْنَع َيِرُ۫و اَم اَمَُھل َيِدُْبیِل ُناَطْیَّشلا اَمَُھل َسَوْسََوف
َِّالا ِةَرَجَّشلا ِهِذٰھ 	َنی۪دِلاَخْلا َنِم َانوَُكت َْوا ِنْیََكلَم َانوَُكت َْنا ٓ

Fevesvese lehumâ-şşeytânu liyubdiye lehumâ mâ vûriye ‘anhumâ min sev-âtihimâ vekâle 
mâ nehâkumâ rabbukumâ ‘an hâżihi-şşecerati illâ en tekûnâ melekeyni ev tekûnâ mine-

lḣâlidîn(e) 
 

Böylece Şeytan  kendilerine  gizli olan çirkinliklerini ortaya çıkarmak için ikisine de vesvese 
verdi ve dedi ki : “ Rabbiniz sadece iki melek olursunuz veya hâlitlerden olursunuz diye bu 
ağaçtan ikinizi nehyetti.” 
 
Diyanet İşleri Meali (Eski) : Şeytan, avret yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: "Rabbinizin 
sizi bu ağaçtan menetmesi melek olmanız veya burada temelli kalmanızı önlemek içindir." 
 
Soru 1 : Dünya’da avret yerini bilmeyen karı koca var mıdır? Zira kıssaya sen ve zevcen cennete yerleşin 
şeklinde başlanmıştı. Yani bu ikisi karı-koca. Peki kendiliğinden gizlenmiş veya kendilerine gizlenmiş olan 
avret yerleri diye bir cümle olabilir mi? 
 
Soru 2 : Şeytani duygu ve düşünceler birbirinin helali olan eşlerin arasını bozmak , düşmanlık, kin 
oluşturmak ister. Ancak burada ağaçtan yedirmek için ayıp yerlerini açmak gibi alakasız bir amaç söz 
konusu. Yani bir alaka kuramıyoruz. Ağaçtan yemek ve ayıp yerlerin açılmasıyla. 
 
Soru 3 : Adem’e melekler secde etmiş iken, Adem meleklerden mükerrem kılınmış iken, neden onlar gibi 
olmak istesin?  
 
Mesela İsra suresi 62 de şöyle bir ayet var : “ Dedi ki :” Senin görüşüne göre benim üzerime mükerrem 
kıldığın kimse bu mu? “ deyip Adem’i göstermiştir.  
 
Buradaki mükerrem kelimesi “ ikram edilmiş” demektir. Bu ikram “muhterem kılınmak, aziz, saygın, 
saygıdeğer, hürmet ve tazime ermiş” gibi manalara gelmektedir.  
 
Yani Adem, melekler ona secde etmiş iken neden melekler gibi olmak istesin?  
 
Çünkü burada şeytanın onlara vadi şu : “ Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da ebedi 
kalacaklardan olmayasınız”demiştir. Bakınız “ olmayasınız” olumsuz bir cümledir fakat Arapçasında 
olumsuz bir kullanım yoktur, olumlu kullanılmıştır.  
 
Soru 4: Şeytan Adem’e verilen “ Şu ağaca yaklaşmayın” emrini nereden bilmektedir? 
 
Soru 5: Bu anlatımın bu güne söylediği nedir? 
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Biz kendi mealimizi verelim ve bu konuya bu soruların cevabını arayacak şekilde bakalım. 
 
“ Böylece Şeytan  kendilerine  gizli olan çirkinliklerini (burada ayıp yeri değil, kelimenin arapça lügat 
manası çirkinlik veya kötülük demektir. )ortaya çıkarmak için ikisine de vesvese verdi ve dedi ki 
(vesveseye uyanın içindeki çirkinlik ortaya çıkıyor ) : “ Rabbiniz sadece iki melek olursunuz veya 
hâlitlerden olursunuz (olumlu kullanılmıştır )diye bu ağaçtan ikinizi nehyetti.” Doğru meal budur. 
 
Kıssaya mitolojik bir olay gibi yaklaşırsak Arap dil dehası olsak bile mantığımızdaki, yaklaşım tarzımızdaki 
manayı veririz ve öyle meallendiririz.  
 
Bu prototip yani ilk örnek, kıssayı her insanın kendi merkezine koyarak okuması gereken bir konuma 
yükseltiyor. Zira kıssaya geçmişte bizim dışımızda yaşamış bir hikaye olarak yaklaştığımızda kıssanın vermek 
istediği mesaj ne günümüze taşınabilir ne de kıssadan herhangi bir ders alınabilir. 
 
Oysa Adem’in yerine her okuyucu kendisini koyduğunda ve mekanı da, olayları da burada ya 
taşıdığında kıssa etkili bir şekilde işlevini yerine getirmiş olacaktır. Biz de bu metodla bu kıssayı ele alıyoruz.  
 
Meallerde geçen iki melek olma çevirisi “ harekelendirme” ile alakalıdır. Biz şu anda Asım kıraatini 
okuyoruz Türkiye olarak. Farklı kıraatlerde var. Yani harekelendirmeyi farklı yaptığınız anda “melek” 
kelimesi farklı bir kelime olabiliyor.  
 
Hz. Adem’in kendisine secde eden melekler gibi olmayı istemesi kendi içinde bir çelişki barındırmaktadır. 
Kaldı ki Allah’u Teal’a meleklerin iddialarına rağmen yeryüzünün halifesi makamına melekleri değil, Hz. 
Adem’i getirerek onu meleklerden üstün ve meleklerden kerim kılmıştır.  
 
Bir daha Hz. Adem’in melek olma isteği hem mantık dışı hem de Allah’ın gerekçeli takdirine aykırı bir istek 
olacaktır. Kaldı ki “ melekeyni” iki melek kelimesinin “melikeyni” iki melik, iki kral olarak da okunması 
mümkündür.  
 
Nitekim İbn Abbas, Dahhak, Yahya bin Ebi Kesir kelimeyi “melikeyni” iki kral olarak okumuşlardır. Bu kıraati 
Taha suresinin 120 nci ayeti de desteklemektedir. Ayetimiz mealen şöyledir : 
 
“ Böylece şeytân, ona vesvese verdi ve dedi ki: “ Ey Âdem! Seni, ölümsüzlük ağacına ve sonra ermeyen 
bir mülke ulaştırayım mı? (Taha 120) 
 
Mülk, melik ile aynı kökten. Zaten melik dediğimiz kişi mülkü yöneten kişi. Eskimez, çökmez mülk edinme 
isteği ayetin iki melek değil de iki kral, iki melik manasını desteklemektedir. Ve gerekçesidir.  
 
Tarih boyunca “yasak ağaç” üzerine yapılan spekülasyonları bir tarafa bıraktığımızda “yasak ağacın” 
dünyevi sınırları ve yasakları anlatan bir meta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.  
Adem ile başlayan ve merkezinde toprak ve tarımın olduğu bir hayat tarzı hak, adalet, paylaşım gibi 
ölçüler üzerinden her insana mesajlar vermektedir.  
 
Hegemonya kurmak, melik ve biriktirmek, hâlit olma araçları değişse de insanın iç dünyasında bulunan 
mala, mülke düşkünlük ve insanlar üzerinde tahakküm kurma özellikleri daima olacaktır. Şeytanda bu 
özellikleri kullanarak vesvese vermektedir. Yasak ağaç bunun önlenmesinin değişmez sembol ifadesidir.  
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Bu bakımdan Adem cennetvari hayatının devamını paylaşmakla değil, başkalarının malına el koyup 
tekasürle (Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir. ) koruyacağını 
zannetmektedir.  
Yasak ağaç onun olmayan bir ağaçtır. Başkasının malına göz dikerek ona tahakküm kurma, melik olma 
ve bu hayatı ebedi olarak sürdürme arzusu burada yansıtılıyor.  
 
Bu zannın sebebi eskiden kalma avlayıcı-toplayıcı kimliği ve kimin gücü kime yeterse alışkanlığını, 
biriktirme ve tahakküm kurma hırsı ile güçlü olanın yönettiği dağ kanunlarını bırakması gerekmektedir.  
 
Çünkü Adem, ayet almadan önce avlayıcı-toplayıcı idi. Evi yoktu, mağaralarda kalıyordu. İlk evi Kâbe’yi 
yaparak medeniliğe bir adım attı. Rabbimiz Adem ve Eşini özel bir eğitime almıştır. Çünkü Resulünü 
eğitecek ki, Resulü de başkalarını eğitsin. Önce öğrenci olacak, sonra öğretmen olacak.  
İnsanlık tarihi güçlü ülkelerin zayıf ülkelerin kaynakları için yaptıkları savaşlarla doludur. Adem’in yasak 
ağaca meylettiği gibi ülkeler de sürekli komşularını işgal edip onlar üzerinde tahakküm kurmayı, cihanın 
hakimi , meliki hedefi ve ilelebet yaşamayı hayal etmişlerdir.  
 
Burada da Adem’in hayali o. Etrafındaki komşulara, başkalarına ait mallara çökerek, onlara yönetici 
olma, bu şekilde ilelebet binlerce yıl varlığını sürdürebilme. O devletin, o toplumun varlığını sürdürebilmesi. 
Soyunun, sisteminin ilelebet devam etmesini ister. Mesela bir kitap yazarsın, bu kitabın binlerce yıl 
okunmasını istersin. Unutulup gitmeyi kimse istemez.  
 
Yani ne oldu ?  
 
İnsanların malına çökerek, onlara efendilik kurmanın sonucu savaşlar ve düşmanlıktır. Zaten Rabbimiz “ 
inin ordan düşman olarak” diyecektir.  
 
Zayıf insanlar memleketlerini terk ederek göç etmek zorunda kalmıştır. Bu durum geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de aynı şekilde devam etmektedir. Adem-İblis kıssasın bu durumun tipik bir prototipi 
hüviyetindedir ve insanın atasından başlayarak zaaflarını bize öğretir.  
 
Adem’e öğretilen üstün sıfatlar onun kötülük yapabilme potansiyelini yok etmemiş sadece pasifleştirerek 
arka plana itmiştir.  
 
Kendilerine gizlenmiş dediğimiz “ Adem’in kötülük yapma potansiyelidir.”  Bundan önceki ayetlerde 
Rabbimiz Adem’e “ Esma’yı öğretmişti”. Esmanın da Adem’in üstün özellikleri olduğunu anlatmıştık.  
 
Yani melekler Adem’e bakıyor, kan döküyor, fesat çıkarıyor bu özelliklerini görüyor. Fakat Rabbimiz onun 
merhametli, paylaşımcı, affeden ve bir medeniyet kurma potansiyelini kendine öğretmiş ve bu şekilde 
Adem bunu meleklere yaşayarak arz etmişti.  
 
Burada da kötülük yapma potansiyelinin yok olmadığını görüyoruz. Adem ve Ademoğlularının kötülük 
yapma potansiyeli arka plana itilmiştir.  
 
Gizli diye çevirdiğimiz “vûriye” kelimesi  Kur’an’da arattığımız zaman “arkaya atmak suretiyle gizlemek” 
anlamını bize vermektedir.  
 
“vesvese” kulağa takılan küpenin kulakta hafif hareketten doğan sesidir. Ve bu sesi sadece küpeyi 
kulağa takan kişi duyar. Vesvese de sadece o kişinin duyacağı gizli fısıltı şeklindeki bilgidir.  
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Bu neden vesvese alçak bir sesle, fısıltı ile gizli bir düşünce aşılamak, bir işe veya eyleme yöneltmek 
demektir. Vesvesenin ne olduğunu tefsir eden ayetimiz A’raf suresinden önce inmiş Kaf suresi 16 dır. 
Orada diyor ki : 
 
“ Ve and olsun ki insanı Biz yarattık (insanın yaratılıştan doğan bir özelliği var nedir bu ? devamında 
açıklanmaktadır.) . Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve Biz, ona şah damarından daha 
yakınız.” (Kaf 16) 
 
Ayete göre vesvesenin kaynağı insanın kendisidir. Başka bir varlık değil. İnsan nasıl kendi kendine vesvese 
verir? İnsan kompleks bir zihne sahip bir varlık. Akıl sürekli muhakemeler yapar. Şu an beynin mantıklı ve 
duygusal yanı , akademik ve sezgisel yanı şeklinde bölümlere ayrıldığı tespit edilmiştir. Biz bunu zaten Kaf 
suresi 17 de sağ ve sol tarafa yerleştirilen telakki eden mütelakki yani ifadesinde tefsir etmiştik. 
 
Bir şiir dinlerken veya bir matematik problemi çözerken kullandığımız beynin farklı bir bölümleridir. İnsan 
kendi çıkarına uygun olduğu için tasarlayarak kötülük yapabilme potansiyelinde yaratılmıştır. Yapacağı 
kötülüğü ilkönce kafasında kurar, bir vesvese şeklinde kendine telkin eder. Ancak başkaları tarafından 
olumsuz karşılanacak, karşı çıkılıp tepki gösterilecek olan düşünceler, duygular insan zihninde açığa 
çıkmasın diye baskılanır.  
 
İşte insanı ayartıp yoldan çıkaran duygu ve düşüncelere Kur’an “ şeytani vesvese” demektedir. Bunun 
zıttı olumlu ses olan “ vicdanın sesi”dir.  
 
“ Böylece kendi enfûslarına (kendi iç alemlerine döndüler, kendi vicdanlarının sesini dinlediler) rücu 
ettiler. (O da) dedi ki : “ Muhakkak ki siz;  siz zalimlersiniz.” (Enbiya 64) 
 
Şeytan bu bilgiyi nasıl biliyor muş? Çünkü Adem’in içinde olan bir şey. Dışında olan ontolojik bir varlık 
değil. Bir yılan değil. Onunla gelip konuşan biri değil. Hepimizin içinde vesvese veren kötülüğü öneren bir 
şeytan var. 
 
Mesela bir adam düştü. İçimdeki bir ses diyor ki: “ Ya git ona yardım et, yerden kaldır onu” Diğeri de diyor 
ki : “ Ya boşver çamur olursun, üstün batar”  
 
Bu içindeki iyi ve kötü düşünceler sürekli sana seçimler yapmaya, karar vermeye iter. Bu manada insanın 
kaderi seçim yapmaktır. Kur’an’ın amacı da insanın doğru seçimler yapmasını sağlamaktır.  
 
Burada “ayıp yeri” diye meallendirilen “ sevâti” kelimesine bakalım. Biz çirkinlikler, kötülükler diye 
meallendirdik. Çünkü “sevâti” “sua” kelimesinden türemiştir. Her türlü çirkin, kötü şeyi yapmak anlamında 
“sue” kelimesinin bu anlam ekseninde daha bir çok da türevi vardır. Mesela “seyyie” kötülüğe sebep 
olan çirkinlik manasındadır. Tam tersi “hasene”de, iyiliğe sebep olan güzellik manasındadır. Bu “seyyie” 
kelimesini günahlar manasında da meallenidirirler. Çünkü günahlar kötülüğe sebep olan çirkinliklerdir.  
 
Ahseni takvim olarak yaratılan insanın özgür iradesinden kaynaklı her tür kötülük ve çirkinlik yapma 
potansiyeli de vardır. Meleklerin fesat çıkarıp, kan dökmek iddiası “sevâti” kapsamına bir göndermedir. 
Yani bu beşer fesat çıkarıyor, kan döküyor derken, insanın bu kötü yanını görüp onu dile getirmişti 
melekler.   
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Hz. Adem beşerler toplumu içinden seçilmiş ve ona ruh üflenmiştir. Bu onun olumlu esmasının farkına 
varmasını sağlamıştır. Allah önce Adem’i bir eğitim sürecine almıştır. Zira kendine söz geçiremeyen 
başkasını doğru yönlendiremeyecektir. Fakat Adem bu eğitim sürecini gereksiz görüyor. Bir an önce 
insanlara hükmetmek, melik olmak istiyor. Ve bir peygamber olarak anılıp isminin hâlit kalmasını istiyor. 
Çünkü nefsani iç sesine kulak vermiş ve o doğrultu da hareketler yapmıştır.  
 
Kur’an Hz.Adem’in dolayısıyle her insanın gönül dünyasını, içindeki konuşmaları bize en ince detayına 
kadar aktarmaktadır. Çünkü daima hatırlanmalıdır ki bu hikaye aynı zamanda bizim de hikayemizdir. Ve 
her daim yaşanmaktadır.   
 
“hâlit” hulk kökünden gelmektedir. Araplar değişimi ve bozulması uzun zaman alan her şeye “ hulk” sıfatı 
ile niteliyorlardı. Bu kelime “ebedi” diye meallendirilir fakat “ halidi nafiha ebada “şeklinde aynı cümlede 
iki kelime yer aldığı için biz buna “ ebedilik, ölümsüzlük”manası veremeyiz. Bu yaşlanmanın, bozulmanın 
geç olması demektir. Ebedi kalmak değil. Herkes öleceğini bilir. Sadece daha uzun süre genç kalmak, 
daha uzun süre hükmetmek, iktidarı elinde tutmak arzusunu anlatan bir kelimedir.  
 
 
 
 (Araf 7/21) 

ّنِا آَمُھَمَسَاقَو 	َۙنی۪حِصاَّنلا َنَِمل اَمَُكل ي۪
Vekâsemehumâ innî lekumâ lemine-nnâsihîn(e) 

 
Ve ikisine ayrı ayrı : “Muhakkak ki ben, sizin ikinize nasihat edenlerdenim.” 
 
Diyanet İşleri Meali (Eski) "Doğrusu ben size öğüt verenlerdenim" diye ikisine yemin etti. 
 
Şeytan onlara yemin etmiş. Demiş ki : “ Ben size öğüt veriyorum.” Vallahi, billahi, Ekmek musaf çarpsın ki.... 
Şeytan neden böyle yeminler etsin.   
 
Nasıl anlayacağız bunu ? Şeytan insana yemin eder mi? Yeminin de ne der? 
 
Biz buradaki yemin kelimesini temal manası ile meallendirdik. Şöyle ki “ Ve ikisine ayrı ayrı : “Muhakkak ki 
ben, sizin ikinize nasihat edenlerdenim.” 
 
Yani şeytan hepsine farklı yöntem ve vaadlerle yaklaştı. Genç bir insanı yoldan çıkarmak için içindeki 
şeytani vesveseler farklıdır, yaşlı bir insanı yoldan çıkarmak için içindeki şeytani vesveseler farklıdır. Biri belki 
bedeni ihtiyaçlarına yönelir, diğeri paraya pula yönelir, makama yönelir. Herkesin kendi durumuna göre 
şeytan ona o damardan giriyor. Şeytanın yemin etmesinin bir alakası yok.  
 
Bölmek anlamından gelen kasım kökünden türeyen “kasem”in yemin anlamı “ kaseme” kelimesinden 
aldığı söylenir. Yani dolaylı manası oluyor, doğrudan manası olmuyor. Biz burada yemin değil de şeytanın 
şeytani duygu ve düşüncelerin Adem ve eşine farklı argümanlarla ayrı ayrı yaklaşıp vesvese verdiğini 
düşünmekteyiz. Bu sebeple bir önceki ayette ifade edilen melih olmanın Adem’in hayali, hâlit kalmanın 
da eşinin hayali olduğu, böylece her bir vesvesenin kişiye özgü şekilde verildiği kanatindeyiz. Zira herkesin 
zaafı ve istekleri farklı olduğundan, şeytani vesveselerde bu meyanda farklılık arz edecektir.  
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 “nasihat” sözlükte kötülük ve bozgunluktan uzak, iyiniyet,sahip olmak ve başkasının iyiliğini istemek 
anlamındaki “ nusuh” kökünden türemiştir. Nasihat kelimesi başkasının hata ve kusurunu gidermek, 
örtmek için gösterilen çaba veya öğüt demektir. Şeytani düşünceler Adem ve eşine sağdan gelmiştir. 
Sanki bunun doğru birşey olacağına onları inandırmıştır.  
 
Hz. Adem Rabbinden aldığı ve hayatına anlam ve amaç katan ruhla yeni bir yaşam inşaa etmeye 
başlamıştır. Cenneti var, bahçesi var, bostanı var, evi var, eşi var. Dağ kanunlarında eş olmaz. Gidersin, 
kadını görürsün, beğenirsin,babasını, ağbisini öldürürsün,kadını tutar saçından sürükler alırsın. Burada 
zevcenle diyerek evlilik akdine de bir giriş yapmış oluyor. Evi var, eşi var, bir de bahçesi var. Fakat bu 
bahçesinin bir sınırı var. YASAK AĞAÇ. Yasak ağaç başkasının. Sen eğer sosyal alanda hep beraber 
huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsan başkasınn malına, mülküne hürmet edeceksin. Adem’e ilk öğretilen 
ders mülkiyet dersi.  
 
Yaptığı ev ve bakımını üstlentiği bahçe (cennet) ile etrafı kısa sürede insanlarla dolan örnek bir cazibe 
merkezine dönüşmüş. Yani oraya insanları çekmiş, örnek bir yerleşim yeri olmuştur Adem ve eşinin yaşadığı 
bölge.  
 
Böylece ilk beşer ilk adamı yönlendirmesiyle insan olma ve birlikte yaşama yolunda tökezlese de ilk 
adımlarını atmaya başlamıştır.  
 
 
 
 (Araf 7/22) 
 

 ِۜةَّنَجْلا ِقَرَو ْنِم اَمِھَْیلَع ِنَافِصَْخی َاقِفَطَو اَمُُھتٰاْوَس اَمَُھل َْتَدبَ ةَرَجَّشلا َاقَاذ اََّمَلف ٍۚروُُرغِب اَمُھیَّٰلَدف
	ٌنی۪بُم ٌُّودَع اَمَُكل َناَطْیَّشلا َِّنا آَمَُكل ُْلَقاَو ِةَرَجَّشلا اَمُكْلِت ْنَع اَمُكَھَْنا َْمَلا آَمُھُّبَر اَمُھیٰدَانَو

Fedellâhumâ biġurûr(in)(c) felemmâ żâkâ-şşecerate bedet lehumâ sev-âtuhumâ vetafikâ 
yaḣsifâni ‘aleyhimâ min veraki-lcenne(ti)(s) venâdâhumâ rabbuhumâ elem enhekumâ ‘an 

tilkumâ-şşecerati veekul lekumâ inne-şşeytâne lekumâ ‘aduvvun mubîn(un) 
 

Böylece o ikisini aldatarak cesaretlendirdi. Ağacın müptelası  olunca  çirkinlikleri  belli etti ve 
üzerlerine cennet yapraklarını üst üste yamamaya  başladılar ve Rabbleri ikisine şöyle nidâ 
etti.: “ Sizin ikinizi bu ağaçtan menetmedim mi? İkinize muhakkak ki şeytân apaçık 
düşmanınızdır.” Demedim mi ? 
 
Ne yapt iblis ? Cesaretlendir. Çünkü hırsızlık yapacaklar. Ağacın meyvesinden yiyince diye 
meallendiriyorlar fakat  doğru meal bizce şudur : “ Ağacın müptelası olunca” Bu işi bir kere yapmamışlar, 
sürekli yapmışlar. Zaten Kur’an’ı Kerim’de günahlar, yanlışlıklar böyle bir kere  ile olmaz. Onu ahlak haline 
getirmeyle Rabbimiz ancak o insanlar mücrim der.  
 
“Ağacın müptelası  olunca  çirkinlikleri belli etti ve üzerlerine cennet yapraklarını üst üste yamamaya  
başladılar” Niye ağacın yaprakları değil de cennet yaprakları ? İlginç bir detay. O çirkinlikleri görükünce 
cennetin yapraklarıyla orayı yamıyorlar, kapatmaya çalışıyorlar. Sanki yaptıkları kötülük görünmesin diye 
bir gayret içerisine giriyorlar.  
 
Bu noktada şu soruyu sorabiliriz . Hz. Adem ve eşi elbise giymiyorlar mıydı? Çünkü elbise giymeyen biri alır 
yaprakları üzerine örter. Çıplak olan biri bunu yapar. Eğer elbise giyiyorlar neden bu ayette olduğu gibi 
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cennet yapraklarından örtünme gayreti içine girerler. Neden ağacın yaprakları değil de, cennetin 
yaprakları ? Bunu anlamak için ayetteki kelimeleri tek tek ele alalım ve Kur’an’ı Kerim’de aratalım. 
 
“dellâ” kelimesinin iki asıl manası olduğunu Esheri söylemektedir. Birisi ayak diredi, diğeri de 
cesaretlendirdi. Kendisine hiçbir faydası olmayan şeye heveslendirmek, teşvik etmek manasında da yine 
bu kelime kullanılıyor.  
“ müptela” diye meallendirdiğimiz “zâkâ” kelimesi ne manaya geliyor, türkçemizde de kullanıyoruz, lezzet 
alma, hoşa gitme, birşeyin tadını almak, tadına varmak, bir şeyin müptelası olmak demektir. 
 
“bedet” kelimesi gizli bir şeyin sonradan ortaya çıkmasıdır. Bunu casiye suresi 33 te şöyle okuyoruz.  : Ve 
bedâ lehum seyyi-âtu mâ ‘amilû ve hâka bihim mâ kânû bihi yestehzi-ûn(e)- “ Ve yaptıkları amellerin 
kötülüğü görüldü, alay edip durdukları şey onları kuşatıverdi.” (Casiye 33) 
 
Cehennemliklerin yaptıklarının akıbetini görmesi manasında Kur’an’ı Kerim bu kelimeleri kullanmış. Biz bu 
kelimeleri Kur’an’da aratıp oradaki manalar üzerinden bir meal vermeyi önceliyoruz.  
 
“verak” kelimesi Kur’an’ı Kerim’de Ashab-ı Kehf in uyandıktan sonra pazara gidip birşeyler alması 
manasında gümüş varak (gümüş para ) olarak geçiyor. “ Hiçbir yaprak düşmez ki  O’nun bilgisini Allah 
bilmesin” şeklinde  Kur’an’ı Kerim’de ağaç yaprağı olarak kullanılıyor. Arap dil bilimcilerden Cevheri’ye 
göre gümüşlerden yapılma ve hayvancılıktan hasıl olan mal varlığı demektir. İbn Sitte’ye göre koyun ve 
develerden meydana gelen mal. 
 
Ne oldu o zaman? Cennet yaprakları ile insan üzerini nasıl örter ? Ayette cennet yaprakları ile çirkinliklerini 
ve kötülüklerini örtme , cennetin yani bahçenin getirisi ile işledikleri suçu maskeleme gayretidir. Yani senin 
bostanın var. Bostanından bir gelir elde ediyorsun, bostanından elde ettiğin gelirle ayıp ve kusurlarını 
örtmeye çalışıyorsun.  
Cennet yaprakları ile yamama refleksi içteki manevi açığı dünyevi, maddi olanla kamufle etme gayreti 
olarak günümüze kadar uzamaktadır. Bahçenin (cennetin) onlara sağladıkları ile örnek bir model 
oluşturan Adem ve  eşi malesef ellerindekiler ile yetinmeyip başkasnın malına göz dikmiş ve bunu 
birbirinden cesaret alarak bir alışkanlığa çevirmişler.  
 
Günümüzde yasak ağaçtan beslendiği namuslu, dürüst, erdemli, ahlaklı, çalışkan, zeki,bilgili olmadığı 
halde kıyafetleri ile veya aksesuarları ile konuşmaları ile, hal ve hareketleri ile , tavırlarıyla öyle gözükmeye 
çalışanlara cennet yaprakları ile tutuşturulan yamaların tutmadığını basiretle bakan görebilmektedir. 
Yaman tutmuyor. İstediğin kadar kılık ve kıyafetin doğru düzgün olsun. Konuşman , hal ve hareketlerin 
doğru düzgün olsun. Sen yolsuzluk yapan birisin. Sen hırsızlık yapan birisin. Fakat namuslu gibi gözükmeye 
çalışıyorsun. Maneviyattaki açığı maddiyatla örtmek refleksi, “Nice elbiseler gördüm içinde insan yoktu “ 
özlü sözünü hatırlatmaktadır.  
 
Şu da olabilir. Başkasnın ağacını alıyorlar ve bu ağacı cennetin getirisi olarak satıyorlar. Yani bahçenin 
getirisi ile çaldıkları malı bahçedenmiş gibi gösterip pazarlıyorlar. Şeytani duygu ve düşünceler beşerin 
dostu insanın ise apaçık düşmanıdır. Zira insanı insan yapan ünsiyet kurup sosyalleşmesinde  birlik ve 
beraberlik içerisinde paylaşarak yaşamasıdır. İnsan kelimesinin manası bu. Beraber yaşayabilen demektir. 
Beşer öyle değil,beşer yabanidir. İnsanın bir toplumda beraber sosyalleşerek yaşamındaki en büyük 
engeli bencilce vesveselerimizdir. Pastadan daha çok pay alma düşüncesidir. Bu işte bütün savaşları 
doğuruyor. Amerika’nın Irak’ta ne işi var. Amerika için Irak yasak ağaçtır. Girmese o kadar insanı 
öldürmeyecektir. Kendi topraklarında yetinip orayı mamur etmek insana yakışır. 
 
Şimdi Adem ile eşinin tevbesini okuyacağız : 
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 (Araf 7/23) 

َنَْملَظ َانَّبَر َالَاق 	َنی۪رِساَخْلا َنِم ََّننوَُكَنل َانْمَحَْرتَو َاَنل ْرِفَْغت َْمل ِْناَو َانَُسفَْنا آ
Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve-in lem taġfir lenâ veterhamnâ lenekûnenne mine-
lḣâsirîn(e) 
 
Dediler ki : “ Rabbimiz, biz kendimize zulmettik ve eğer sen bize mağfiret ve merhamet 
etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz.” 
 
Adem ve eşi zulmetmiş. Başkasının malını çalarak aslında kendilerine zulmetmişler. “zulüm” bir şeyi 
kendisine ait olduğu yerin dışına koymak ve bir şeyi yerinden etmektir. Tam tersi “ hikmettir, adalettir.” O 
da bir şeyi olduğu yere yerli yerince koymaktır.  
 
Ayetteki “ zalemnâ enfusenâ”  kelimesine “ kendimize zulmettik” manası verileceği gibi dolaylı manada 
kendimizi kendi ellerimizle yerimizden yurdumuzdan ettik manası da verilebilir. Çünkü cennetten oldular.  
“hüsran” hasr kökünden mastar olan bir kelime. Sermayeyi kaybedip zarar etmek, ziyanda olmak, mal 
eksiltmek gibi anlamlara geliyor.  
 
Ayetteki öz anlatımdan dolayı yaşananlar çok kısa bir  zaman diliminde olmuş bitmiş olarak düşünmek 
bizce hatalıdır. Bunlar çok uzun süreçlerdir. Bunun bir süreçle olduğunu anlamak daha gerçekci bir 
okuma olur. Zira hüsranda hedeflenen bir amaç ve o amaca ulaşmak için verilen emek, gayret ve 
zamanın boşa gitmesi anlamı vardır.  
 
Hz. Adem ve eşi kendilerine yakışmayan çirkin bir hareketi alışkanlık haline getirdiklerini itiraf ederek suçu 
iblisin yaptığı gibi Allah’a yüklememiştir. İblis ne demişti : “ Beni sen azdırdın”. Fakat Adem ve eşi Rabbim 
o ağacı bize yasak etmeseydin azmayacaktık” gibi bir ifade kullanmıyorlar. Öz eleştiri yaparak kendilerini 
bir adım daha ileriye taşıyorlar,Adem ve eşi.  
 
Allah’ın merhamet ve bağışlamasına mazhar olmak için başkasının malını izinsiz tüketerek oluşturdukları 
düşmanlığı telafi etmeleri, yani fiili tevbeyi yapmaları gerekmektedir. Bu yüzden Halim olan Allah onlar 
gibi herkese bir süreye kadar zaman ve imkan tanıdığını şöyle ifade ediyor :  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Araf 7/24) 

ٌُّودَع ٍضَْعبِل ْمُكُضَْعب اوُِطبْھا َلَاق 	ٍنی۪ح ىٰلِا ٌعَاتَمَو ٌَّرَقتْسُم ِضَْرْالا يِف ْمَُكلَو ۚ
Kâle-hbitû ba’dukum liba’din ‘aduvv(un)(s) velekum fî-l-ardi mustekarrun vemetâ’un ilâhîn(in) 

Dedi ki : “ Birbirinize  düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar kalma ve meta 
vardır.” 
 
“ Birbirinize düşman olarak inin”  
 
Allah’ın bir takdiri mi?  
 
Hayır.  
 
Bu olayların sonucu olan bir sebep-sonuç ilişkisi. Sen başkasının malını çalarsan birbirinize düşman 
olursunuz.  
“Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar kalma ve meta vardır” . Şimdi buradaki  “hbitû” kelimesi “ hebete” 
kökünden türemiş  çoğul bir emir kipidir. Hebete alçalış, eksiliş, zulül, zillet, düşük sefillik, gözden düşme, 
çaptan düşme, değer kaybetme  gibi anlamlara geliyor.  
 
Yani “ inme” manasına gelen “ inzal, nüzul” gibi bir indirilme yok. Farklı bir kelime kullanılmış. Yani bu 
elindeki imkanları kaybetme manasndadır.  Gökten inme veya indirilme gibi durumlarda Kur’an “nezele” 
kökünden değişik bir kullanım yaparken, burada “hebete” kökünden aksi bir kullanım, farklı bir şerefte bir 
düşüşe dikkat çekiyor. Bu yüzden “habita” fiili Kur’an’da gökten inme manasından ziyade “yeryüzünde 
bir yerden başka bir yere , daha iyi bir konumdan daha kötü bir konuma” düşmeyi anlatıyor. Yani mekan 
değiştirmek. Bakara suresi 61 nci ayette  : 
 
” Kasabaya inin o vakit size istediğiniz yer var.” (Bakara 61)  yine bu inme kelimesi  bir yerden bir yere 
intikal manasında kullanılmıştır.  
 
Dolayısıyle A’raf ve Bakara surelerindeki bu çoğul ifade Adem ve eşinden başkalarını da kapsamaktadır. 
“ İnin oradan” ifadesindeki çoğul üç ve daha fazlasını ifade ediyor. Bir topluluğun, bir grubun birbirine 
düşman olması manasındadır. Sadece Adem ve eşinin, şeytan Adem’in değil. Düşüş sadece Adem ve 
eşini değil birlikte oluşturmaya çalıştıkları ilk toplumu da etkilemiştir. Malların izinsiz gaspı ne kadar 
maskelensede , süslensede düşmanlığın ana sebebidir. Büyük düşmanlıklar ve savaşlar küçük ihlallerle 
oluşur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 487 

  

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 (Araf 7/25) 

	َ۟نوُجَرُْخت اَھْنِمَو َنُوتوَُمت اَھی۪فَو َنَْویَْحت اَھی۪ف َلَاق
Kâle fîhâ tahyevne vefîhâ temûtûne veminhâ tuḣracûn(e) 

 
Dedi ki : “ Orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız. 
 
Bitkiler de buna benzer bir süreç içindeler. Topraktan yeşeriyorlar,bir süre sonra kuruyup toprağa 
düşüyorlar ve yine doğru şartlar bir araya gelince bitkilerin tohumlarından veya köklerinden yeniden 
yeşerip çıkıyorlar.  
 
İnsanlar da ölüp toprağa düşecektir, sonra ikinci hayatta, kaldırılma emri tecelli ederek bedenler yeniden 
dirilecektir.  
 
Dünya insanların güç gösterisi yaptığı, birbirinin haklarına tecavüz edip zulmettikleri pasta değildir, 
olmamalıdır. Sadece ve sadece bir imtihan alanıdır. Kısacık bir hayatta imtihan alanını sahiplenmek, fesat 
çıkarıp kan dökmek, ahmaklıktır, hüsrandır. 
 
 
(Araf 7/26) 
 

 ِتَایٰا ْنِم َكِلٰذ ٌۜرْیَخ َكِلٰذ ىٰوْقَّتلا ُسَابِلَو ۠اًشی۪رَو ْمُكِتٰاْوَس ي۪راَُوی اًسَابِل ْمُكَْیلَع َانْلَزَْنا َْدق ََمدٰا يَ۪ٓنب َای
	َنوُرَّكََّذی ْمُھََّلَعلِ ّٰ�

Yâ benî âdeme kad enzelnâ ‘aleykum libâsen yuvârî sev-âtikum verîşâ(en)(s)velibâsu-
ttakvâ żâlike ḣayr(un)(c) żâlike min âyâti(A)llâhi le’allehum yeżżekkerûn(e) 

 
Ey Ademoğulları! Size çirkinliklerinizi gizleyen örtü ve kıl-tüy indirdik. Ve takva örtüsü, işte 
bu daha hayırlıdır. İşte  bu Allah’ın ayetlerindendir. Umulur ki tezekkür ederler. 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek (çünkü yukarıda avret yeri olarak bunu 
anladığı için sonuna kadar böyle gidiyor. Avret yerini örten nedir ? Elbisedir.  ) giysi ve süslenecek elbise verdik. 
(Aslında indirdik olması lazım ken meal bunu verdik şeklinde bunu meallendirmiş.) Takva (Allah’a karşı gelmekten 
sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), Allah’ın rahmetinin alametlerindendir. (Bunun da doğru 
Allah’ın ayetlerinden olacaktır . Ayeti de meallendiriyor, alamet olarak çeviriyor. Çünkü giysiye ayet dersen mantık 
hatası olur) Belki öğüt alırlar (diye onları insanlara verdik). 
 
Soru 1 : Tekstil ürünü, beşeri fabrikalarda yapılan giysiler nasıl gökten inzal olur ? Ve nasıl Allah’ın ayeti 
olur?  
 
Bunu nasıl düzelteceğiz Ey Ademoğulları size avret yerlerinizi örtecek, kötülüklerinizi örtecek, çirkinliklerinizi 
örtecek örtü. Nedir bu ? Bizim çirkinliğimizi örtecek örtü ve süslenecek elbise diye meallendirmişler. İndirdi 
diyo. Birşeyler indiriliyor havadan. Takva örtüsü var ya işte o daha hayırlıdır. İşte bu Allah’ın ayetlerindendir. 
Umulur ki tezekkür ederler.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Burada süslenmek için elbise diyor ya, Arapça da süslenmek “ ziynet”tir. Fakat burada “rîş” kelimesi 
geçmiş, o da tüy demektir, kıl demektir. Kuşları tüylerine, kıllarına araplar rîş der.  
 
İndirilen bir şey olacak ve çirkin görüntüden kurtaracak. Doğa ve yaratılıştan getirildiği Allah’ın ayeti 
olacak, fıtri olacak. Ayetin değişmeyen alamet olduğu unutulmamalı, elbiseler değişir.  Giyinme, örtünme 
fıtri iken, giyilen, örtülen elbiseler fıtri değil, değişen beşeri tekstil ürünleridir. İndirilen yani sunulan bir lütuf 
olacak. Allah’tan gelecek.  
 
“Libas” kelimesi lebese kökünden gelir. Arapça da labasa iki manada kullanılmış. İlki karıştırdı, birbirine 
kattı. İkincisi ise giyindi sözcüğünden türemiş. Bakınız giysi manası değil. Giyinmek sözcüğünden türeyen 
bir kelime. Türkçe de katmak fiili ile bir kat giysi giyinmekte ki o kat sözcüğü arasındaki benzer bir ilişki gibi.  
 
Libas sadece elbise değil, bir şeyin üzerine çekilen örtülen herşeydir. Kur’an’da libas nasıl kullanıldığını 
Enbiya suresi 80 de zırh manasında “lebusin” kelimesi ile kullanılmış.  
 
Eşlerin birbirinden libas olmasından bahsediyor. Eşlerin birbirinin kabahat ve kusurlarını örtmesi manasında 
Bakara suresi 187 de libas kullanılmış. “ Eşleriniz sizin için bir örtüdür, sizde eşleriniz için bir örtüsünüz” Ayrıca 
açlık ve korku libası şeklinde Nahl suresi 112 nci ayette “ Açlığın ve korkunun insanın gözünü kör edecek 
basiret ve ferasetini örtmesi” anlamında kullanılmış. 
 
Sözlükte kuş tüyü manasına gelen “rîş” kelimesi sadece burada geçiyor. Bazen bu kelime sadece kanat 
anlamında da kullanılır. İnsan için elbise ne ise,  kuş için tüy, kıl da odur. Bu tür benzerliklerden dolayı 
kelime istiare yoluyla elbise anlamında kullanılır. Fakat burada süs manası verilmiş, ziynet manası verilmiş, 
elbisede süs olmasından dolayı.  
 
Peki ayette kıl, tüy manısını nasıl verebiliriz? Ne demek istiyor bize ? 
 
Allah insanın kas ve iskelet sistemini deri ile örtmüştür, libas. Onu saç, sakal, kaş, kirpik gibi kıl ve tüylerle 
süslemiştir, rîş.  
 
Ancak bunlarında ötesinde insanı insan yapan ne ten rengi, ne gözü ne kaşıdır. Ona değer katan ve 
daha hayırlı olan takva ile donatılmasıdır. Anlatılan budur. Sizi insan yapan, sizi maymundan ayıran, sizi 
başkasından ayıran, senin tenin, ten rengin, kaşın,yüzün değil. Bunlar Allah’ın ayetleridir.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Araf 7/27) 
 

 اَمَُھیُِریِل اَمُھَسَابِل اَمُھْنَع ُعِزَْنی ِةَّنَجْلا َنِم ْمُكْیََوَبا َجَرَْخا آَمَك ُناَطْیَّشلا ُمُكََّننِتَْفی َال ََمدٰا يَ۪ٓنب َای
َیِلَْوا َنی۪طَایَّشلا َانَْلعَج اَّنِا ْۜمَُھنْوََرت َال ُثْیَح ْنِمُ ُھلیَ۪بقَو َوُھ ْمُكیَٰریُ ھَّنِا ۜاَمِھِتٰاْوَس 	َنُونِمُْؤی َال َنی۪ذَّلِل َءآ

Yâ benî âdeme lâ yeftinennekumu-şşeytânu kemâ aḣrace ebeveykum mine-lcenneti yenzi’u ‘anhumâ 
libâsehumâ liyuriyehumâ sev-âtihimâ(k) innehu yerâkum huve vekabîluhu min hayśu lâ teravnehum(k) 

innâ ce’alnâ-şşeyâtîne evliyâe lilleżîne lâ yu/minûn(e) 

Ey Ademoğulları! Şeytan, sizin ebeveyninizin çirkinliklerini kendilerine belli etmekle örtülerini 
zaafa uğratarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve 
onun kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görür. Muhakk; Biz şeytânları 
inanmayanlara evliyâ kıldık. 

Diyanet İşleri Meali (Eski): Ey İnsanoğulları! Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini 
soyarak ananızı babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Sizin onları görmediğiniz yerlerden o 
ve taraftarları sizi görürler. Biz şeytanları, inanmayanlara dost kılarız. 
 
Ey Ademoğulları! Şeytan, sizin ebeveyninizin çirkinliklerini (ayıp yerlerini değil. Çirkinliklerini, kötülüklerini ) 
kendilerine belli etmekle örtülerini zaafa uğratarak cennetten çıkardığı gibi  (örtülerini zaafa uğratmak 
nasıl olmuş. Bu libasul takvadır. Zaten bir üstte anlattık. O örtüyü zaafa uğratmak için kendi lerinin içindeki 
kötülükleri şeytan onlara hatırlatmış. Elbise falan değil. Örtü. Çünkü erkek kadının libasıdır, kadın erkeğin 
libasıdır. Elbisesi mi diyoruz, örtüsüdür. Açlık libası,korku libası . Yani açlık fakirin gözünü örtmüş. Korku 
gözünü karartmış. Her türlü suç işleyebilir. ) sakın sizleri de fitneye düşürmesin (sakın içinizdeki vesveseler 
sizin üzerinizde bir baskı kurmasın). Muhakkak ki o ve onun kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden 
sizi görür (yani bu ontolojik bir varlık değil. Böyle bildiğin etli,kemikli, karşında oturan bir varlık değil. ). 
Muhakk; Biz şeytânları inanmayanlara evliyâ kıldık. 
 
Buradaki “ Biz” kullanımı şeytanın evliyalığının bir süreçle oluştuğuna ve farklı unsurların dahil  olduğuna 
dair güzel bir detay.  
 
Bir insana şeytan nasıl evliya olur ?  Hemen olmaz. Bir süreçle olur ve farklı unsurları bu sürece dahil ederek 
oluşur.  
 
Takva libasının, yani örtüsünün zaafa uğramasını anlatan ifade “nezea” fiilidir.  Nezea fiili bir şeyi 
yerinden koparıp sökmek, zayıflatmak, zaafa uğratmak, elbisesini çıkartmak, soyundurmak, sıyırmak, 
ölümle karşı karşıya gelmektir. Bu yüzden bağlama en uygun manası seçmemiz gerekir. Birini azletmek, 
ok atmak, elini cebinden çıkartmak, kuyudan kovayı çıkarıp alma gibi manalara geliyor.  
 
İnsanın başka insanlara zarar vermesinin, yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökmesinin tek yolu içindeki 
şeytani duygu ve düşünceleri dizginleyememesidir. Bu kontrol mekanizmasına Kur’an’ı Kerim “Libasul 
Takva” demektedir. Bu takva elbisesi bazılarında yırtılır, bazılarında incelir, bazılarında zırh gibi olur. O 
tamamen sizin emeğiniz ile alakalı birşey dir. Bu savunmanın zaafa uğraması insanı yeryüzünün en tehlikeli 
mahluku haline getirir.  
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Arapçada önüne almak, karşısına almak anlamındaki “gabl” kökünden gelen “ kabile” kelimesi 
kafatasını oluşturan ve karşılıklı duran dört tane kemiklerin ismidir. Aynı ırktan gelenler için kullanılır. Bizde 
ırkçılara “kafatascı”deriz. Şeytan ırkçıdır, kafatascıdır. Onun yolundan gidenlerde ırkçıdır.  
 
Aynı atadan gelen ve birbiriyle kan bağı bulunan büyük insan topluluklarına “kabile” ismi de verilir. 
Şeytansı duygu ve düşüncelerin ele geçirdiği kişilerin kafatascı, ırkcı temelli bakışlarına bir gönderme 
yapılmıştır. Çünkü İbliste ne diyordu “ beni ateşten yarattın”. Yani benim yaratılışım, ırkım onunkinden 
üstün gibi bir tez ileri sürmüştür.  
 
Şeytani duygu ve düşüncelere kabileciliğin isnadı önemli bir detaydır. “ Muhakkak ki o ve onun kabilesi 
sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görür.” Bu ifade düşmanın dışarda ontolojik bir yaratık olarak 
aranmamasının Kur’an’i bir delilidir. Düşman bizim içimizde. Çünkü Allah diyor ki Adem ve eşine : “ Sen 
ve eşin bu cennete yerleşin, şu ağaca yaklaşmayın. “ Bu bilgiyi başkasının bilmesi imkansız. Çünkü Allah 
Adem’e söylüyor.   
 
Fakat şeytan geliyor diyor ki : “ Allah neden bu ağaçtan sizi menetti biliyormusunuz? Rabbimizin Adem’e 
söylediği bu bilgiyi şeytan biliyor, nasıl öğrendi?  Allah’ın kuluna vahyettiği bilgiyi şeytan nasıl öğrenir?  
Çünkü şeytan başka bir varlık değil, şeytan insanın içinde ona vesvese veriyor.  
 
Veli, evliya iki şey arasında hiçbir boşluk kalmayacak derecede birbirine yakın olan demektir. Şeytanın 
evliyalığı bu. Kur’an bunu veli nin çoğulu olan evliya ile anlatmaktadır. Zira veli veladan gelir ve iki şey 
arasında mesafe kalmayacak kadar yakınlaşmaktır. Ancak bu kadar yakın olan vesvese verebilir.  
İnsanın kendi içindeki kuruntular. Yani  sen bir kötülük yapacaksın, o kötülüğü yapmadan önce aklından 
geçen planlar vesvesedir. Veya bir olayla karşılaştın bu adama yardım edeyim mi etmeyeyim mi. 
Kafandaki bir taraf diyorki , aman boşver ne hali varsa görsün, vicdani ses, sağduyu ise diyor ki , yazıktır 
yardım et. İşte bunlar bizim içimizdeki vesveseler. Bunların hepsi toplam vesvese.  
 
Kur’an’ı Kerim Kaf suresinde ne diyor : “ Biz size şahdamarınızdan yakınız, nefsinizin (şeytanın değil )size 
ne vesvese verdiğini biliriz.” Çünkü nefs nötür bir kavram. Olumlu da vesvese verebilir, şeytani duygu ve 
düşünce olarak olumsuz da. Bunların melik olma hâlit kalma hedefiyle hırsızlık yapmışlardı.  
 
Şeytani vesveseden takva libası ile korunmak gerekiyor. Şeytani duygu düşünce ile insan arasındaki tek 
mesafe, tek engel libasul takva. Onun zaafa uğraması şeytani duygu ve düşünceleri insane evliya 
yapacaktır.  
Adem İblis kıssasında toplumu bir arada tutan sosyolojik ve evrensel ilkeleri okumaya devam ediyoruz. 
Hz. Adem yaşadığı o ortamdan, yaptığı evden neden uzaklaştı ? O toplum neden birbirine düşman oldu 
? Düşman olup cennet gibi bir sosyal yaşamdan çıkarıldı? Tek sebebi gasp tı, hırsızlıktı. Senin bir durma 
noktan var, yasak ağaç. Ondan istifade edip, bunu cennettenmiş gibi satmaya başlayınca, orada 
bozgunculuk, kavga ortaya çıktı.  
 
Rabbimizin ilk öğrettiği temel duygu “ güven ve güven verme duygusu”, imanın da temelidir. Hem 
komşun sana güvenecek, hem sen komşuna güveneceksin. Bunu da Rabbimiz Adem’e güvenerek 
yapıyor, Kendi üzerinden gösteriyor. Yani Allah biliyordu Adem’in yasak ağaçtan yiyeceğini. Neden 
böyle birşey yaptı? Çünkü Adem’e kendi üzerinden güvenmeyi öğretiyor.  
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Ey Adem Ben sana güvendim. Sen ne yaptın? Bunu görsün diye. Ey Adem, sana da biri güvenirse, sen 
onları güvenini boşa çıkarırsan, Benim ne demek istedğimi anlarsın. Sonra ikinci kural mülkiyet. Başkasının 
malına, mülküne saygısızlık etmemek. Onu izinsiz kullanmamak. Mülkiyet hakkını eğer insanlar içlerine 
sindirirse, sosyolojik olarak,toplum olarak çok rahat yaşarlar. Kimse kimsenin hakkına girmez. Ey Adem sen 
yasak ağaç ile birilerinin hakkına giriyorsun. Evrensel ilkeleri 28 nci ayetten itibaren Rabbimiz şöyle ifade 
ediyor :  
 
 
(Araf 7/28) 
 
 

َبٰا آَھَْیلَع َانْدَجَو اُولَاقً ةَشِحَاف اُوَلَعف َاذِاَو  ِۜءآَشَْحفْلاِب ُرُْمَأی َالَ ّٰ� َِّنا ُْلق ۜاَھِب َانَرََماُ ّٰ�َو َانَءآ
	َنوَُملَْعت َال اَمِ ّٰ� َىلَع َنُولُوَقَتا

Ve-iżâ fe’alû fâhişeten kâlû vecednâ ‘aleyhâ âbâenâ va(A)llâhu emeranâ bihâ(k) kul 
inna(A)llâhe lâ ye/muru bilfahşâ-/(i)(s) etekûlûne ‘ala(A)llâhi mâ lâ ta’lemûn(e) 

 
Ve fahşayı yaptıkları zaman : “ Babalarımızı onun üzerinde bulduk ve Allah, fahşayı 
emretmez. Allah’a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? 
 
Bu ayette konuşan Allah değil. “Allah’a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Nahnu dediğimiz kerim 
Resul,yani meleklerin Rabbi tanıtması. Melekler Rabbi Allah Resulü’ne tanıtıyor, Allah Resulü’de o 
cümleleri değiştirmeden bize aktarıyor. Çünkü Allah kendisine “ Allah’a bilmediğiniz bir şeyi mi 
söylüyorsunuz?demez. “ Bana bilmediğimiz bir şeyi mi söylüyorsunuz?der.  
 
Bu ayette yer alan “ fâhişe” kelimesi,sözlükte aşırı derecede çirkin ve kötü olmak gibi anlamlar taşıyor. Bu 
kelime ile hem bir söz ve davranışın makul ve mutad ölçülerin dışına taşıp aşırılığa kaçması, hem de büyük 
günah, edepsizlik ve iffetsizlik gibi kötülükler kast edilmiştir.  
 
Bu yüzden evlilik dışı cinsel ilişkiler, din ve ahlak ölçülerine uymayan her tür aşırılıklar, kötü gelen her şey 
dilimizde fuhuş, fahşa gibi kelimelerle ifade edilmiştir. Fakat günümüzde bir daralmaya uğramıştır. Kur’an’ı 
Kerim’de 24 kez geçen bu kelime dinen yasaklanan büyük günahları, edep ve ahlaka aykırı olan her 
türlü kötülüğü ve çirkinlikleri belirtmek için kullanılıyor. Dilimizde sadece cinsel suçlar manasında kullanılmış 
ve mana daralmıştır. 
 
Adem kıssasının ardından iblisin “ Beni azdırmana karşı” demesi gibi müşriklerde kendi yaptıkları 
ahlaksızlıkları, fahşayı atalarına yüklüyorlar. İblis Allah’a yükledi, burdakiler de atalarına yüklüyor. 
Allah’ın emri gibi gösterme gayretleri ve babalarından bunu gördüklerini beyan etmeleri onların sadece 
aşağılık birer taklitci olduklarının itirafıdır. Yaptığı kötülüğün kötülük olduğunu biliyor, sırf bab+ası yaptı diye 
kendisinin de işine geliyor ve yapıyor. Ne Allah bunu emretmiş ne de babalarının babası olan Adem 
Allah’ın men ettiği bir kötülüğü Allah’a isnat etmiştir.  
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(Araf 7/29) 
 

ّبَر َرََما ُْلق ّدلاُ َھل َنی۪صِلْخُمُ هوُعْداَو ٍدِجْسَم ِّلُكَ دْنِع ْمُكَھوُجُو اوُمیَ۪قاَو ِ۠طْسِقْلاِب ي۪  ْمَُكَاَدب اَمَك َۜنی۪
	َۜنُودُوَعت

Kul emera rabbî bilkist(i)(s) veekîmû vucûhekum ‘inde kulli mescidin ved’ûhu 
muḣlisîne lehu-ddîn(e)(c) kemâ bedeekum te’ûdûn(e) 

De ki : “ Rabbim, hakkaniyetli davranmanızı ve her mescitte vechinizi ikâme etmenizi emretti. 
Ve dini O’na has kılarak dua edin! Sizi benzersiz yarattığı gibi döneceksiniz. 
 
Bu ayetteki “vech” kelimesi yüz demektir. Bir de Kur’an’ı Kerim’de “sima” var. Yüz soyut anlamıyla bir 
kişinin tüm varlığını, dikkat ve duyarlılığını dile getirmek için kullanılıyor. Dikkat ve duyarlılığı ayağa 
kaldırmak(ikâme fiili ile geldiği için) insanın başta kendisi sonra da çevresindekileri bilinçlendirerek 
gafletten uyanması ve uyandırmasıdır. “ vechini ikâme etmek” bütün benliğini, dikkatini bir konuya 
yönlendirip kendini ayağa kaldırman demektir. Kendi ayağa kalkan başkalarını da ayağa kaldırır.  
 
Gerçekten de dinin amacı, insanı kula kulluktan kurtarmak ve yeryüzünde dengeyi, adaleti sağlamak 
diye özetlemek mümkündür.  Bizim dindar olmamızın yansıması hakkaniyeti ikâme etmemizdir.  
 
Buradaki “mescid” kavramı secde edilen yer, secde edilen an, secde etmek demektir. Ve esasen 
sadece belli bir mekan değil, insanın Allah’a itaat ettiği her yer manasındadır.  
 
“ Dini Allah’a halis kılmak” şeytani duygu ve düşüncelerden arınıp tüm benliği O’na yöneltmek, takva 
libasının mukavetine bağlanmıştır. Kuldan, taştan, vesveseden, kuruntulardan ve evhamlardan medet 
ummadan hidayeti şeytanın evliyalığında aramadan, secde ve dönüşü sadece Allah’a yapıp, hidayeti 
de sadece Allah’ın emir ve yasaklarında aramak gerekmektedir.  
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(Araf 7/30) 
 

َُةلَالَّضلا ُمِھَْیلَع َّقَح ًاقیَ۪رفَو ىٰدَھ ًاقیَ۪رف َیِلَْوا َنی۪طَایَّشلا اُوذَخَّتا ُمُھَّنِا ۜ  َنُوبَسَْحیَوِ ّٰ� ِنُود ْنِم َءآ
	َنُوَدتْھُم ْمُھََّنا

 
Ferîkan hedâ ve ferîkan hakka ‘aleyhimu-ddalâle(tu)(k) innehumu-tteḣażû-şşeyâtîne evliyâe 

min dûni(A)llâhi veyahsebûne ennehum muhtedûn(e) 
 
Bir  kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerine dalâlet hak oldu. Muhakkak ki onlar, Allah’ın 
astında şeytânları evliyâ edindiler. Ve onlar kendilerinin hidâyete erdiklerini hesap ettiler. 

Geçmiş zaman sidasıyla anlatıyor sürekli. Olmuş bitmiş şeyleri nahnu bize anlatıyor. Çünkü gaybı yalnız 
Allah bilir. Melekde olsa, peygamberde olsa Allah bildirmedikce gaybı bilemez.  
 
Şeytanı evliya edinen kendini hidayette görüyormuş,başkasını delalette görüyormuş. İnsanın içine 
kodlanan ve sürekli onu doğruya yönlendiren fıtrat ve onun sesi olan vicdanın üstü örtülmezse, insan 
kötülük yapamaz. Bazı insanlar iyiliğe, hakka, adalete, barış ve selamete fıtri olarak teslim olurken, yani 
içindeki benliğini ona secde ettirken, onun önünde eğilirken, bir kısım insan da kendi çıkarı doğrultunda 
şeytani düşünce ve duyguları kendisine koruyucu, veli, evliya edinerek kendi doğrularını oluşturur. Kendi 
sıratımüstakimini oluşturur o adamlar. Bunlar kendilerinin doğru yolda başkalarının dalalette olduğunu 
düşünür. 
 
Bir muttaki hiçbir zaman kendini hidayete yerleştirip başkasını dalalete itme hakkını kendinde görmez. O 
sadece el-Hadi olan Allah’ın takdiridir.  
 
Şeytanı evliya edinen,  kendini sıratımüstakimde diğerlerini dalalette görüp sapır ilan eden kişidir. “ Ben 
sıratımüstakimdeyim ben daha çok biliyoru. Ben bu adamın arkasında namaz kılmam” Bu aslında 
içerdeki gizli kibri gösteriyor. Kimin delalette, kimin hidayette olduğunu biz hesap günü göreceğiz.  
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(Araf 7/31) 

	َ۟نی۪فِرْسُمْلا ُّبُِحی َالُ ھَّنِا ۚاُوفِرُْست َالَو اُوبَرْشاَو اُولُكَو ٍدِجْسَم ِّلُكَ دْنِع ْمَُكَتنی۪ز اُوذُخ ََمدٰا يَ۪ٓنب َای
Yâ benî âdeme ḣużû zînetekum ‘inde kulli mescidin vekulû veşrabû velâ tusrifû(c) innehu lâ 

yuhibbu-lmusrifîn(e) 
 

Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetlerinizi alınız! Yiyiniz ve içiniz ve israf etmeyiniz! 
Muhakkak ki O, müsrifleri sevmez. 

Mescit ile yeme içmenin ne alakası var ? Ziyneti üzerine almanın ne alakası var? 

“ Ziynet “ kelimesi mal, mülk, para,pul, giyim, kuşam, makam, mevki, süs eşyası gibi basit maddi şeyler 
olabileceği gibi, ahlak, edep, vakar, güzel amel, huy, güzel huy, takva libası gibi manevi meziyetler ve 
insana yakışan tutum ve davranışlar da olabilir. Mesela ahlaklı bir insanı gördüğünüz zaman, o ahlak ona 
ne kadar yakıştığını görürsünüz, o ahlak onu süsler.  
 
“Ziynet” olumsuz manada Kur’an’ı Kerim’de gösteriş, şaşa , abartı, süslenme, püslenme manasında 
kullanılmıştır. Kassas Suresi 79 da, Karun kıssasında şöyle kullanılmıştır. “ Derken ziynet içinde kavminin 
karşısına çıktı” Yani abartı ve bir süsle, gösteriş ve şaşa ile . 
 
Kibir riya ile sahibini çirkinleştirirken, tevazu kulun ziynetidir. Niye iblis, şeytan çirkindi veya öyle tasvir edilir, 
çünkü kibirliydi.  
 
“müsrif” israf edene denir. “israf” herhangi bir işte normal olan sınırları aşıp bir değeri boşa harcamak 
demektir. Bu değer gıda da  olabilir, maddi birşeyde olabilir, bu değer söz kelamda olabilir.  
 
Mescit tedrici olarak sadece secde ve ibadet edilen mekanlar olmaktan çıkarılmıştır, bu ayetlerle. Çünkü 
Allah Resulü zamanında da mescitler var. İnsanların kullak ettiği yerler var. Mescitler 29 ncu ayet ve 
burada maddi manevi vechin sadece Allah’a yöneltildiği, inancın ikâme edildiği maneviyatı 
güçlendiren mekanlar olarak sınıflandırılmıştır ve sıfatlandırılmıştır.  
 
İlerleyen ayetlerde tevhidi duruşun (Cin suresi 18) verdiği istikamet ile   kıblegaha dönüşecek (Yunus 87). 
Hz. Musa zamanında da mescitler var. Ordada diyor ki : “ Mısır’da kıblegah evler edinin”. Ordaki mescidin 
fonksiyonu biraz daha karargah olmasıdır.  Yani bu manada mescid sorunların çözüldüğü bir meclisti. 
 
Medeni surelerde artık hem toplanma yeri hem ilmi hem maddi paylaşım mekanlarına dönüşecek, şehrin 
kalbi konumuna gelecek mescitler. Bunun alt yapıları burada hazırlanıyor.  
 
Mescit kelimesinin arkasından “yeme içme” ifadesinin gelmesi, mescitlerin aynı zamanda bir aş evi gibi 
kullanıldığı ve buralarda insanların toplu olarak yemekler yediklerini de bize anlatmaktadır. Mescitler 
sadece namaz kılınan yerler değildir. Açların doyurulduğu yerlerdir. Mescitlerin basit, sade ve işlevsel 
olması Kur’an’i bir düsturdur. Mescitleri israfa karıştıramazsınız. Gösterişinize kurban edemezsiniz.  
 
Şuan ibadethanelerin eğitim ve paylaşım fonksiyonları pasiftir. İşlevsiz bir görselliğe, süse harcananlar 
konusunda israfa kaçan bir aşırılık dikkat çekmektedir. Fakat gösteriş ve israftan başka hiçbir şey ifade 
etmeyen beton yığını dev mabetler inşaa etmek yerine toplumun sorunlarını çözmede yardımı 
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dokunacak kamusal ve işlevsel yapılar inşaa etmek A’raf suresi 31 nci ayetin ruhuna çok daha uygun 
olacaktır. 
 
Secde mekanlarının ardından “yiyecek, içecek” israfının konu edilmesi müşriklerin yaptığı bir tavrıda bize 
anlatıyor. Mevcut vakada putlara sunulan (putların etrafıda mescittir,secde mekanıdır) değerli yiyecek 
ve içeceklerin boşa harcanmasıdır.  
 
Hala Hindistan’da bu gelenekler var. O aç memlelek çok değerli yiyecekleri birgün önceden hazırlarlar, 
putların önüne festival niyetine koyarlar, öyle durur. Zira bu harcama kimsenin karnını doyurmaz.  
 
19 ncu ayette “ Bu cennete yerleşin, sonra da yiyiniz, içiniz” dedikten sonra “şu ağaça yaklaşmayın. 
Eğer yaklaşırsanız zalimler olursunuz” ifadesiyle Ademoğluna hitaben buradaki “ yiyiniz-içiniz ve israf 
etmeyiniz, muhakkak ki O müsrifleri sevmez” ifadesinin muazzam bir mana bütünlüğü vardır.  
 
Bu mana bütünlüğünü hemen kuralım, “ Cennet gibi olan dünyamızın kaynakları sınırlıdır ve 
hakkaniyetle bölüşülmelidir.” Başkasının hakkı olan dünyevi kaynaklar bizim yasak ağacımızdır. “ 
Onlara izinsiz el uzatmak düşmanlık ve zulümden başka birşey üretmeyecektir. İsraf edilen her değer 
kısıtlı dünya kaynaklarının haksız paylaşımı sonucudur.  Neden o  kadar zenginler israf içinde, çünkü 
fakirlerin payı hakkaniyetle dağıtılmadığı için.  
 
Ayetteki “ Muhakkak ki O, müsrifleri sevmez” ilkesi, israf ettiği için zulmeden müsriflere karşı bizimde ilkemiz 
olmalıdır. Ben müsrif birini nasıl seveyim, beni yaratan sevmemişken....Allah müsrifleri sevmez ama, biz 
onlarla arkadaş olmak için yarışıyoruz. Müsriflerin israfına imreniyoruz. Onlara gülücük dağıtıyoruz. Şirin 
gözükmeye çalışıyoruz. Dünya kaynaklarından fazla pay kapmak için Amerika Irak’a girdi. Irak onun 
yasak ağacı idi. Kendi cenneti ile yetinseydi, orayı mamur etseydi Ademoğlu olacaktı. Bunun tek sebebi 
israf. Halkını doyurması için kaynağa ihtiyacı var. Yani bir Amerikalı 70 tane Afrikalının tükettiğinden daha 
fazla dünya kaynağı tüketiyor. Buna kim dayanır. Tabiki sağa sola sataşacak. 
 
 
(Araf 7/32) 
 

 ِةوٰیَحْلا يِف اُونَمٰا َنی۪ذَّلِل َيِھ ُْلق ِۜقْزِّرلا َنِم ِتَابِّیَّطلاَو ۪هِدَابِعِل َجَرَْخا ٓي۪تَّلاِ ّٰ�َ َةنی۪ز َمَّرَح ْنَم ُْلق
	َنوَُملَْعی ٍمَْوقِل ِتَایْٰالا ُلَِّصُفن َكِلٰذَك ِۜةَمٰیِقْلا َمَْویً ةَصِلاَخ َایْنُّدلا

Kul men harrame zîneta(A)llâhi-lletî aḣrace li’ibâdihi ve-ttayyibâti mine-rrizk(i)(c) kul 
hiye lilleżîne âmenû fî-lhayâti-ddunyâ ḣâlisaten yevme-lkiyâme(ti)(k) keżâlike 

nufassilu-l-âyâti likavmin ya’lemûn(e) 

De ki : “ Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti ve tertemiz olan rızıkları kim haram kıldı? 
De ki : “ O,dünya hayatında inananlar içindir ve kıyâm gününde onlara hâlis olacaktır. 
Artık bilen bir kavim için ayetleri detaylandırıyoruz.” 
 
Dünya kaynakları Allah’ın bir lütfudur. Ve bunlar adil olarak hak ve hakikatler ölçüsünde paylaşılmalıdır. 
Ancak insanlık tarihi boyunca inançlar kullanılarak bu paydan daha fazla almak için sahte haramlar 
üretilmiştir. Bunun birde bu boyutu var. Yani sadece insanlığı Kapitalizm dini sömürmedi. Bundan önce 
sahte inançlar da yeterince sömürdü. Onun yerinı o aldı. Kilisenin baskısı azaldı, para babalarının baskısı 
arttı.  
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Dünya kaynaklarından inanmayanlar kadar inananlar da hak sahibidir. Zaten bize ahirette bu nimetlerin 
daha halisi verilecek diyerek müminlerin hak arama taleplerinden geri durması ayetin “ o dünya 
hayatında inananlar içindir” kısmını dikkate almamak olur. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Yani sabret 
kardeşim, ahirette Allah sana bu nimetlerden çok güzelini verecek, cümlesi burdaki ayetin tam tersidir. 
Ne diyor ayette “ O, dünya hayatında inananlar içindir.” Sen neden kendini mahrum ediyorsun ondan.  
 
Ee bizim hoca dedi ki: “ Sen sabret, haksızlık olursa da boşver önemli değil, ahirette Allah sana bunun 
bin  kat daha fazlasını verecek.” Bu cümle Kur’an’ın bu ruhuna aykırıdır. Bu ayete aykırıdır. Sen hakkını 
arayacaksın, talep edeceksin. Çünkü Rabbimiz diyor ki : “ O, dünya hayatında inananlar içindir.” Ahirette 
ise o verilen nimetler halis olarak, yani eksik ve noksanlıklarından arındırılarak size sunulacaktır,bilen bir 
kavim için. Bilmek, bunun farkında olmaktır.  
 
“Haram” yasaklamak,  mahrum etmek, dokunulmaz kılmak anlamlarına gelir. Yani haram olan yerler 
çoktur. Kapitalist sistem üstü düzgün olmayanlara haram kıldığı mekanlar vardır. Oraya giremezsin. Para 
babası olmazsan sana haramdır.  
 
Rabbimiz bir şeyin helal veya haram kılınmasını salt kendisine ait bir yetki olarak ortaya koymaktadır, 
insanlar birbirlerine tahakküm kurmasınlar diye. İnsanların kendi kafalarına göre haram veya helal kılma 
yetkilerinin olmadığı soru formatında ifade edilmiştir.  
 
Bu ayetteki “ Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti ve tertemiz olan rızıkları kim haram etmiş?” ifadesi 
insanların kendi çıkarları doğrultusunda oluşturdukları yasaklara ve serbestliklere karşı Rabbimizin tavrını 
net olarak ortaya koymaktadır.  
 
“Bir istahdami inkari “ Yani cevabı beklenmeyen soru olan bu ifadeye aynı zamanda bu konuda yanlış 
anlaşılmalara, yanlış  davranışlara da bir azar mahiyetindedir. Ayetin bu kısmındaki “ibâd” yani “kul” 
kelimesi başına “ lam” harfi ile gelmesi konunun hükmünü doğru anlarken, kulların menfaatine 
yorumlanması gerektiğine dair dilsel delilimizdir. O yüzden biz bunu kulların menfatine yorumladık bu 
ayeti.  
 
Yasak ağaç sembolü 31 nci ayetten sonra örneklerle detaylandırılmaya başlanmıştır. Bundan sonra yasak 
ağaç sembolü alttan alta işlenip Kur’an’ı Kerim tarafından tefsir edilecektir.  
 
Allah’ın kulları için dünyada, yerden, sudan, gökten, nereden olursa olsun çıkardığı hiçbir ziyneti ve 
temiz, faydalı ve sağlıklı maddi-manevi rızkı Allah’ın dışında hiç kimse haram kılamaz. Bu konuda tek 
otorite Allah’tır.  
 
“ tayyibat” kelimesi maksat temizliktir. Yenilen rızıkta, alınan rızıkta temizlik şartı vardır. Bu gıda sağlıklı ise 
onu din adına “haram” kılmaya kimsenin hakkı yoktur. Denizden çıkan bir ürün din adına sağlıklı,hijyen bir 
ürünse din adına birileri çıkıpta, buna benzemiyor, şuna benzemiyor, bu mide bulandırıyor deyip,bunu 
haram kılamaz. Mesela Maliki mezhebinde ne ürün denizden çıkarsa çıksın onlarda helaldir.  
 
Helal gıda da aranan iki özellik var. Birisi maddi diğeri manevi temizliktir. Manevi temizlik Adem kıssasında 
olduğu gibi yenecek olan gıdanan hırsızlık sonucu elde edilmemiş olmasıdır. Helal gıda ile Bakara suresi 
168 bunu bize özetliyor: 
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“ Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabii olmayın. Muhakkak 
ki o sizin için apaçık düşmandır.” Biri manevi temizlik diğeri tayyip dediği maddi temizlik. Şeytanın 
adımlarına tabii olursan Adem’in yaptığı gibi, bir gıdanın haram olmasına rağmen gidersin ondan yersin.  
 
Burada ziynete Rabbimiz rızık mı dedi ? Ayet “ziyneti”de rızık kapsamında saymaktadır. Zira abartıp israfa 
kaçmamak kaydıyla insanın estetik ihtiyacı olduğu da ifade edilmiştir. Yani Allah’ın çıkardığı ziyneti (rızkı) 
kim haram kılabilir? Her Müslümanda estetik bir kaygı olmalı. İnsana yakışan bu. Evin estetiği, oturduğun 
ortamın estetiği, mimarinin estetiği bunlar senin içindeki sanat duygusu. Bunların hepsi birer rızıktır. Müzik 
bir rızıktır. Notalar Allah’ın ayetleridir. Ama sen onu alırsın şer yolunda kullanırsın o ayrı mesele.  
 
 
 (Araf 7/33) 
 

 اوُكِرُْشت َْناَو ِّقَحْلا ِرَْیغِب َيَْغبْلاَو َْمثِْالاَو َنََطب اَمَو اَھْنِم َرَھَظ اَم َشِحاََوفْلا َيِّبَر َمَّرَح اَمَّنِا ُْلق
	َنوَُملَْعت َال اَمِ ّٰ� َىلَع اُولُوَقت َْناَو ًاناَطْلُس ۪ھِب ْلَِّزُنی َْمل اَمِ ّٰ�اِب

Kul innemâ harrame rabbiye-lfevâhişe mâzahera minhâ vemâ betane vel-iśme 
velbaġye biġayri-lhakki veen tuşrikû bi(A)llâhi mâ lem yunezzil bihi sultânen veen tekûlû 
‘ala(A)llâhi mâ lâ ta’lemûn(e) 
 
De ki: “Rabbim size, sadece açık ve gizli fuhşu ve hayra mâni ihmâlkârlıkları ve haksız yere sınırı aşmayı 
ve bir sultân indirilmemişken Allah’a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah’a söylemenizi haram 
kıldı.” 
 
Yasaklarda bağlam ile alakalı bir özel yapılıyor 33 ncü ayette. Yukarıda kim haram kılabilir dedikten sonra 
o boşluğu Rabbimiz hemen madde madde dolduruyor. Bunlar çok genel ilkeler. Sonraki ayetlerde bunu 
Kur’an’ı Kerim mufassal özelliği ( Geniş mâlumatlı, kısımlara ayrılıp anlatılmış.) ile detaylandıracak. 
 
“açık ve gizli fuhuş” sadece cinsellikle alakalı ahlaksızlıklar değildir. Fahşa, sözlükte aşırı derecede çirkin 
ve kötü anlamına gelmektedir. Bu kelime hem bir söz ve davranışı makul ve mutad ölçülerin dışına 
aşılması hem de büyük günah ve edepsizlikleri ifade etmektedir.  
 
Açıktan yapılan fahşa ve gizli yapılan fahşa. Açıktan yapılan toplumu bozan kötülükler ve sinsice yapılan, 
toplumun altını kazıp onu diri diri gömen her tür ahlaksızlık, aşırılık ve kötülük haram kılınmıştır. Asıl haramlar 
bunlardır, denizden çıkan midye değil.  
 
“ism” günah anlamında meallendirilir ancak günah zaten Kur’an’ı Kerim’de “cünahun” şeklinde Bakara 
suresi 198de kullanılan bir kelimedir. Buradaki “ ism “ kişiyi hayırlı amelden alıkoyan, geri bıraktıran ve 
yapılmasıyla hayırları ihmal edip uzaklaştıran her türlü kötülük manasındadır.  
 
“sultan” da “selata” kökünden gelir, selata, etki ve nüfuz altına almak demektir. Yani insanlar üzerinde 
nüfuz ve  etki yapan bilgilerle helaller haramlar edildi, haramlar helal edildi. Üstünlük, galebe çalma , istila 
anlamında mastardır. Uyduruk haramlarda topluma tahakküm etme manasındadır.  
 
“ bigay” bu kelimede zulüm ve kibirlenme olarak tanımlanmış Zemahşeriye göre. Sınırı aşma diye 
meallendirdiğimiz bu kelime, mala, cana, ırza uzatılan el manasıda var.  
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Buradaki sultan nüfuz ve etki altına alan sınırlar ve ilkeler çizen ilahi bilginin bir sıfatıdır. Kırmızı çizgileri ilahi 
ve fıtri olanla, çizilmeyen toplumlar, önce kötülük ve ahlaksızlığın yoğun, gizli ve on son aleni işlenmesiyle 
karşı karşıya kalacağı Kur’an tarafından ihbar edilmiştir.  
 
Yani sizin sultan dediğimiz kırmızı çizgileriniz ilahi ve fıtri olanla çizilmezse, bu fahşa önce gizli, yavaş yavaş 
altınızı kazacak yoğun bir şekilde, sonra aleni bir hale dönüşecek, normalleşecek. Bu hal insanın hayra, 
iyiliğe olan inançlarını yitirip onu ihmal etmeleriyle sonuçlanacaktır. Bu da toplumun toplam kalitesini 
düşürmektedir.  
 
Yani adam artık iyiliğe önem vermiyor, iyiliğin değerli bir şey olduğunu düşünmüyor. Ve iyiliği ihmal 
etmeye başladığın anda artık sen toplumun  yavaş yavaş dibini kazıyorsun. İlmi bir değere, sultana 
dayanmadığı halde yasaklarla, haram ve helallerle insanlara tahakküm kurmanın Allah’a şirk koşmanın 
olduğu da yine ayetin son maddesi olarak hatırlatıldı.  
 
Bir toplumda açık ve gizli fuhuş, hayra mani ihmalkarlıklar, haksız yere sınırların aşılması ve inançların 
insanlar üzerinde bir baskı aracına dönüştürülmesi, o toplumun vadesinin dolması, ecelinin gelmesi 
demektir. Bakın bir alttaki ayet : 
 
 
(Araf 7/34) 

	َنوُمِدَْقتَْسی َالَوً ةَعاَس َنوُرِْخَأتَْسی َال ْمُُھلََجا َءآَج َاذَِاف ٌۚلََجا ٍةَُّما ِّلُكِلَو
 
 
Velikulli ummetin ecel(un)(s) fe-iżâ câe eceluhum lâ yeste/ḣirûne sâ’a(ten)(s) velâ 
yestakdimûn(e) 
 
Bütün ümmetler için bir ecel vardır. Onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri, ne bir saat 
geri alınır. 
 
Maalesef bu ecel ayetini alıyorlar, bireylere indiriyorlar. “ Her bir insanın bir eceli vardır, ne bir saat ileri ne 
bir saat geri alınır” diye. Halbuki burada “ birey “ demiyor, “ ümmet “ diyor, “ topluluk” diyor.  
 
Neden bütün ümmetler diyor da, bütün milletler için demiyor ? Millet de arapça Kur’an’da var. Veya 
bütün kavimler, hizipler,  cemaatler için  demiyor.  
 
Başka bir kelime değil de “ ümmet “ kelimesinin “ ecel” ile kullanılması oldukça anlamlı ve manidardır. 
Çünkü ümmet anne anlamına gelen “üm” kelimesinden türemiştir. Çoğulu “ümem”dir.  
 
“ üm” birşeyin meydana gelmesine, terbiyesine, ıslahına, başlangıcına, temeline ve köküne verilen isimdir. 
Üm kelimesi Kur’an’da kelime anlamıyla hem “anne” hem de “ana, asıl, temel, uygun karşılık” anlamında 
kullanılmıştır. O zaman bir topluluğun “ ümmet” olabilmesi için şart, ana (üm) yasalar etrafında , ilkeler 
etrafında toplanmış olmaları gerekir. Ana dediğimiz, üm dediğimiz ilkeler etrafında toplanmayan 
topluluklara ümmet denmez.  
 
“ecel” Bir vakit, bir zaman dilimi, süre veya bir vaktin sonu demektir. Mesela birinden borç aldınığınız 
zaman o borcun vadesi , o borcun ecelidir. Bir yıl sonra bu parayı bana geri ödediğin zaman, bir yılın 
sonundaki o süre onun ecelidir.  
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Toplumları bir arada tutan ortak değerlerdir. Bu ortak değerler, başka bir ifade ile mal, can ve namus 
güvenliğinin olmadığı toplumlarda ana, üm unsurlardan mahrum demektir. Ve ecelleri gelerek yıkıma 
mahkum olurlar.  
 
33 ncü ayetteki Rabbin haramları toplumu bir arada tutan asgari evrensel şartlardır. Gizli açık her türlü 
aşırılık ve kötülük hayra mani olan günahları doğurmakta, paylaşma ve kardeşliği bitirdiği toplumlarda, 
birbirinin hakkına girip sınırı aşanların artması ile şirk sistemi oluşmaktadır. Ayakların baş, başların ayak 
olduğu ve kötü şartların geriye dönülmez bir şekilde yaygınlaştığı toplum ve sistemlerde ecel ne bir saat 
öne, ne bir saat geriye alınabilir. Artık o toplumu kurtaramazsınız. Tarih bu şekilde yok olmuş 
imparatorluklarla, krallıklarla doludur. Ne yapsanız da o toplumu, o krallığı, o imparatorluğu 
kurtaramıyorsunuz. Çünkü toplumun değerleri içten çökmüş. Toplum kendini içten düzeltmedikçe, o 
toplumun gidişatını Allah düzeltmiyor.  
 
Ancak bu ecelin gelmemesi için yapılması gereken bir sonraki ayette şöyle ifade edilmiştir : 
 
(Araf 7/35) 
 
 

	َنُونَزَْحی ْمُھ َالَو ْمِھَْیلَع ٌفْوَخ ََالف ََحلَْصاَو ىٰقَّتا ِنََمف ۙي۪تَایٰا ْمُكَْیلَع َنوُُّصَقی ْمُكْنِم ٌلُسُر ْمُكََّنیِْتَأی اَّمِا ََمدٰا يَ۪ٓنب َای
Yâ benî âdeme immâ ye/tiyennekum rusulun minkum yakussûne ‘aleykum âyâtî(ال) femeni-
ttekâ veasleha felâ ḣavfun ‘aleyhim velâ hum yahzenûn(e) 
 
Ey Âdemoğulları! İçinizden, size âyetlerimi anlatan resûller geldiği zaman, bundan sonra kim 
takvalı olur ve ıslâh ederse, artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. 
 
“Ey Âdemoğulları! İçinizden, size âyetlerimi ( bu ayetler kırmızı çizgiler,ilkeler) anlatan resûller geldiği 
zaman.  ( bu ilkeleri anlatan elçiler geldiği zaman ki, herkese gelecek. Sadece bunu Allah’ın 
peygamberleri olarak düşünmeyin, hakkaniyeti taşıyan kişide, hakkaniyetin resulüdür. Bir karga bile 
olabilir. Habil ve Kabil  kıssasında karga, birşeyi anlatıyor kardeşine, elçilik yapıyor. ) , bundan sonra kim 
takvalı olur ve ıslâh ederse (altın ilke budur. ), artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. (Niye 
? Çünkü sen sorumlu davranıyorsun, ıslah ediyorsun, salih amel yapıyorsun. O toplum artık başkalarından 
korkmaz. Çünkü birlik ve beraberlik içerisinde, dargınlık, bozgunluk yok. Bir yumruk gibi olmuşlar. Dışardan 
düşmanlar artık onlara yaklaşamazlar) 
 
O yüzden ana ilkeler etrafında toplanmamız lazım. Ben her zaman  toplayan, bütünleştiren uygulamaların 
peşindeyim. Parçalayan, bölen tefrika çıkaran, uzaklaştıran uygulamaların peşinde değilim. Ne olursa 
olsun. Eğer birlik beraberlik sağlıyorsa, orada ıslah, sulh oluşacaksa, orada bir hayr oluşacaksa ben oranın 
yanındayım. O yüzden takim bile tutmuyorum. Çünkü parçalamaya, bölmeye sebep oluyor. Herhangi 
bir siyasi partinin peşinden gitmiyorum. Çünkü bölme, parçalama sebebi. Bu bizi zayıflatır.  
 
Ayetlerimiz anlatan dediğimiz buradaki “ kassas” kelimesi, sözü ardı ardına söylemek, olmuş veya olması 
muhtemel olayları belli birtakım noktalarını ön planda tutarak ana unsurları, üm unsurları anlatma türüdür, 
kıssa dediğimiz. Peygamberlerde, Resullerde ayetleri bu şekilde insanlara ulaştırdı. Burada takvanın, 
insanın içindeki şeytani duygu ve düşünceleri ıslah ettiği ifade edilmiştir.  
 
“Âdemoğlu” hitabı ile burada mesajın evrensel olduğunu ifade ediyor. Yani bir kişiye, bir gruba değil, 
Âdemoğlu diyerek herkesi kapsadığını anlatıyor. 
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(Araf 7/36) 

	َنُودِلاَخ اَھی۪ف ْمُھ ِۚراَّنلا ُباَحَْصا َكِئٰٓلُ۬وا آَھْنَع اوَُربَْكتْساَو َانِتَایٰاِب اُوبَّذَك َنی۪ذَّلاَو
 
Velleżîne keżżebû bi-âyâtinâ vestekberû ‘anhâ ulâ-ike ashâbu-nnâr(i)(s) hum fîhâ ḣâlidûn(e) 
 
Ve âyetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler! İşte onlar ateş ashâbıdır, 
orada hâliddirler. 
 
Bazı çevirilerde “ehlidirler” denmektedir. “ehl” de arapça bir kelimedir. Ashab ile ehl arasında çok fark 
vardır.  Âyet değişmeyen alamet demektir. Yalanlama ve kibir birbirini besler. İblisin şeytanına uymasının 
sebebi kibirdir. Çünkü ne diyor “ Ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler”, tepeden 
bakan kimseler. 
 
Cennet gibi cehennem içinde “hâlid” olma sıfatı ortaktır. Demek ki  Âdem’i kandıran şeytani duygu ve 
düşüncelerin vaadi olan hâlid kalma, bulunulan ortam ile alakalıdır. Yaşanılan ortam cennet gibi bir 
hayat değilse orada hâlid kalmak en büyük cezadır.  
 
Ashab-u Nar neden önemli dedik. Ashabu nar yani ateş sahipleri demek. Ateş arkadaşları demek. O 
ortak paydada toplananlar demektir. Ve kendisiyle birlikte başkalarını da yakan kötülüklerde ortak olup, 
onları sahiplenenler. Küçük ve değersiz çıkarları için zulmedenler, hayatı cehenneme çevirenlerdir demek 
ashab-u nar. 
 
Bu adam nasıl ateş ashabı oldu ? Dünyada yaptıkları ile. Kötülüklere sahip çıkarak oldu. Yaptığı zulmü 
kötülüklerden beslenerek yaptı.  
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(Araf 7/37) 
 

 َاذِا ٓىّٰتَح ِۜبَاتِكْلا َنِم ْمُُھبیَ۪صن ْمُُھلَاَنی َكِئٰٓلُ۬وا ۪ۜھِتَایٰاِب َبَّذَك َْوا ًابِذَكِ ّٰ� َىلَع ىَٰرتْفا ِنَّمِم َُملَْظا ْنََمف
ُلَاق ْۙمَُھنْوَّفََوَتی َاُنلُسُر ْمُْھتَءآَج ِّٰ� ِنُود ْنِم َنوُعَْدت ُْمتْنُك اَم َنَْیا اوٓ  ىٰٓلَع اُودِھَشَو اَّنَع اوُّلَض اُولَاق ۜ

	َنیِ۪رفاَك اُوناَك ْمُھََّنا ْمِھُِسفَْنا
 
Femen azlemu mimmeni-fterâ ‘ala(A)llâhi keżiben ev keżżebe bi-âyâtih(i)(c) ulâ-ike 
yenâluhum nasîbuhum mine-lkitâb(i)(s) hattâ iżâ câet-hum rusulunâ yeteveffevnehum kâlû 
eyne mâ kuntum ted’ûne min dûni(A)llâh(i)(s) kâlû dallû ‘annâ veşehidû ‘alâ enfusihim 
ennehum kânû kâfirîn(e) 
 
Artık Allah’a karşı yalanla iftira edenden veya O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim 
kimdir? Onlar, kitaptaki nasiplerine  nail oldu. Nihayet resullerimiz gelip onlara tastamam 
karşılıklarını verirken dediler ki : “ Allah’ın astında dua etmiş olduğunuz şeyler nerede?” Dediler 
ki : “ Onlar bizden saptılar. Ve nefisleri üzerine kâfir olduklarına, kendileri şahitlik ettiler. 
 
Meyt : ölü, Meft : Ölüm demektir. 
 
Bu ayette Kur’an’da 165 yerde ölüm ile alakalı bağlamlarda geçen meft veya türevleri ile alakalı bir 
kelime değil, vefa kökünden teveffe neden kullanılmıştır, neden tercih edilmiştir? 
 
Meal müellifleri “teveffe” gördükleri yere de “mevt” gördükleri yere de “ölüm” manası  vermişlerdir.  
Kelimeler farklı, mana farklı, kök farklı. Bu farklılıklar okuyucu nasıl algılayacak. Şimdi diyanet işleri Ali İmran 
suresine şöyle meal vermis : 
 
“ Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son 
vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana 
uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. (Ali İmran 55) 
 
İż kâla(A)llâhu yâ ‘îsâ innî muteveffîke verâfi’uke ileyye vemutahhiruke mine-lleżîne keferû vecâ’ilu-
lleżîne-ttebe’ûke fevka-lleżîne keferû ilâ yevmi-lkiyâme(ti)(s) śümme ileyye merci’ukum feahkumu 
beynekum fîmâ kuntum fîhi taḣtelifûn(e) 
 
Burada neden “mevt- seni ben öldüreceğim” kullanılmadı da neden “vefat ettireceğim” kullanıldı. 
 
Melek ül mevt (ölüm melekleri) var. Peki bu “teveffa” ile ölüm melekleri neden ifade edilmiyor. Birde o 
melekler varken Allah neden öldürsün? Buda başka bir soru işareti.  Allah şöyle derdi : “ Ben ölüm 
meleklerimle senin canını alacağım.” Öyle bir kullanım yapmamış.  
 
Öncelikle bu sorular aklımızda kalsın. Buradaki “şahit” ve “şehid” kelimelerinin farkına bakalım. Çünkü son 
cümle “ Ve nefisleri üzerine kâfir olduklarına, kendileri şahitlik ettiler.” Burada  “veşehudû” şeklinde 
geçiyor. Fakat Kur’an’ı Kerim’de Ali İmran suresinde “şehidAllah’u” diye başlıyor, şehid var.   
 
“şahid” çoğulu “şuhud”. Yaşanılan olaya müdahil olmadan, dış bir gözlemci gibi yapılan  tanıklığa Kur’an 
“şahid” diyor. 
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“şehid” çoğulu “şüheda”. Yaşanılan olaya dahil olarak yapılan tanıklığa Kur’an şehid diyor.  
 
O zaman buradaki kâfirlerin şahidliği pasif  bir şahitlik değil, bizati küfürlerine kendileri yaşayarak gördükleri 
için Rabbimiz burada şehid kelimesini kullanmış.  
 
Ali İmran 55’te indirilene iman var.  Ve bizi şehitler değil şahitler arasına yaz diye dua ederler. Çünkü 
indirilen olaya şehid değil bu insanlar, Kur’an’ın indirilmesine bizatihi müdahil olup şahitlikleri yok. Sadece 
Kur’an’ın indirilmesine şahit olmuşlar. O yüzden Rabbimiz burada şahit kullanmış.  
 
Günümüzde şehid bambaşka bir şey olmuş, şahit bambaşka bir şey olmuş. Meallerde aynı mana verilmiş. 
Bu şekilde bir mana daralması olmuş.  
 
Araf 37 de de yani bu işlediğimiz ayette şehit geçmektedir. Bu da Allah’un dununda dua edilenlerin hiçbir 
dua ve talebi karşılayamadığına, ölümden sonra kendilerine bıraktıklarına, yaşayarak  tanık olduklarını 
göstermektedir. Ancak bu itiraf onları hakikati örtenler, kâfirler kervanına katılmasına engel olmayan 
faydasız bir pişmanlıktır.  
 
“yalanla iftira”, iftira bir kezibe, yalanlama, kesin olarak o yalana karar verip onu haber vermek anlamına 
geliyor. Bu kelime “feraya” fiilinin  iftial vezninde mastardır. Kur’an’da 60 yerde geçen iftira kelimesi 
çoğunlukla yalanla birlikte gündeme getirilmiş ve enbüyük iftira sucunun Allah’ın ayetlerinin üzerine iftira 
olduğu vurgulanmıştır.  
 
Bir kişinin ayetleri yalanlaması için ona ayetlerin tastamam ulaşması gerekmektedir. Ayetler ulaşmayan 
bir insan ayetleri yalanlayabilir mi? Ayetler üzerinden yalanla iftira üretebilir mi?  Üretemez. Ayetlerin 
mutlaka o insanlara ulaşması şart.  
 
Kur’an’da geçen “teveffa” kelimesinin kötü “vefeye” vefa dır. Tastamam verme, eksiltmeden 
verme,yerine getirme, sözüne bağlı kalma. Kur’an’ı Kerim’de geçtiği her yerde ölüm manasında değildir. 
Kur’an’da 66  kez yanı kökten kelimelerin yer aldığı görülmektedir. Ancak kelime Kur’an’ın her yerinde 
aynı anlamda kullanılmamıştır. Sırf “vefat” kelimesinin geçtiği ayetlere bakıldığında kelimenin ölüm 
anlamına gelmediği, ölüm ile vefatın birbirinden farklı  bir şey olduğu görülmektedir.  
 
A’raf suresi 126 da okuyacağız, Secde 11 de ve Nahl 28 de. Yani sihirbazlar “ Rabbimiz bizi müslim olarak  
vefat ettir” derken, Rabbimiz bizi müslim olarak öldür demiyorlar.” Sihirbazları firavun öldürecek değil mi? 
Peki o anda bu insanların bu şekilde bir cümle kurması ne kadar mantıklı? “Rabbim bizi firavun öldürmesin 
sen öldür. “  
 
Burada beni öldür diye bir talep yok. Müslüman adam ölmeyecek hatta tüm şartları zorlayıp Allah’ın 
ayetlerini insanlara ulaştırmak için elinden geleni yapması yapacak.   
 
O zaman “ Rabbimiz bize ayetler geldiği zaman iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Yani Firavun 
intikam alıyor. Rabbim bize sabır yağdır ve bizi teslim olmuş olarak öldür” diye meallendiriyorlar. Yani 
buradaki müslim teslim olmuş.  Bu sihirbazların söylediği “ Ölüm korkusu  ile biz bu ilkelerden 
vaçgeçmeyelim.” İlkelere teslim olmaya vefalı kıl, ölüm korkusu ile bundan dönmeyelim. 
 
Arapçada meyt ölü, mevt ölüm dedik. Meyt hayatın karşıtı olup sözlükte hayatın sona ermesi anlamına 
gelir. Kur’an’da ölüm ile alakalı tüm kelimeler bu kökten türetilmiştir. Şimdi Ali İmran suresi 144 e bakalım :  
 
“ Ve Muhammed sadece bir resuldür. Ondan önceden de resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya 
öldürülürse Vemâ muhammedun illâ rasûlun kad ḣalet min kablihi-rrusul(u)(c) efe-in mâte ev kutile-
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nkalebtum ‘alâ a’kâbikum(c) vemen yenkalib ‘alâ ‘akibeyhi felen yedurra(A)llâhe şey-â(en)(k) 
veseyeczi(A)llâhu-şşâkirîn(e) 
 
Vemâ muhammedun illâ rasûlun kad ḣalet min kablihi-rrusul(u)(c) efe-in mâte ev kutile-nkalebtum ‘alâ 
a’kâbikum(c) vemen yenkalib ‘alâ ‘akibeyhi felen yedurra(A)llâhe şey-â(en)(k) veseyeczi(A)llâhu-
şşâkirîn(e) 
 
Şimdi bu ölür veya öldürülürse de neden o vefat ederse veya katledilirse demiyor ? Neden burada Allah 
Resulü Hz. Muhammed için vefat kullanılmamış.  
 
Bu ayette Hz. Muhammed’in doğal yollarla ölmesi veya bir suikaste kurban edilmesi anlatılmış. 
Öldürülmesi suikast, diğeri doğal olarak yaşlanıp ölmesi. Peki ayete dikkat edilirse burada Hz. Muhammed 
vefat ederse değil meft ölü ifadesi kullanılmıştır.  
 
Muhammed suresi 27 nci ayette de “ Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken 
durumları nasıl olacak? diye meallendiriyorlar.  Fe keyfe iza teveffethumul melaiketu yadribune 
vucuhehum ve edbarehum.  
 
Melekler onların arkalarına, yüzlerine ölüm anında vuruyorlarmış. Bak bu adamların kabir azabı başladı.  
 
 
Doğrusu : 
 
“ Artık melekler yaptıklarının tastamam karşılığını vermek için onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları 
zaman onların halleri nasıl olacak ? 
 
Yani cehenneme düşmüş. Allah kötülerin tam karşılığını verir. Oradaki tastamam karşılığını vermek vefat 
olarak var. Ölmüşler, dirilmişler, mizan kurulmuş, mahkeme-i kübra olmuş bitmiş bu ondan sonraki süreçten 
bahsediyor. 
 
Ancak dilimizde ölüm olarak geçmiş vefat kelimesinden dolayı mealler “teveffa”, “yüteveffa” gibi 
kelimeleri hep ölüm ile ilişkili anlamışlardır. Bu yüzden mevt ve teveffa kelimelerinin aynı cümlede yer aldığı 
zümer 42 nci ayette tam bir çıkmaz yaşamışlar.  
 
Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha, fe yumsikulleti kada aleyhel mevte 
ve yursilul uhra ila ecelin musemma, inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun. 
 
Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne 
hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz 
bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. 
 
Bu ayette hem “mevt” e ölüm manası vermis meal müellifleri hem de “teveffa”ya ölüm manası 
vermişlerdir. Bundan dolayı “ Allah ölüm zamanında ölenin ( ölüm zamanı olmadan ölen var mı?), ayrıca 
ruh kelimesi geçmemesine ragmen onu ekleyerek tevil yoluyla mantıksızlığı gidermeye çalışmışlar.  
 
Aslında bu girişimler dikkatli bir okuyucu için  kendi içinde hiçbir mana ifade etmemektedir. Zira ölüm 
anında demek canın alınması, canın çıkması demektir. Canı çıkmamış kişi için zaten ölü, ölüm anı gibi 
şeyler kullanılmaz. Doğru meal : “ Allah nefsi (yani verilen o ömrün tamamlandığı zaman) onu öldürür 
veya bu onun ölümüdür. Oradaki vefat kelimesi öldürür değil tamamlamak demektir. Çünkü ayet bu 
cümle ile başlar devamında uykunun ölüm olmadığını, ölüm için bazı şartların tastamam (vefa dediğimiz) 
olması gerektiği ifade edilmiş.  
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Yani ölüm için bazı şartlar tastamam olacak ki ölsün. Uykuda şartlar tastamam olmadığı için, vefa 
olmadığı için orada mevt gerçekleşmez. Sakın uykuyu ölüm zannetmeyin gibi bir giriş yapıyor.  
 
Türkçemizde ölüm için kullanılan vefat etti tabiri dil açısından da problemlidir. Zira vefa zorla yapılmayan, 
kişinin severek ve isteyerek yaptığı sözünde durma fiilidir. Mesela diyorum ki Saim hocam memleketine 
çok vefalı. Burada bir sevgi ve gönüllülük vardır. Fakat Yaşar abi sadık dediğim zaman, sadakatte kurallar 
ve kaideler  vardır. Yapmak zorundasın. Gönüllülüğün öncesinde. Fakat vefada tamamen gönüllü 
olacaksın. Severek yapacaksın.  
 
Hiç kimse ölüm hakikatini yalanlamaz, herkes  öleceğini bilir. Ölenin vefalı davranması demek mantık 
hatasıdır. Çünkü vefasızlık söz konusu değildir. Sen istesen sözünde durmayabilirsin, vefasız davranabilirsin. 
Veya memleketine vefalı olmayabilirsin. Fakat ölüme vefalı olmayan bir tane canlı yok. Ölümde irade ve 
zamanını belirleme, intihar dışında, kişinin dahilinde olmadığı için ölüme vefasızlık muhaldir, saçmadır. 
Vefasızlığın olmadığı yerde vefadan bahsedilir mi? Sonuç olarak mevt sonlandırma, vefa ise 
tamamlamadır. Vefa senin yaşadığın hayat sürecidir. Mevt ise bu sürecin bitmesidir.  
 
A’raf 37 nci ayetteki “teveffa”kelimesinin bir manasıda “sözü tastamam, eksiksiz aktarmak” demektir. 35 
nci ayette “ Ey Ademoğulları! İçinizden size ayetlerimizi anlatan resuller geldiği zaman” kullanımı ile bu 
ayette kullanılan resuller aynı olabilir. Bu ifadeden resullere ve ayetlere karşı sergilenen tavır ve tutum 
anlaşılabilir.  
 
Buna mukabil Allah’ın resulleri azap melekleri de olabilir. Dolayısıyle bu ifade ömrünü kötülükler ve şirk 
içinde tamamlayanların cehennemdeki azap sırasında yaptıkları itiraflar ve peygamberin mükellef olan 
kullara kitaptan nasiplerini eksiksiz olarak tastamam ulaştırmasına ragmen onların bu ayetleri yalanlaması 
ve Allah’a iftira atmaları anlamında dünyaya ilişkin de okunabilir. 
 
Ayetin bu kısmında geçen “nasip” kelimesinin neyi ifade ettiği tartışmalıdır. Burada tartışmalara 
girmeyeceğiz ancak ayetin burada sonra gelen bölümünde bakacak olursak, nasibi kitaptan onlara 
düşen pay olarak anlayabiliriz. Zira ayetleri hiç duymayan onları yalanlayamaz. Burada kitaba karşılık iki 
sınıftan bahsediliyor. İlki yalanla iftira edenler, ikincisi yalanlayanlar. Yalanla iftira edenler, ayetlerle 
mücadele edenlerdir. Yalanlayanlarda sadece kabul etmeyenlerdir.  
 
Herkes Allah’ın ayetlerinden emeği, iyiliği ve salih emelleri ölçüsünde nasiptar olur. Kimi kitaptan nasibini 
hayata tatbik ederek cennete çevirir. Kimi de bu ayette olduğu gibi kitaptan nasibini yalanla iftiraya 
meze eder.  
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(Araf 7/38) 
 
 
 

 ۜاََھتُْخا َْتَنَعلٌ ةَُّما َْتلََخد اَمَّلُك ِۜراَّنلا يِف ِسْنِْالاَو ِّنِجْلا َنِم ْمُكِلَْبق ْنِم َْتلَخ َْدق ٍمَُما ي۪ٓف اُولُخْدا َلَاق
 َنِم ًافْعِض ًابَاذَع ْمِھِتَٰاف َانوُّلََضا ِءَٓالُ۬ؤٰٓھ َانَّبَر ْمُھیٰلُ۫وِال ْمُھیٰرُْخا َْتلَاق ًۙاعی۪مَج اَھی۪ف اوُكَراَّدا َاذِا ٓىّٰتَح

	َنوَُملَْعت َال ْنِكٰلَو ٌفْعِض ٍّلُكِل َلَاق ِۜراَّنلا
Kâle-dḣulû fî umemin kad ḣalet min kablikum mine-lcinni vel-insi fî-nnâr(i)(s) kullemâ 
deḣalet ummetun le’anet uḣtehâ(s) hattâ iżâ-ddârakû fîhâ cemî’an kâlet uḣrâhum li-
ûlâhum rabbenâ hâulâ-i edallûnâ feâtihim ‘ażâben di’fen mine-nnâr(i)(s) kâle likullin 
di’fun velâkin lâ ta’lemûn(e) 

Dedi “ Sizden önce gelip geçen ve bilinen bilinmeyen topluluklara dahil olup ateşe girin. Her dahil olan 
ümmet orada art arda yığılınca kardeşlerini dışladılar. Sonrakiler, öncekilerin hepsi için dediler ki: “ 
Rabbimiz, bizi dâlelette bırakan işte bunlar, artık onlara ateşten katbekat azap ver. “ Dedi ki : “Herkes 
için katbekat ve lakin siz bilmezsiniz.” 
 
Biz biliyoruk ki cehennemdekilerin cezalarının tam karşılığı verilir. Fakat burada katbekat diyor. O zaman 
o bir çelişki olur. Buradaki “di’fen” kelimesi Arap kelamında artan demektir. Arap kelamında bu onun 
“de’fi”dir denildiği zaman, yani iki mislidir, üç mislidir veya daha fazlasıdır manasına geliyor. Çünkü “di’f” 
esasında artış demektir. Ateşin katbekat olması atadan öğrenilip taklite devam edilen şirk mantığının 
maddi ve manevi dünya ve ahiret azabına sebep olmasıdır. Çünkü “Siz bilmezsiniz” diyor. Cehennemde 
yanan bir adam için “ Siz bilmezsiniz” denir mi?  Demek ki siz bu katbekat azabı dünyada yaşamaya 
başlamışsınız fakat bunun farkında bile değilsiniz. Siz bilmiyorsunuz.  
 
Kötülük edenen yaptığının misliyle karşılanacağını beyan eden Enam Suresi 160 ile bu ayet arasında bu 
yüzden bir tezat yoktur. Buradaki katlamalı iki kat azabın karşılığı, bu adamların dünyada iken aslında 
azabın içine girdiklerini anlatıyor. Kötülüğün katlamalı, artarak devamına ve çoğalmasına bir 
göndermedir. Müşriklerin çektirdiği sıkıntıların farkında bile olmadıkları , zulmü doğal karşıladıkları ayetin 
sonunda “ siz bilmiyorsunuz” şeklinde ifade edilmiştir.  
 
Buradasi “ cins ve ins” kalıbı, tanınan ve tanınmayan topluluklar olarak bunu meallendirmeyi uygun 
bulduk. Ayrıca bu kalıbın burada ölmüş, gitmiş, adı sanı unutulmuş, unutmasına rağmen uydurduğu 
inançların nesilden nesile aktarılıp gelen kişiler olduğu manasında kullanılması da büyük ihtimaldir.   
 
“Öncekiler ve sonrakilerden” maksat bizce öncü olanlar ve onu takip edenlerdir. Yani küfürde şirkte imam 
olanlar ve o imamın peşinden giden ümmetlik yapanlardır.  
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(Araf 7/39) 

	َ۟نُوبِسَْكت ُْمتْنُك اَمِب َبَاَذعْلا اُوقُوَذف ٍلَْضف ْنِم َانَْیلَع ْمَُكل َناَك اََمف ْمُھیٰرُْخِال ْمُھیٰلُ۫وا َْتلَاقَو
Vekâlet ûlâhum li-uḣrâhum femâ kâne lekum ‘aleynâ min fadlin feżûkû-l’ażâbe bimâ 
kuntum teksibûn(e) 

Ve öncekiler, sonrakilere dediler ki : “ Artık siz bizden faziletli değilsiniz. Öyleyse kazanmış 
olduğunuz şeyler sebebiyle azâbı tadın.” 
 
 
 
(Araf 7/40) 
 

 َجَِلی ىّٰتَحَ ةَّنَجْلا َنُولُخَْدی َالَو ِءآَمَّسلا ُباَوَْبا ْمَُھل ُحََّتُفت َال اَھْنَع اوَُربَْكتْساَو َانِتَایٰاِب اُوبَّذَك َنی۪ذَّلا َِّنا
	َنی۪مِرْجُمْلا يِزَْجن َكِلٰذَكَو ِۜطَایِخْلا ِّمَس ي۪ف ُلَمَجْلا

 
İnne-lleżîne keżżebû bi-âyâtinâ vestekberû ‘anhâ lâ tufettehu lehum ebvâbu-ssemâ-i velâ 
yedḣulûne-lcennete hattâ yelice-lcemelu fî semmi-lḣiyât(i)(c) vekeżâlike neczî-lmucrimîn(e)  
 
Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayan ve onlara kibirlenenlere semânın kapıları açılmaz. Hatta 
halat iğne deliğinden geçmedikçe cennete dâhil olamazlar. Mücrimleri işte böyle 
cezalandırırız. 
 
“Deve iğne deliğinden geçinceye kadar”  diye meallendiriyorlar. Deve ile iğnenin ne alakası var. 
Benzetmeler mantıklı olur. Orada bir “hatta” var onu meallere eklemiyorlar. “ Hatta halat iğne deliğinden 
geçmedikçe cennete dahil olamazlar. Mücrimleri işte böyle cezalandırırız”.  
 
Mücrimler dediği suç işlemeyi karakter haline getirenler, sosyal hayattan uzaklaştırılmaz ve oraya dahil 
edilirse cennet gibi olan yaşam bir anda cehenneme dönüşecektir. Mücrimlerin asıl mahrumiyeti maddi 
olan değil semânın kapılarının açılmaması ile ifade edilen manevi güce ve insani değerlerden 
mahrumiyettir. Bir insan suç işliyorsa bunu insani değerlerle yapamazsın, mümkün değil. Kendi isteği ile 
kapatmış o kapıları. Böylece suç işleyebilir. 
 
Arapçada “deve” “ibil” demektir. Birde dişi deva var ona da “nâka” derler. Nâkatullah diye Semud 
kıssasında okuyoruz. Bu “ibil” kelimesini de Gaşiye suresi 17 de okuyoruz. Orada Rabbimiz diyor ki : “ Hala 
bakmazlar mı o deveye? Nasıl yaratılmış? ( Efelâ yenzurûne ilâ-l-ibili keyfe ḣulikat)” Burada “cemel” 
geçmiyor, “ibil” geçiyor. Semud kıssasında da cemel geçmiyor, nâkah geçiyor.  
 
Kur’an’da cemele kökünden kullanılan onbir ayetin hiçbirinde cemel deve anlamında kullanılmamıştır. 
Güzellikler anlamındaki cemil den gelme olan cemel devenin güzellikleri cem etmiş bir nimet ve önemli 
bir imkan olduğundan dolayı kullanılan dolaylı bir isimlendirmedir. Yani yürüyen güzellik geliyor. Arapların 
gözünde deve bu. Kaldı ki bu okuyuşun aksine kelime cummal, cümel, cumul, cümül gibi farklı kıraatlarda 
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“urgan ve halat” manasında da okunmuştur. Biz Asım kıraatını okuyoruz. Farklı kıraatlarda böyle 
okunmamış.  
 
Bu sebeple kelimenin diğer kıraatlardeki kalın ip yani iplerin sarılıp biraraya gelmesiyle oluşan cem, 
cümleten, ince ince liflerin bir araya gelip onun dem olmasıyla oluşan kalın ip manasında, halat manası 
tercih edilmiştir. Zaten deve ile iğne deliği arasında bir münasebet bulunmamaktadır. Deve bağlamla 
alakalı bir örnekte değildir. Ancak iğne ile iblik, libas-örtü, döşek gibi ayetlerle de ilgilidir. Zaten libastan 
bahsederek biz buraya geldik. İğne iplik birbiriyle alakalı şeylerdir.  
 
Deve ile iğne birbiriyle alakalı bir şey değildir. Bir alttaki ayette döşek ve örtüden bahsedecek. Devam 
eden ayette döşek ve örtü benzetmesi kelimenin iğne iplik ve dikiş ile ilişkisini teyit eden iç bağlam delilidir. 
Semanın kapılarının açılmaması yüce değerlerden mahrumiyettir dedik. Zira yüce değerler toplumu 
uyum içinde tutan Allah’ın ayetleridir. Onları beğenmeyip onlara tepeden bakmak onlardan 
mahrumiyetle sonuçlanır. İğne ve iplik iki şeyi tutmak, dikmek. Elbise ve terzilikle alakalıdır.  
 
İğne ve ip kullanımı şeytani vesveseden koruyan  takva libasına da bir gönderme olabilir. Bu benzetme 
ile maksat toplumu birarada sağlam bir şekilde tutup hayatı cennete çeviren ama-üm unsunlar 
olmaksızın, cenneti hayal etmenin imkansızlığını dile getirmek içindir. Sizde bu değerlere tepeden 
bakarsanız ümmet olamazsınız, birarada yaşayamazsınız. Zira yanlış araçla doğru sonuça ulaşılmaz. 
Birbiriyle uyumlu olmayan araçlarla olumlu ve faydalı bir amel ve ürün ortaya konulamaz. Türkçemizde 
bir ifade var “ İğne ile kuyu kazılır mı?” İğne ile kuyu kazılmaz. O iğneyi kaldırıp, “kuşla kuyu kazılmaz” 
diyorsun. Ne alakası var ? Verilen mecaz, verilen örnek o anlatımla uyumlu olmalıdır.  
 
(Araf 7/41) 

	َنی۪مِلاَّظلا يِزَْجن َكِلٰذَكَو ٍۜشاَوَغ ْمِھِقَْوف ْنِمَوٌ داَھِم َمَّنَھَج ْنِم ْمَُھل
Lehum min cehenneme mihâdun vemin fevkihim ġavâş(in)(c) vekeżâlike neczî-
zzâlimîn(e) 

Onlar için cehennemden bir döşek ve üzerlerinde  örtüler vardır.  Ve zalimleri işte böyle 
cezalandırırız. 
 
40 ncı ayette “mücrikleri işte böyle cezalandırırız” 41 de “ zalimleri işte böyle cezalandırırız.” Bu ayetlerden 
anladığımız. Mücrim, yani suçu karakter haline getiren zalim yani zulmü yaşam tarzı haline getirenleri siz 
de böyle cezalandırın.  
 
Yatak ve örtü insanlara zulmedenlerin cezaevlerinde pasivize edilerek zulümlerinin engellenmesi 
manasında bugüne örnek bir cezalandırmadır. 
 
Yukarıda suçluların ulvi değerlerle yargılanması, burada da zulmün hapsedilmesine bağlanmıştır.  
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(Araf 7/42) 
 
 

ّلَُكن َال ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمٰا َنی۪ذَّلاَو 	َنُودِلاَخ اَھی۪ف ْمُھ ِۚةَّنَجْلا ُباَحَْصا َكِئٰٓلُ۬وا ۘاََھعْسُو َّالِا اًسَْفن ُفِ
Velleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti lâ nukellifu nefsen illâ vus’ahâ ulâ-ike ashâbu-
lcenne(ti)(s) hum fîhâ ḣâlidûn(e) 

Ve inanan ve salih amel yapan nefis,  yalnız istesede yapamayacağından mükellef olmaz. İşte 
onlar cennet ashâbıdır, onlar orada hâliddir.  
 
Buradaki nefs kelimesi kişinin kendi zatı demektir. Allah içinde nefs kullanılır. Allah’ın zatı manasında. 
Ayette geçen “vus” kelimesi insanın  darlık ve sıkıntı halinde değil, genişlik ve rahatlık halinde yapacağı 
şeyler manasındadır. Takatın son noktası “vüsül “ değil, “cüh” diye adlandırılır, Raziye göre. 
 
Günahın sonucunda ihmalkarlık dediğimiz “ism” kelimesi yapılması gerekenlerin yapılmaması “vüsül” 
kapsamına girmektedir. Yani senin imkanın var, yapma gücün var. Fakat yapmıyorsun. Buna ihmalkarlık 
diyoruz. Diğerinde imkanın yok, gücün yok yapamıyorsun. Buna da “vüsül” diyoruz. Zaten “Allah insana 
taşıyamayacağından fazlasını yüklemez.(Necm 38)” Ancak bazı kullar taşıyabilecekleri, taşımaları 
gereken yükün, sorumluluğun altına girmezler. Allah zaten yüklemiyor. Bu adamın taşımaya gücü var, 
ama yine de onun altına girmiyor. Cennet ashabı olmak için her kişi kendi üstüne düşen sorumlulukları 
tam manasıyla kapasitesi ölçüsünde yerine getirmelidir ki cennet düzeni ve o kişilerin düzeni  hâlid 
olabilsin. Bunun ilahi çözümü herkes üstüne düşen sorumluluğu dört dörtlük yerine getirmek zorundadır.  
 
 
(Araf 7/43) 
 
 

 َاذٰھِل َانیٰدَھ ي۪ذَّلاِ ِّٰ�ُ دْمَحْلا اُولَاقَو ُۚراَھَْنْالا ُمِھِتَْحت ْنِم ي۪رَْجت ٍّلِغ ْنِم ْمِھِرُودُص ي۪ف اَم َانْعََزنَو
ُّٰ� َانیٰدَھ َْنا َٓالَْول َيَِدتَْھنِل اَّنُك اَمَو ُ ةَّنَجْلا ُمُكْلِت َْنا آوُدُونَو ِّۜقَحْلاِب َانِّبَر ُلُسُر ْتَءآَج َْدَقل ۚ

	َنُولَمَْعت ُْمتْنُك اَمِب اَھوُُمْتثِرُ۫وا
Veneza’nâ mâ fî sudûrihim min ġillin tecrî min tahtihimu-l-enhâr(u)(s) ve kâlû-lhamdu li(A)llâhi-
lleżî hedânâ lihâżâ vemâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna(A)llâh(u)(s) lekad câet rusulu 
rabbinâ bilhakk(i)(s) venûdû en tilkumu-lcennetu ûriśtumûhâ bimâ kuntum ta’melûn(e) 
 
Ve onların altından nehirler akarken sadırlarında  sinsi ne şey varsa çekip aldık. “ Bizi buna 
hidâyet eden Allah’a hamd olsun. Allah’ın, bize hidâyeti olmasaydı, biz hidâyete ermezdik.  
Dediler ki :” And olsun Rabbimizin resûlleri hak ile gelip ‘Yapmış olduklarınızdan dolayı vâris 
kılındığınız cennet işte budur’ diye seslendi. 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar 
akar. (Ne alakası var? Meal müellifleri sebep-sonuç ilişkisinu düşünmeden cümleleri çevirmişlerdir. ) 
“Hamd, bizi buna eriştiren Allah’a mahsustur. Eğer Allah’ın bizi eriştirmesi olmasaydı, biz hidayete ermiş 
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olamazdık. Andolsun, Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler” derler. Onlara, “İşte yaptığınız (iyi 
işler) sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet!” diye seslenilir. 
 
Cennetvari bir hayata sahip olmanın şartı, insanın iç aleminde bulunan ve bir arada yaşamaya engel 
olan sinsi vesveselerden, kinden, düşmanlıktan kurtulmaktır. Herkes kendi üzerine düşeni yaptığı için 
insanların rızık derdi çekmedikleri, imkanların sürekli aktığı, toplu yaşam alanlarına kavuşmanın yolu ilahi 
ve fıtri ilkeleri korumak ve onlara sımsıkı sarılmaktır. Toplumu oluşturan fertlerin bireysel mutluluğu ve iç 
huzuru toplumun geneline yayılır. Bizi buna hidayet eden Allah’a hamd olsun. Bu cümleyi kurabiliyorsak 
cennetteyiz.  
 
Resullerin seslenişi olan ilahi ilkeler etrafında toplanıp insanlığın faydasına islah edici ameller sergilemek 
aslında Allah’a hamd etmektir. Herkes görevini dört dörtlük yerine getirirse Allah’a hamd etmiş olurlar. 
Kimse kimseye yük olmaz. 
 
 
 
(Araf 7/44) 
 
 

َ دَعَو اَم ُْمتْدَجَو ْلََھف ا قَح َانُّبَر َاَندَعَو اَم َانْدَجَو َْدق َْنا ِراَّنلا َباَحَْصا ِةَّنَجْلا ُباَحَْصا ٓىٰدَانَو
ّذَؤُم َنََّذَاف َْۚمَعن اُولَاق ۜا قَح ْمُكُّبَر 	َۙنی۪مِلاَّظلا َىلَعِ ّٰ�ُ َةنَْعل َْنا ْمَُھنَْیب ٌنِ

Venâdâ ashâbu-lcenneti ashâbe-nnâri en kad vecednâ mâ ve’adenâ rabbunâ hakkan 
fehel vecedtum mâ ve’ade rabbukum hakk(an)(s) kâlû ne’am(c) feeżżene mu-eżżinun 

beynehum en la’netu(A)llâhi ‘alâ-zzâlimîn(e) 
 
Ve cennet ashâbı, ateş ashâbına seslendi. “ Biz, Rabbimizin bize vaad ettiğini hak olarak 
bulduk. Artık siz de,  Rabbimizin vaad ettiğini hak olarak buldunuz mu?  Dediler ki : “Evet!” O 
zaman onların arasından bir müezzin ilan etti: “ Allah’ın dışlaması zâlimlerin üzerine olsun.” 
 
Allah’ın yasalarına uyanlar, inanarak, islah edici, insanların yararına,faydasına ameller ortaya koyanlar 
cennetlerde yaşarlar. Allah’ın vaadinin hak olduğunu ve kendilerinin de bu hakkı hak ettiklerini  
yaşayarak öğrenirler. Sözüne sadık ol, dürüst ol, hırsızlık  yapma ve kazanırsın. Hak olarak bulduk demek, 
aslında hak ettiğimizi bulduk demektir.  
 
Buna karşı zulüm ve suçlarla saltanat sürmeyi isteyenler Allah’ın vaadinin zalimleri kapsadığı dünyada 
iken zulme razı olmayan salih kullar eliyle olmalıdır. Salih kullar eliyle hakettiklerini görmeleri gerekir, bu 
ayeti dünyaya almamız için . Ey zalimler Rabbimizin hak ettiğini buldunuz mu? Onlar evet diyorlarsa, o 
zaman orada salih kullar var demektir.  
Allah’ın yasaları nettir, değişmez, toplum ayırımı yapmaz. Hak eden huzura kavuşturulur. Zulme ve 
zalime hak ettiği cevap verilmezse, masumlar mazlum olur.  
  
“Müezzin” insanlara duyuran demektir.  
“Münadi” seslenen ve çağıran demektir. 
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“Müezzin” ise ifşad edip duyuran, uyaran demektir. Aslında ezan okuyanlar “müezzin” değil “münadi” 
olmalıdır. Zaten Buhari ve Müslim deki müezzinle ilgili hadislere baktığınızda hep “münadi” diye geçtiğini 
görürsünüz. Seslenen, insanlara duyuran. Fakat müezzinde bir ifşa var. Zalimin zulmünü ifşa var. Allah’ın 
laneti üzerine olsun diyor bu adamlar. Tıpkı hırsızlığı ifşa eden Yusuf Suresi 70 deki müezzin gibi. 
Bünyaminin içinde olduğu kafile gidiyor, “ Ve bir müezzin dedi ki : “Ey Kafile siz hırsızsınız.” Bu müezzinler 
yani duyurucular zalimin zulmüne göz yummadan, korkmadan ve çekinmeden doğruları duyuran, 
zulüm ve zalimin karşısında dilsiz şeytan olmayanlardır.  
Hud suresi 18 de zulme şahid olanların zulmü ifşa etmeleri şöyle ifade edilmiş. “ Şahidler dediler ki : İşte 
bunlar Rablerine yalan söyleyenlerdir. Allah’ın laneti, dışlaması zalimlerin üzerine değil mi?” Burda da 
bunun şahitlik fonksiyonu ifade edilmiş.  
 
Yani bir zulüm gördün. Senbir medya üyesisin,eğer bunu duyuruyorsan, bunun engellenmesi için 
insanları uyarıyorsan, sen müezzinsin. Kormadan, çekinmeden ifşaettin.  
Müezzin ifşa edip duyurmaya devam etmektedir 45 nci ayette :  

 

 

(Araf 7/45) 

	َۜنوُِرفاَك ِةَرِخْٰالاِب ْمُھَو ۚاًجَوِع اََھنُوغَْبیَوِ ّٰ� ِلی۪بَس ْنَع َنوُّدَُصی َنی۪ذََّلا
Elleżîne yesuddûne ‘an sebîli(A)llâhi veyebġûnehâ ‘ivecen vehum bil-âḣirati 
kâfirûn(e) 
 
Onlar, Allah’ın yolundan alıkoyarlar ve onun eğri olmasını şiddetle arzular ve âhiri örterler.  

Müezzinin sözleri bu şekilde devam etti. Allah’ın yolu maddi bir yol değil manevi bir yoldur. Peki onlar 
“Allah’ın yolunun eğri olmasını isterler, eğri olmasını şiddetle arzularlar ” ifadesinden, eğrilik anlamındaki 
“ivec” kelimesini Ragıp el İsfehani ikiye ayırmış. Biri ağaç, dikilen ağacın eğri gitmesi” diğeri de ivec, fikri 
ve basiretle idrak edilen nesnelerin eğri olması manasında bunu kullanmış.  
 
Allah’ın yolu zaten maddi bir yol değildir. Üm, ana, kurucu  ilkeler ve kurallar bütünüdür. Sıratımüstakimdir 
Allah’ın yolu. İlke ve kurallara riayet ederek yolda ilerlemek istemeyenler, kendi eğrilerini düzeltmek yerine 
yola bahane bulmaktadırlar. Kitaba uymak yerine kitabı, kanunları kendilerine uydurmaktadırlar. O 
yüzden Allah’ın yolunun eğri olmasını arzu ediyorlar. Çünkü kendi işlerine öyle geliyor. Aslında bu tipler 
nefsini merkeze koyup ana kurucu değerleri çıkarları, egosu ve doğrularına göre eğer büker. 
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(Araf 7/46) 
 
 

 ٌمَالَس َْنا ِةَّنَجْلا َباَحَْصا اَْودَانَو ْۚمُھیٰمیِ۪سب  الُك َنُوفِرَْعی ٌلاَجِر ِفاَرَْعْالا َىلَعَو ٌۚباَجِح اَمَُھنَْیبَو
	َنُوعَمَْطی ْمُھَو اَھُولُخَْدی َْمل ْمُكَْیلَع

Vebeynehumâ hicâb(un)(c) ve’alâ-l-a’râfi ricâlun ya’rifûne kullen bisîmâhum(c) venâdev 
ashâbe-lcenneti en selâmun ‘aleykum(c) lem yedḣulûhâ vehum yatme’ûn(e)  
 
Ve onların aralarında  bir perde ve Araf’ın üstünde onların hepsini simalarından tanıyan er kişiler 
vardır. Henüz oraya dahil olmamış ama ümit eden cennet ashabına “ Selam üzerinize olsun!” 
diye nida ettiler. 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : İkisi (cennet ve cehennem) arasında bir sur[216], A’râf[217] 
üzerinde de birtakım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından 
tanımaktadırlar. Cennetliklere, “Selâm olsun size!” diye seslenirler. Onlar henüz cennete 
girmemişlerdir, ama bunu ummaktadırlar. 
 
Bu adamların orada ne işi var? Görevleri, fonksiyonları hikmeti nedir?  
 
Perdenin üzerinde kimse duramayacağı için diyanet işleri onu hemen sur yapıyor, surun üzerine bu 
adamları koyuyor.  
 
Tek söz hakkının alemlerin Rabb’inde olduğu bir günden bahsediliyor diyoruz, ona göre yorumunu yap.  
 
Soru 1 : A’raf nedir, neresidir? 
 
Soru 2: Ashabı a’raf kimdir, nedir?  
 
Soru 3 . Ashabı a’raf iyi ve kötü amelleri eşit olan müminler midir? Bunlar cennete hemen koyulmayıp, ikisi 
arasında a’raf’ta , ara bölgede bir müddet bekletilip sonra cennete konulacaksa ödülün gecikmesi ceza 
değil midir? Niye bekliyorlar. Bir an önce cennete gitsinler. 
 
Soru 4: Ashabı a’raf müminleri ve kâfirleri yüzlerinden tanıyan melekler midir? 
Soru 5: Ashabı a’raf peygamberler, şehidler, yüksek şahsiyetli alimler midir? 
Soru 6: Ashabı a’raf cennet ve cehenneme girmeyi gerektirecek durumda olmayan, çocuklar, deliler 
midir, buluğa ermemişler midir? 
Soru 7: Bu ayetlerin şimdi ve buradaya dediği nedir? Bu detaylar imana, salih amele, ahlaka ve insanlığa 
toplu olarak huzurlu ve mutlu bir sosyal hayat kurmaya katkısı nelerdir? 
 
“hicap” kelimesi maddi anlamda perde, hissi anlamda uzaklaşmak demektir. Maddi ve manevi olarak 
Kur’an’da kullanılmış.  
 
Mesela Hz. Meryem’in ailesinden uzaklaşmasını anlatan Meryem Suresi 17 nci ayeti “ Böylece onların 
berisinde bir hicap, perde edindi.” Burada maddi anlamda kullanılmıştır.  
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İsra suresinin 45 nci ayetinde “ Sen Kur’an’ı kıraat ettiğin zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına 
görünmeyen bir perde kıldık.” Demek ki buradaki perde engel manasında , ince bir engel maddi de 
olabilir manevi de olabilir.  
 
Perdenin özelliği sert, sur, burç gibi güçlü bir bariyer değil ince bir örtüden bahsediliyor. A’raf ashabı bu 
örtüden haberdar. 
 
A’raf kelimesi çoğul bir kelimedir. Demek ki A’raf tek bir yer veya yükseklik değil, birden çok yer, birden 
çok makam manasına gelmektedir.  
 
“urf” kelimesi bilgi, irfan, ilim, iyi kötüyü, eğriyi doğrudan tanıma ve tanıyabilme özelliğine deniyor, Lisanül 
Arapta. Genel olarak bu anlamda kullanılmış. Nitekim örf, maruf gibi kelimelerde bu anlam ekseninde 
olan kelimelerdir. Ancak “urf” kelimesinin esas anlamı “kum yığını, yerden yüksek olan yer, yığıntı” 
demektir. Araplar horozun ibiğine de urf diyorlar. Çünkü uzaktan bakıldığında tavuklardan onu ayıran o 
ibik. Yani horozu tanımalarını sağladığı için urf. 
 
A’rafe bilmek, idrak etmek, itiraf etmek, ikrar etmek, idare etmek manalarına gelmektedir. A’rrafe 
kalıbından alınınca hacıların Arafat’ta durması, öğretmek, tanımak, bir şeyi süsleyip güzelleştirmek, yitik 
olanı aramak. Tea’rafe kalıbından alınınca bir şeyi öğreninceye kadar araştırmak. Tea’rafe kalıbıda 
birbirini tanımakb bir de itiraf var yine a’raf kökünden  türeyen. İtiraf kalıbından alınınca da suçu 
kabullenip itiraf etmek manasında kullanılmıştır.  
 
“kâhin” var Kur’an’ı Kerim’de. Bir de kâhine benzeyen arraflar var. Arraflar kâhin gibi değil, kehânet 
üretmezler. Arrafın, muhatabın vücut hareketlerine , tutum ve davranışlarına , ilk söylediği kelimelere 
dikkat ederek, kaybolan eşyayı, yitik develeri bulduğu, hırsızları ve katilleri teşhis ettiğine dair rivayetler 
var.  
 
Sonuç olarak araf ashabının makamı olarak burada anlatılmış. Zaten ayette şöyle bir ifade var. “ zaten 
simalarından” demek, alametlerinden demektir. Bu alametler yapılanlar ve yaşam tarzları ile alakalıdır.  
 
“Sima” kelimesi çoğu meal ve tefsirlerde “yüz” diye meallendirilmiştir. Fakat Kur’an’ı Kerim’de “vech” yüz 
manasında kullanılmıştır. O yüzden buradaki “sima”ya yüz diyemeyiz. Oysa bu kelime sadece alamet, 
gösterge, eser, belirti demektir, Lisanül Arapta.  
 
Buna karşılık yüz, çehre anlamına gelen kelime de vech kelimesidir. Sima da yüzün üzerindeki o kırışıklar, 
yüzün mimikleri varken, vech te kimlik vardır. Böyle bir fark var. Yani a’raf ashabı insanların yaptığı 
davranışlardan, yüz mimiklerinden, dışa yansıyan her türlü davranıştan onları tanıyan demektir. Biri kimlik 
diğeri dışa yansıyan, karşıya bir şey anlatan alametler demektir. Zaten a’rafın iz sürme manası da vardır. 
O da bıraktığı iz de dışa yansıyan bir alamettir.  
 
Bu açıklamalara göre ashabı a’raf üm denilen ana kurucu değerleri bilen, o değerler ölçüsünde 
yapılanları ve yapanları simaları ile yani dışa yansıyan alametlerinden, arkada bıraktıkları delillerden 
tanıyabilen, o aradaki hicabı kaldırabilen , kötülüğün üzerindeki sır perdesini aralayan, tanımak için 
parçaları birleştirip suçun ve suçlunun izini sürebilen, edindiği bilgi ile konulara biraz daha yüksekten, biraz 
daha kuşbakışı tepeden bakabilen kişilerdir, diyoruz.  
 
Her ümmetin içinde a’raf ashabı olmalıdır ki sosyal hayat cennet gibi olsun ve zalimlerin zulmü yanlarına 
kalmasın.  
 
Şimdi 47 ye bakalım. A’raf ashabının ne yapması gerektiğine dair ifadeler var :  
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(Araf 7/47) 

َقْلِت ْمُھُراَصَْبا َْتفِرُص َاذِاَو 	َ۟نی۪مِلاَّظلا ِمَْوقْلا َعَم َانَْلعَْجت َال َانَّبَر اُولَاق ِۙراَّنلا ِباَحَْصا َءآ
 
Ve-iżâ surifet ebsâruhum tilkâe ashâbi-nnâri kâlû rabbenâ lâ tec’alnâ me’a-lkavmi-zzâlimîn(e) 
 
Onların görüşleri  ateş ashabına  yönelince dediler ki : “ Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber 
kılma!” 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, “Ey Rabbimiz! Bizi zalim 
toplumla beraber kılma” derler. 
 
Tanıma makamındaki kişilerin hükümleri zalimler lehine olursa, ateşin a’raf ashabına da ulaşacağı burda 
bildirilmiştir.  
 
Bu şuur aslında suç ve suçluların izini süren ve davaları adalet ve hakkaniyetle çözmeye çalışan tüm kadı, 
yargıç, hakim, savcılar için her daim diri olmalıdır. “ Rabbim bizi zalimler kavmi ile beraber kılma” onların 
besmelesi olmalıdır. Her davaya girdiğinde bu şuurla girmeli. Yani onlardan yana, onların lehine kılma 
demek, kararlarımızda onlar bizi etkilemesin manasında. 
 
Zaten şimdi onların zenginliklerinden, rüşvetlerinden aşağıda bahsedecek.  
 
Özetle bu söz sadece bir mesleğin değil adalet gereği hüküm veren, şahitlik yapan her insanın, dava ve 
anlaşmazlıkları çözerken zihninde bulundurması gereken evrensel bir ilkedir.  
 
Ancak insan bazen dünyalıklara, egosuna yenik düşebilecek tekliflerle karşılaşabilir. İnsanı ayartan 
dünyalıkların rüşvet boyutu a’raf ashabının dikkat etmesi gereken diğer bir husustur. Onu da 48 den 
okuyoruz.  
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(Araf 7/48) 
 

 ُْمتْنُك اَمَو ْمُُكعْمَج ْمُكْنَع ىٰنَْغا آَم اُولَاق ْمُھیٰمیِ۪سب ْمَُھنُوفِرَْعی ًالاَجِر ِفاَرَْعْالا ُباَحَْصا ٓىٰدَانَو
	َنوُِربَْكتَْست

Venâdâ ashâbu-l-a’râfi ricâlen ya’rifûnehum bisîmâhum kâlû mâ aġnâ ‘ankum cem’ukum 
vemâ kuntum testekbirûn(e) 
 
Ve onlarıa simâlarından tanıyan Â’raf ashâbı  er kişiler, onlara seslenerek şöyle dediler. “ Sizin 
topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler, size fayda vermedi.” 
 
Ayette geçen “cem’ukum” kelimesi “ sizin topladıklarınız, cem ettikleriniz, biriktirdikleriniz, bir araya 
getirdikleriniz” demektir. O zaman paylaşmamak, biriktirip cimrilik yapmak, kibrin oluşma sebeplerinden 
biri olarak burada karşımıza çıkıyor.  
 
Ateş ashabının iki belirgin özelliği var. İlki maddi güçleri ile rüşvet ve kayrımcılıkla adaleti bozmaları diğeri 
menfaatçi kalabalıklar ile edindikleri nüfuzun oluşturuduğu kibirdir.  
 
A’raf ashabı olan ricaller , er kişiler suçlarına göre tanıyıp, tanımlayan, iftira ve zulmü birbirinden ayırma 
makamında olan  özelde hakim, savcı ve kolluk güçleri iken, genelde seçim yapmak zorunda kalan her 
kişidir.  
 
Kararlarında zengin ve fakir ayırımı yapmayan adaletin tam karşılığını verenler olmalıdır ki sosyal hayat 
cennet gibi olabilsin.  
  
Mekki surelerde henüz karar verme makamında inananların olmamasından dolayı, henüz hakim ve 
kadılar olmamasından dolayı bu tarz görevler, bu tarz öğretiler ahiret anlatımı üzerinden 
örneklendirilmiştir.  
 
Medeni surelerde bu konumda olanların yapması ve yapmaması gereken daha doğrudan anlatılmıştır. 
Mesela Bakara suresinin 188 nci ayeti  şöyle : 
 
“ Kendinizi bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollarla yemeniz için , o malları rüşvet 
olarak hakimlere vermeyiniz.”  
 
Burada bir soru sormamız lazım. Bakara suresinde hakimlere rüşvet vermeyin  deniyor da, neden 
hakimlere rüşvet almayın denmiyor? 
 
Zira o emirler zaten mekki surelerde A’raf ashabı üzerinden verilmişti. Yanlış olduğunu bilen kişiler o 
makama getirilir. Ama halk bilmeyebilir, cahillik etmiş olabilir, tutup da rüşvet teklif etmiş olabilir. O yüzden 
böyle bir sıralama var.  
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(Araf 7/49) 

	َنُونَزَْحت ُْمتَْنا َٓالَو ْمُكَْیلَع ٌفْوَخ َالَ ةَّنَجْلا اُولُخُْدا ٍۜةَمْحَِربُ ّٰ� ُمُُھلَاَنی َال ُْمتْمَسَْقا َنی۪ذَّلا ِءَٓالُ۬ؤَٰٓھا
Ehâulâ-i-lleżîne aksemtum lâ yenâluhumu(A)llâhu birahme(tin)(c) udḣulû-lcennete lâ ḣavfun 

‘aleykum velâ entum tahzenûn(e) 
 
“Allah’ın onlara rahmetle ulaşamayacağına yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? “ “ Cennete 
girin! Size korku yoktur ve mahzun da olmayacaksınız.” 
 
A’raf ashabı o fakir, fukara , gariban olarak gördükleri  ve Allah’ın bunlara rahmeti ulaşmaz diye 
düşündükleri kişileri göstererek böyle bir soru soruyorlar. Ve onlara diyorlar ki “ Cennete girin! Size korku 
yoktur ve mahzun olmayacaksınız.” 
 
A’raf ashabının  diğer görevinin de garip, gurabalara sahip çıkmak olduğunu da bu ayetten öğrenmiş 
oluyoruz. İnsanların hor ve hakir gördüğü, Allah’ın rahmetinin ulaşmayacağı gözüyle bakılanlara bu 
rahmet dünyada iken A’raf ashabı tarafından ulaştırılır. Bu rahmet onların hakettikleri adalete 
kavuşmalarıdır. Fakir , fukara ve gariplerin haklarını koruyan A’raf sahipleri onların üzerine atılan iftira ve 
suçları da tanıyarak hakettikleri hürriyete onlara kavuşturmalıdır ki sosyal hayatımız cennet gibi bir hayat 
olsun.  
 
 
(Araf 7/50) 
 

ُّٰ� ُمَُكقَزَر اَّمِم َْوا ِءآَمْلا َنِم َانَْیلَع اوُضیَ۪فا َْنا ِةَّنَجْلا َباَحَْصا ِراَّنلا ُباَحَْصا ٓىٰدَانَو ُلَاق ۜ  َِّنا اوٓ
	َۙنیِ۪رفاَكْلا َىلَع اَمُھَمَّرَحَ ّٰ�

 
Venâdâ ashâbu-nâri ashâbe-lcenneti en efîdû ‘aleynâ mine-lmâ-i ev mimmâ 
razekakumu(A)llâh(u)(c) kâlû inna(A)llâhe harramehumâ ‘alâ-lkâfirîn(e) 
 
Ve ateş ashâbı cennet ashâbına nidâ etti.  “ Sudan veya Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden 
bize aktarın.” Dediler ki : “ Muhakkak ki ; Allah ikisini de nankörlere harâm kaldı. 
 
Allah’ın rızık olarak bahşettiği gençlik, akıl, maddi manevi imkanları kullanıp bunları zulümde, ifsadda 
ve kan dökmede kullananların elinden bu imkanları alınması Allah’ın emridir. Allah öyle yapmış. Aslında 
Allah ne yapmışsa bizede bir örnek gösteriyor. Zira Allah bu rızıkları nankörlük edip kötüye kullandıkları için 
onlara haram kılmıştır. 
 
Hz. Adem ve eşine sunulan cennet imkanına karşı onların başkasına ait olduğu için haram kılınandan 
yaptıkları hırsızlık ve zulüm ile kendi cennetlerinden olmaları örneği bu ayetlerde umuma yayılarak 
devam etmektedir.  
 
Bir kişinin suç işlemesine sürekli, zulmetmesine sebep olan makamı, mevki, parası, hürriyeti ise bu nimet ve 
rızıkların ona yasaklanıp elinden alınması ayrıca Allah’ın bir emri olmuş oldu. Bu emri de donanımlı A’raf 
sahibi yerine getirmelidir.  
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Bu emir ileride devlet kurup onu yönetecek olan müminlere çizilen ideal yargılama ve cezalandırma 
örneği üzerinden bilinç inşaası projesi olarak bir parçası olarak okunabilir. Zaten ahirette yaşanacak 
olanların tamamı bu dünyada olanların izdüşümü veya uzantısıdır. Rabbimiz Kur’an’da olması gereken 
yaşamı yargılamayı , ceza ve ödüllendirmeyi kendi mahkemesi, yargılaması üzerinden idealize 
etmektedir. Bizlere düşen O’nun kadar mükemmel olmasa da buna yakın bir sistem kurabilmektir.  
 
Devam eden ayet dünya hayatının onları aldattığından bahsediyor. Bu şekilde konu devam ettiği için 
biz bu ayetleri şimdi ve buradaysa bağlantılı olarak işlemek zorundayız. Bu bağ meal müellifleri ve 
okuyucu tarafından koparılırsa mümin yaşadığı hayattan kopuk, edilgen, ahiret satıcıları tarafından 
kullanılacak kadar zayıf ve ütopik bir hayalin içinde kendini avutan bir miskine dönüşebilir. 
 
Ayetlerin yaşam terzını benimsemesini isteyenler onları sonuç odaklı değil, Kur’an’dan hayata sefer odaklı 
okuyup, anlamak ve hayata taşımak zorundadır. Müşrikler hep sonuç odaklı bakıyorlar. Onun ayetini 
şimdi okuyacağız. 
 
 
 
 
 
(Araf 7/51) 
 

َقِل اوَُسن اَمَك ْمُھیٰسَْنن َمَْویْلَاف َۚایْنُّدلاُ ةوٰیَحْلا ُمُْھتَّرَغَو ًابَِعلَو اًوَْھل ْمَُھنی۪د اُوذَخَّتا َنی۪ذََّلا  َۙاذٰھ ْمِھِمَْوی َءآ
	َنُودَحَْجی َانِتَایٰاِب اُوناَك اَمَو

Elleżîne-tteḣażû dînehum lehven vela’iben veġarrat-humu-lhayâtu-ddunyâ(c)felyevme 
nensâhum kemâ nesû likâe yevmihim hâżâ vemâ kânû bi-âyâtinâ yechadûn(e) 

 
Onlar eğlence ve oyunu din edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece 
onlar bugünlerine ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizden bile bile döndülerse, 
bugün de Biz onları unuturuz.  
 
Rabbimizin burada “Ben unuttum” demeyip “Biz unuttuk” demesi, bunun bir süreçle ve farklı unsurlarla 
oluştuğunu anlatmaktadır. 
 
Buradaki “ oyun-lehe” kelimesi insan için önemli olmayan, onu alıkoyan şeylerin tamamı.  Mesela “ el-
lehte” değirmen taşı boşa dönmesi diye ağzından çıkanı geri içerisine koyma. Bu kelime sadece faydasız 
işler için kullanılmış.  
 
Bir de “oyalanma” var.  Tekasür suresinin ilk ayetinde de bahsedilir. Buradaki manası oyun. Aslında 
Türkçemizde de aynı kök. Oyun oyalanma için yapılır.   
 
Birde “nisyan” kelimesi var. Bu kelime unutmak olarak meşhur olmuştur. Kelimenin esas anlamı “ zıttı zikri 
vel hıfz” söylememek, anlamamak ve akılda tutmamaktır.  
 
Buna göre nisyan bile bile terketmeyi, değer vermemeyi , umursamamayı ifade eder. Hatırlamamak, 
unutmak kavramları da bu kelimelerden ifade edilmekle beraber Kur’an’da bütün nisyan kelimeleri için 
daima umursamamak, göz ardı etmek, ağza bile almamak gibi manalara geliyor, Lisanül Arap’ta. 
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Tevbe 67 de nisyan kelimesi Allah’a izafe edilmiştir. Allah ise unutmaz. Furkan 18 ten bunu biliyoruz. O 
zaman buradaki unutma; hatırlamamak, unutmak zaten bir mazerettir. Ve bunun cezai bir müeyyidesi 
yoktur, bir suçta değildir. Fakat umursamamak bir suçtur. Bunların cezası da unutulmaktır. Zira unutanlar, 
unutulur.  
 
Önce insan Allah’ı unutur, yani umursamaz. Sonra Allah’ta onu umursamaz. En sonunda insan kendi 
kendini de unutur. En büyük ceza ve mahrumiyette budur.  
 
Dini eğlence ve oyun edinme yerine, oyun ve eğlenceyi din olarak anlamamızın iki sebebi var. İlki devam 
eden cümledeki inançları değilde dünya hayatının onları aldattığı ifadesidir. Şimdi eğer deseydi “ 
inançları onları aldattı” o zaman derdik ki“dinlerini onları oyun ve eğlence haline” getirdiler diye 
meallendirilirdi. Fakat diyor ki “ dünya hayatı onları aldattı” O zaman bu mealin oyun ve eğlenceyi din 
edinmek, oyun ve eğlenceyi hayatının bir numarası haline getirmek manasına geliyor. İç bağlam delilimiz 
bu.  
 
Dünya hayatını oyun ve eğlence yeri olarak görmelerinden kaynaklı görüş, hayatın ilk sırasına eğlenceyi 
koyup,  bu ideolojiyi dinleşlirmelerinden, yaşam tarzı haline getirmelerinden kaynaklanmaktadır. 
 
İkinci sebep mevcut vakada insanların sadece ve sadece eğlence ve oyun için yaşadıkları, hayatlarının, 
tek hedeflerinin bu olduğu,şahit olunan tarih süreç ve şimdiki zamanda görülmektedir. Şu an eğlence 
milyon dolarlık dev bir sektör haline gelmiştir.  
 
Oyun eğlence dini dünyanın en büyük dinidir. Yani adam eğlence için yaşıyor, oyun için yaşıyor, tatil için 
yaşıyor. O yüzden ikinci delilde şimdiki hayatımızdan. Bu hiç oynamayacağız, eğlenmeyeceğiz manasına 
gelmemelidir. Kur’an’ın yerdiği husus hayatı bundan ibaret görüp, oyun ve eğlencenin insana verilen 
imkanların israfına yol açması, bunların hayatta çok geniş bir yer tutup iyilikleri unutturmasıdır. 
 
Aslında bizim bu yorumumuzun karşısında duran bir ayet var. Anketbut suresi 64 “ Bu dünya hayatı ancak 
oyun ve eğlenceden ibarettir.” Fakat bu cümle Allah’a ait bir cümle değildir. Bu cümle müşriklere ait bir 
cümle. 
 
Ankebut suresi 65 te “ Karaya çıkınca Allah’a şirk koşan müşriklerin cümlesi olduğu devam eden ayetten 
anlaşılıyor. Yani karaya çıkan müşrikler var ya, işte o adamlar dünyayı oyun ve eğlence yeri olarak 
görüyor, mümin ise dünyayı çalışıp ekeceği, ahirette hasatını alacağı bir imtihan alanı olarak görüyor. 
 
Nefse hoş gelen oyun ve eğlence insana neden ayetleri unutturur? Oyun ve eğlence insana 
sorumluluklarını unutturur, ciddiyetini engeller ve en önemlisi içindeki şeytani duygu ve düşünceleri kontrol 
etmesini engelleyen duygusal yönünü besler. Bunlar insanı mutlu eden adrenalin tutkusuna sebep olur 
zamanla. Ne kadar çok salgılanırsa vücut fiziksel olarak o kadar strese maruz kalır.  
 
Bizi mutlu eden adrenalin sonrası hal bizi yavaş yavaş fiziksel olarak yorar ve yıpratır. Her defasında 
adrenalin dozunu artırmak isteyen kişinin bağımlı olma riskide artacaktır. Bu durumun en tipik örneği 
kumar bağımlılığında gözlemlemektedir. Hedef her defasında bahsi büyütüp heyecanı artırmak arzusu, 
tüm birikimi kaybetmekle sonuçlanır. Eğlenmek için yaşamak madde bağımlılığı, alkol, kumar ve zinaya 
sürükler. İnsanın haz merkezi onun ilkel beyninde olduğu için sürekli onu beslemek, kontrolü kaybetmekle 
sonuçlanır. Haz beynimiz bizim sürüngen beynimizdendir. 
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(Araf 7/52) 

	َنُونِمُْؤی ٍمَْوقِلً ةَمْحَرَو ًىدُھ ٍمْلِع ىٰلَعُ هَانْلََّصف ٍبَاتِكِب ْمُھَاْنئِج َْدَقلَو
 

Velekad ci/nâhum bikitâbin fassalnâhu ‘alâ ‘ilmin huden verahmeten likavmin yu/minûn(e) 
 
Ve and olsun! Onlara bir kitap getirdik ve inanan bir kavim için onu rahmet ve hidayet olarak 
bir ilim üzerine detaylandırdık. 
 
Kitap bir ilim üzere detaylandırılmalıdır. Ayette geçen “bu bir kitap” ifadesi Hz. Adem’den günümüze 
kadar insanoğlunu başıboş bırakmamak için insana kılavuzluk yapan tüm mesaj ve vahiylerin genel ismi. 
Paylaşmak, rahmet, adalet, güvenmek ve güven vermek gibi insanı insan yapan daha bir çok unsur 
kitapta muhataplarına hatırlatılmıştır.  
 
Bu değerlere inanan ve güvenenler için bir rahmet ve hidayetin olduğu ifade edilmiştir. Bu merhametli 
kılavuzluğa ulaşmanın şartı kitabı ve detaylı ilkeleri ilmi bir ciddiyetle ele alıp hayata onları tutarlı olarak 
aktarabilmektir.  
 
 
(Araf 7/53) 
 

َُھلیْ۪وَأت َِّالا َنوُرُظَْنی ْلَھ  ِّۚقَحْلاِب َاّنِبَر ُلُسُر ْتَءآَج َْدق ُلَْبق ْنِمُ هوَُسن َنی۪ذَّلا ُلُوَقیُ ُھلیْ۪وَأت يْ۪تَأی َمَْوی ۜ
ََعفُش ْنِم َاَنل ْلََھف ََنل اُوَعفَْشَیف َءآ  َّلَضَو ْمُھَُسفَْنا اوُٓرِسَخ َْدق ُۜلَمَْعن اَّنُك ي۪ذَّلا َرْیَغ َلَمَْعَنف ُّدَُرن َْوا آ

	َ۟نوَُرتَْفی اُوناَك اَم ْمُھْنَع
Hel yenzurûne illâ te/vîleh(u)(c) yevme ye/tî te/vîluhu yekûlu-lleżîne nesûhu min kablu kad câet 

rusulu rabbinâ bilhakki fehel lenâ min şufe’âe feyeşfe’û lenâ ev nuraddu fena’mele ġayra-
lleżî kunnâ na’mel(u)(c) kad ḣasirû enfusehum vedalle ‘anhum mâ kânû yefterûn(e) 

 
Onlar sadece onun teviline mi bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün, daha önce onu unutmuş 
olanlar : “ Rabbimizin resulleri  hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize 
şefaat etsinler veya döndürülmüş olsaydık,  yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık.”derler.  
Nefslerini  hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları  şeyler kendilerinden ayrıldı. 
 
Uydurdukları ve kendilerin ayrılan şey zaten ayetin içinde ifade edilmiş. Hiçbir gayret göstermeden güya 
şefaatçilerin olduğu, onların kendilerini kayıracağına inandıkları şeydir, uydurdukları şey.  
 
Bu inanç tam bir hüsrandır. Zira bir ömür onlara güvenerek beklentiye girmiştir bu insanlar. Rabbin 
resullerin hak ile gelmesi onların batıl, boş yere değil bir amaça menbni olarak gelmesidir. O amaçta “ 
önceden haber verip uyarmaktır.”  
 
Buradaki “tevil” kelimesi sözlük manası itibariyle aslına döndürmek anlamına gelen “ evin” kökünden 
değil vezninden mastar olup, döndürmek ve herhangi bir şeyi varacağı yere vardırmak demektir.  
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Tevil bir maksadın arkasında yatan maksadı anlatmaktadır. Tevil Kur’an’ın indiği dönemin Arapçasında 
bir şeyin akibeti, ortaya çıkması, mahiyeti ve hakikati gibi anlamlara gelmektedir.  
 
Bu ayette müşriklerin, şefaatçilerin kullandığı tevil ne anlama gelmektedir? Bu ayetteki tevil bir yere 
varmak anlamını ifade etmektedir. Müşrikler kendilerine ulaşan mesajların varıp duracağı nihai noktayı 
beklemektedir. Böylece onların doğruluğunu ortaya çıkarmış olacaklar veya batıl olduğunu ispatlamış 
olacaklardır.  
 
Torpil ve kayırımcılarla adalete engel olan güçlünün ezdiği efendi ve kölelerin peyda olduğu toplumların 
ecelinin ergeç geleceği hakikatine karşı müşriklerin cevabı. “ bakalım sonu nereye varacak” diyerek 
sonunu gözetlemeleri tevil ile ifade edilmiştir.  
 
Her konuyu tevil etmek yani işleri ileriye atarak ihmal etmek, oyun ve eğlence ile beslenen kişilerin 
dimağları tipik özelliğidir. Yani Muhammed bunları vaat etti, bakalım sonu nereye varacak. Bunun aynısını 
helak eden bütün kavimler “ o vaat ettiğin azap neymiş şeklinde “ bütün peygamberlerine yapmıştır.  
 
Bunlar ahirete inanmak için kıyametin kopmasını, ahiretin bir fiil gelmesini bekleyen müşriklerdir. Sonuç 
odaklıdırlar çünkü. Ama o gün geldiğinde onların hiçbir amelinin kabul olmayacağını unutmuşlardır. Yani 
iş işten geçmiş olacaktır.  
 
“Şefaat” kelimesi değinecek olursak bu kelimenin aslı şef kelimesidir. Bunun anlamı birşeyi benzeri olan bir 
şeye eklemek, yanyana getirmektir. Şef kelimesinden türeyen şefaat bir kimsenin kurtulma hakkı ve imkanı 
yok iken ( o yüzden cehennemden çıkarıp cennete koyuyorlar) birini aracı kılarak yardım istemesidir. Ve 
bu bir nevi torpil ve adam kayırma talebidir. Zira  hak eden hak ettiği yer veya ödül için başka birini araya 
sokup ondan yardım istemesine gerek yoktur, yardım beklemez.  
 
Yani sınavı dört dörtlük dolduran bir öğrenci öğretmenine verdiği zaman torpil, adam kayırma beklemez. 
Tembeller bekler. 
 
Şefaat daha çok yüksek makamdan aşağı makama doğru bir kullanışı ifade eder. Kas sistemi ile çalışan 
müşrik kafa Allah’ın katında bile tıpkı dünyadaki kayırıcıların olduğu gibi , şefaatçilerin varlığına 
inanmaktadır. “Mindunillah” budur zaten. Kur’an bu kolay yoldan ve birilerinin sırtından kurtulma 
bedavacılığını sürekli eleştirmektedir. Enam suresi 70 de şefaatçilerin yanına birde fidye eklenmiştir. O da 
rüşvet boyutudur. Yani kayırıcılar ve ve rüşvet boyutu. Enam suresi 70 bu konuyu çok güzel bir şekilde 
özetlemiştir.  
 
“Dünya hayatına aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri bırak. Kimse yaptığı şeyden dolayı 
bir mahrumiyet yaşamasın diye Kur’an ile uyar. Allah ile aralarına girecek ne bir dost ne de şefaatçileri 
olacak, bedel olarak ne verseler kabul edilmeyecektir. Yaptıkları sebebiyle mahrum edilecek olanlar 
onlardır. Ayetleri görmezlikte direnmelerine karşılık hak ettikleri, kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir 
azaptır.” (Enam 70) 
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BU AYETTEN İTİBAREN MAKBUL DUANIN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ OKUMAYA 
ÇALIŞACAĞIZ 

 
 
(Araf 7/54) 
 

ُ ُھُبلَْطی َراَھَّنلا َلْیَّلا يِشُْغی ِشَْرعْلا َىلَع ىَٰوتْسا َُّمث ٍماََّیا ِةَّتِس ي۪ف َضَْرْالاَو ِتاَوٰمَّسلا ََقلَخ ي۪ذَّلاُ hّٰ ُمُكَّبَر َّنِا
	َنیَ۪ملَاعْلا ُّبَرُ hّٰ َكَرَاَبت ُۜرَْمْالاَو ُقْلَخْلاُ َھل ََالا ۪ۜهِرَْماِب ٍتاَرَّخَسُم َموُجُّنلاَو َرََمقْلاَو َسْمَّشلاَو ًۙاثی۪ثَح

 
İnne rabbekumu(A)llâhu-lleżî ḣaleka-ssemâvâti vel-arda fî sitteti eyyâmin śümme-stevâ ‘alâ-

l’arşi yuġşî-lleyle-nnehâra yatlubuhu haśîśen ve-şşemse velkamera ve-nnucûme 
musaḣḣarâtin bi-emrih(i)(k) elâ lehu-lḣalku vel-emr(u)(k) tebâraka(A)llâhu rabbu-l’âlemîn(e) 

 
Muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah semaları ve arzı altı günde yaratandır. Sonra arşa istiva etti. 
Gündüz, ona sürekli tabii olan gece ile örtülür. Ve güneş ve ay ve yıldızlar O’nun emrine 
musahhardır. Yaratma ve emir O’nun değil mi? Alemlerin Rabbi olan Allah mübarektir.  
 
Dikkat ederseniz burada Allah konuşmuyor. Nahnu  dediğimiz o melek Allah’ı tanıtıyor. Çok bariz. Üçüncü 
bir konuşmacı Allah’ın ne olduğunu ve ne olmadığını burada kevni ayetlerle bize tanıtmış. Fakat 55 nci 
ayette farklı bir konu var sanki. 54 ve 55 nci ayetler arasındaki ilişkiyi düşünmemiz lazım. Bu ayet ile 6 günde 
yaratılmanın dua ile  ne alakası var. Bu sorunun cevabı “makbul duanın”da cevabı olacaktır. 
 
“Yevm” güneşin doğması ile batması arasındaki süreyi ifade eder. Yevm başı sonu belli olan 24 saatlik 
süreyi dikkate alınmaksızın herhangi bir zaman dilimi içinde Kur’an’ı Kerim’de kullanılır. Kelime Kur’an’da 
yerine göre ay, yerine göre gün, yerine göre devre, aşama ve çağ gibi dönemleri anlatmak için de 
kullanılmıştır. 
 
Delili ayetimiz “ Allah katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin sene gibidir.” (Hac suresi 47) 
Burada bin senelik bir dönem bir gün olarak ifade edilmiş. Bu ayette de çok uzun dönemleri ifade etmek 
için çokluktan kinaye bin sene olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bir gün birden bin yıl olmuştur. 
 
Bir de Mearic suresinin 4 nci ayetinnde elli bin yıllık bir dönem için bir gün demiştir. “Melekler ve ruhun ona 
yükselmesi bir gün içindedir. Ve onun miktarı elli bin sene oldu. “ (Mearic 4)  Birgün birden ellibin sene 
oldu. 
 
“Salih elini ısırır der ki : “ keşke Resul’le beraber bir yol tutsaydım.( Furkan suresi 27). Zalimin bu tutumu 
(bir anlık bir tutumdur bu) o gün ( o gün diyerek bir günlük süreyi ifade etmiş. Normalde gün boyunca 
elini ısırmıyor bu adam. O gün içerisinde bir anlık uygulanışından bahşediyor. Bizdeki doğum günü günü. 
Doğum günü ne zaman dersin. O da şu tarihte der. Aslında senin doğum günün değil, doğum anın var. 
Sen o gün içerisinde bir anda doğdun. Yoksa o günün tamamı doğum ile alakalı değil. Onun gibi Kur’an’ı 
Kerim’de bir anı anlatmak içinde yevm kullanılır.  
 
O yüzden Kur’an’ı Kerim’de bin yılı anlatmak içinde, elli bin yılı anlatmak içinde, bir anı anlatmak içinde 
yevm kullanılıyor. Burada anlatılmak istenen şu, başı sonu belli, müstakil zaman dilimleri için Kur’an’ı Kerim 
yevm kelimesini kullanmış. 
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O zaman “sitteki eyyamin” terkibi altı gün, altı evre, altı aşama anlamına gelmektedir. Bu terkip Kur’an’ın 
tamamında yedi kez geçer. Nüzul sırasına göre de ilk olarak Kaf suresi 38 de anlatmıştık.  
 
Bu altı aşama dünyanın ateş top olduğu, soğumaya başladığı, sonra yerkabuğunun oluştuğu, sonra 
atmosferin şekillenmeye başladığı, sonra iklimin oluştuğu, ardından ilk canlının şekillenmeye başladığı ve 
bitki örtüsü ile canlılığın dünyaya yayılmaya başladığı dönem diye sayabiliriz. 
 
Buradaki anlamının aşama, dönem olarak kabulü, bize Kur’an’ın başka bir mucizesini daha görmemizi 
sağlıyor. Bilindiği gibi günümüz itibari ile elde edilen kozmolojik bulgular evrenin bir takım evrelerden 
geçerek bugünkü durumuna geldiğini göstermektedir. Ayrıca bu değişim ve dönüşüm hala devam 
etmektedir. Yani altı günde yaratılma olmuş bitmiş bir dönem değil, hala devam eden din günü ile son 
aşamaya gelecek olan bir süreçtir. Yedinci gün din günüdür ve böylece o döngü tamamlanmış olacaktır.  
 
“Sonra arşa istiva etti” Buradaki “arş” bir binanın en değerli, en yüksek yerini teşkil eder. Bir eve nispetle 
tavanı, tavana nispetle üstündeki çatısı, kubbesi arş kelimesinin anlam sahasına giriyor. Yükseklik olarak 
çadır, çardak gibi yükselen ve gölge veren herşey de arş olur. 
 
Bu süredeki arş kavramının en kesin anlamı değerleri ve yükseklik ifade etmesidir. Arş kelimesi Kur’an’da 
Allah’ın bütün varlığı ,tabii olduğu yasaları koruyucu ,makam ve otorite olması manası gelmektedir.  Arş 
nerede geçiyorsa orada bir yaratma var. Zira bu kullanım  sürekli O’nun alemleri yaratmasına ilişkin bir 
bağlamda arş kullanılmış. O zaman arş, Allah’ın yasaları, yönetim makamı ve o yasalara hakimiyeti 
manasına gelecek.  
 
“İstiva”da maksat Allah’ın kudretinin arşa nüfuz etmesidir. Mahlukatın üstünde onların varlığını sürdürme 
sebebi olan , kaide ve kurallar bütününe yani sünnetullah anlamına da gelmektedir. Dua ile de 
bağlantısını kurmamız gerekmektedir. Zira devam eden ayetler makbul duanın özelliklerinden 
bahsedecektir. 
 
Bu bağlamda makbul dua, Allah’ın yasalarına uygunluğu ölçüsünde  konuya böyle bir zihni inşaa ile 
Kur’an’ı Kerim başlamışta olabilir. Bu ayetteki  “yatlubuhu haśîśen”, gündüzün kovalayıp geceyi örtmesi 
manası var. Bu da aslında gündüz geceyi hasis olarak, talebi süratle ısrarla aralıksız bir şekilde takip etmesi 
anlamında tefsir edilmiş.  
 
Hem altı gün, hem gündüzün geceyi takip etmesi en anlam verdi. Aslında bu zamanın, imkanların, 
dönemlerin çok hızlı bir şekilde gelip geçtiğini ifade etmektedir. Altı günlük yaratılış sürecini birbirini 
kovalayan geçişine de bir gönderme olabilir.  
 
“Müsahhar” kelimesi var. Yani “güneşi, ayı, yıldızları Allah kendisine müsahhar kıldı, insanlara müsahhar 
kılmadı. “ Allah’ın yasalarına duramayan , boyun büken anlamına gelmektedir. Güneş, ay ve yıldızlar 
insanlara müsahhar kılınmadı yani onların hareketlerinde insanın bir dahli ve etkisinin olmadığı da bu 
ayette ifade edilmiştir.  
 
Allah’ın yasaları ve bu yasaların sürekliliği arşa istiva ile hayatın ancak devam edeceğine de bir atıf 
olabilir. Yani bu yasalar olmasa hayat devam etmeyecek, hayat olmayacak.  
 
Sonuç olarak, Allah’ın bir süreçle oluşturduğu kainatı savruk, rastgele değil, belirli bir sistem ve kurallar 
bütünü içerisinde işlediği ve her kulun bu kaide ve kurallar içerisinde hareket etmesiyle bereket olarak 
bunun karşılığını bulacağına işaret edilmiş oluyor. Çünkü son cümle ne diyor ? “ Allah bereketin 
kaynağıdır” diyor.  
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(Araf 7/55) 

ًَةیْفُخَو اًعُّرََضت ْمُكَّبَر اوُعُْدا 	َۚنیَ۪دتْعُمْلا ُّبُِحی َالُ ھَّنِا ۜ
Ud’û rabbekum tedarru’en veḣufye(ten)(c) innehu lâ yuhibbu-lmu’tedîn(e) 

 
Rabbinize tazarru ve içten dua edin. Muhakkak ki O haddi aşanları sevmez. 
 
Bu ayette duanın edebi ve usulü öğretilmektedir. Mesela ben; cemaate toplu dua yaptıracağım zaman 
“amin” diye ellerimi açıyorum. Bunu yaparken cemaatin sesimi duyması için biraz bağırıyorum, birazda 
basmakalıp cümleler kullanıyorum. Bunun makbul dua olmadığını Kur’an Kerim’deki ayetlerden 
anlaşılıyor. 
 
Çünkü dua kişiye özel olmalıdır. Basmakalıp yapılan duaların Kur’an’i bir referansı yok. Basmakalıp yapılan 
dualar, içten, samimi, tazarru içinde yapılan dualar gibi değil. Zira herkesin istekleri ve sıkıntıları farklı 
farklıdır. Birinin hastası var, birinin borcu var vs..Ben elimi açıyorum cemaate “ amin “ diyorum bazı 
cümleler söylüyorum, onlarda şuurlu şuursuz o cümleleri papağan gibi tekrar ediyorlar. Veya dinliyorlar 
“amin” diyorlar.  
 
“tedarru’en” cümle nüzul sürecinde ilk defa burada geçiyor. Buda darı kelimesinden geliyor. Kök manası 
dikenli bir çöl bitkisi olan “şibrik” iyice kuruduğu zaman “darı”ismini alıyor. Ona bu adın verilmesinin sebebi 
de devenin o dikenlerden etkilenmemek için boynunu bükerek onları yemesi manasında kullanılmış. Yani 
yere yaklaşarak onu yemesi. Dara kökünden gelen bu sekiz kelimenin tümü de Mekke döneminde nazil 
olan surelerde yer almış. Dilimizde “ tazarru ya da niyaz” biçimine girmiş olan sözcük bu bağlamda verilen 
en uygun anlam “ boyun bükerek tevazu içinde olmaktır.” Devenin o hali zaman içerisinde bu hale bir 
isim olmuş. Boyun bükerek, tevazu içinde acziyetini bilerek dua etmek, yalvarıp, yakarmak manasında 
bir kelimeye dönüşmüş. 
 
“Hufyeten” içten diye meallendirdik. Kelime “hefeve” kökünden türemiştir. Hufye kavramı gizli anlamı 
yanında, gönlün derinliklerinden gelerek yapılan dua demektir. Muhammed Esed böyle tanımlamış. 
İstediğimiz hedefleri içimizden gelerek arzulamak, onu gerçekleştirmede bize önemli bir avantaj 
sağlayacaktır. Dua,senin istediğin şeyler, hedeflerin. Şimdi sen bunu bir şeye ulaşmak için içten, samimi 
bir hedef belirlemen başkadır, zoraki yapman başkadır, istemeyerek gönülsüz olarak yapman başkadır. 
O yüzden bir şeyi istiyorsa içten, samimi olarak ona gönül vereceksin ki o gerçekleşsin.  
 
Tevazu ve içten gelerek yapılmayan istekler hile,  kandırma gibi illegal yollarla veya zor kullanarak yerine 
getirilmeye çalışılır. Kur’an bu tür davranışların hepsine “mutedin” yani haddi aşarak, sınırı aşarak, 
bozgunculuk, fesat çıkartmak, barışı ve düzeni bozmak manasını bir sonraki ayette devam ettirecektir.  
 
İnsanoğlu ya Allah’ın yasalarına boyun büküp tevazu içinde isteklerinin gerçekleşmesi için kendisine 
hedefler belirleyecektir, buna makbul dua diyoruz.  
 
Ya da bitmek bilmez isteklerini hak ve adalet gözetmeden doyurmaya çalışıp, kendisine ve başkalarına 
beddua olacak.  
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(Araf 7/56) 
 

 َنِم ٌبیَ۪رقِ ّٰ� َتَمْحَر َِّنا ًۜاعَمَطَو ًافْوَخُ هوُعْداَو اَھِحَالْصِاَ دَْعب ِضَْرْالا يِف اُودِسُْفت َالَو
	َنی۪نِسْحُمْلا

Velâ tufsidû fî-l-ardi ba’de islâhihâ ved’ûhu ḣavfen vetame’â(an)(c) inne 
rahmeta(A)llâhi karîbun mine-lmuhsinîn(e) 

 
Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah’a korkarak ve umutla dua edin. 
Şüphesiz ki Allah’ın rahmeti muhsinlere yakındır. 
 
“Muhsin” ihsan eden demektir. “İhsan” lügatta iki şekilde  açıklanır. Birşeyi hem güzel yapmak, hem iyilik 
ve güzellik yapmak demektir.  İhsan kelimesi “husur” kökünden türemiş, ahsene fiilinin mastarıdır. Muhsin 
kelimeside bu kelimenin ismi failidir, bunu sürekli yapandır.  
 
İhsan hasreten faydalı ve hayırlı şeyler için kullanılır ve iyilik kastı olmaksızın yapılmaz. Muhsin bu. Makbul 
dua için dua olman lazım. Allah muhsinlere yakın. 
 
“Havf “ hem korkarak hem ümit içinde olma. Havf sözlükte korkmak, kaygılanmak, endişe duymak gibi 
anlamlara gelmektedir. Genellikle hoşlanılmayan bir durumun başa gelmesinden veya arzulanan bir 
şeyin elde edilememesinden duyulan korku ve kaygıyı ifade eder. Yani garantilemiş bir tavırla hedefler 
koyma kendine çünkü hayal kırıklığın çok büyük olur. Bir de belki olmaması senin için daha hayırlıdır.  
 
Bu korku ve ümit içerisinde olmak tazarruyu ve içtenliği tefsir etmektedir. Tazarru mütevazi bir şekilde ve 
içten dua edin diyordu ya. İşte mütevazi olmanın karşılığı korku, içten olmanın karşılığı da ümit etmek. Bu 
hal beklentinin yükselmemesi ve hayal kırıklığına da bir sigortadır. Duanın bazen olmaması olmasından 
daha hayırlı olabilir.  
 
Gökleri ve yeri altı aşamada yaratan Rab dünyaya bir takım kuralla koymuştur.Kuralların oluşturduğu 
şartların doğru zamanda, doğru yerde olgunlaşması durumunda dua kabul olacaktır. Bir alttaki ayette 
bunu bulut örneği ile Rabbimiz örneklendirmiş. 
 
O zaman makbul duanın şartları bu ayetlere göre beş tane oldu.  
 

1. Allah’ın yasalarına uygunluk. Yaptığın dua sünnetullaha uygun olacak 
2. Tevazu ve samimiyet 
3. Korku ve umut halinde olmak 
4. Fesat çıkarmayıp kötülüklerden uzak durmak 
5. Islah edip muhsinlerden olabilmektir.  

Sonuç olarak duanın kabulü dua olmaya bağlanmıştır. Allah’ın rahmeti ihsan edenlere yakındır. Zira 
merhamet etmeyene merhamet edilmez.  
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(Araf 7/57) 
 

َذِا ٓىّٰتَح ۪ۜھِتَمْحَر َْيَدی َنَْیب اًرُْشب َحَایِّرلا ُلِسُْری ي۪ذَّلا َوُھَو  ٍتِّیَم ٍَدَلبِلُ هَانْقُس ًالَاِقث ًاباَحَس ْتََّلَقا آ

	َنوُرََّكَذت ْمُكََّلَعل ىٰتْوَمْلا ُجِرُْخن َكِلٰذَك ِۜتاَرَمَّثلا ِّلُك ْنِم ۪ھِب َانْجَرَْخَاف َءآَمْلا ِھِب َانْلَزَْنَاف
Vehuve-lleżî yursilu-rriyâha buşran beyne yedey rahmetih(i)(s) hattâ iżâ ekallet sehâben 

śikâlen suknâhu libeledin meyyitin feenzelnâ bihi-lmâe feaḣracnâ bihi min kulli-
śśemerât(i)(c) keżâlike nuḣricu-lmevtâ le’allekum teżekkerûn(e) 

 
Ve rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O’dur. Ağır bulutları 
yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde 
onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki tezekkür 
edersiniz. 
 
Rabbim bu ayette makbul duanın sünnetullah’a uygunluğunu anlatıyor. Bir çiftçisin. Yağmur bekliyorsun. 
Rabbim diyor ki “ Yağmurun gelmesi için bazı şartlar var. O şartlar nelerdir bak bir örnek vereyim sana 
diyor. “ 
Ve rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O’dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu 
ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. 
Yani bir toprağa suyun ulaşıp ordan bir nebatın çıkması için ne kadar aşamanın geçtiğinden bahsediyor. 
Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki tezekkür edersiniz. 
Muazzam bir örnek verdi ve ahirete bağlayarak bitirdi.  
 
Tezekkür edelim şimdi : Ayette suyun bütün canlılar için hayat kaynağı olduğuna, hayatın da bu temiz 
suyla bağlantılı olduğuna işaret etmekte. Ayrıca bu benzetmeler hayatın öteki dünyaki devamlılığını, 
makbul ve mümkün olduğunu da göstermektedir.  
 
Kur’an’da rüzgar, yağmur, rahmet meteforunun kullanıldığı her yerde vahye bir işaret ve ima vardır. 
Yağmurun inmesiyle ayetlerin nüzulü, onu taşıyan Resul’ün  beşir, müjdeci olması ile bulutları taşıyan 
rüzgarın müjdeci olması ortak nitelikleridir. Parça parça inen ayetlerin ölü kalpleri diriltmesi ve damla 
damla yağan yağmurun da rahmet olması ve suyun ölü toprağa canlılık katması gibi birçok ortak yanda 
bulunmaktadır. Ancak yağmur ne kadar yağarsa yağsın toprak verimsiz ve çorak ise orada sadece 
faydasız dikenler çıkarır. Hiçbir işe yaramaz. Şimdi bunu 58 de Rabbimiz şöyle örneklendiriyor. 
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(Araf 7/58) 
 
 

 ٍمَْوقِل ِتَایْٰالا ُفِّرَُصن َكِلٰذَك ًۜادَِكن َِّالا ُجُرَْخی َال َُثبَخ ي۪ذَّلاَو ۪ۚھِّبَر ِنْذِاِبُ ُھتَاَبن ُجُرَْخی ُبِّیَّطلاُ َدَلبْلاَو
 َ۟نوُرُكَْشی

Velbeledu-ttayyibu yaḣrucu nebâtuhu bi-iżni rabbih(i)(s) velleżî ḣabuśe lâ yaḣrucu illâ 
nekidâ(en)(c) keżâlike nusarrifu-l-âyâti likavmin yeşkurûn(e) 

 
Ve temiz belde, Rabbinin izniyle nebatı çıkarır. Ve kötü olan ise, faydasız, kıt bitkilerden 
başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavme ayetlerimizi 
detaylandırıyoruz.  
 
Yağan yağmurla senin toprağın temizse, nebat çıkarıyorsa o yağmura şükrediyorsun demektir. İbn Abbas 
bu ayetin mümin ve kafir kimseler hakkında yapılan bir benzetme olduğunu söylemiş.  
 
Mümin toprağı verimli olan güzel belde gibidir ki, o hak sözü işitince onu kabul ederek ondan faydalanır 
ve güzellikler ortaya çıkarır, güzel ameller oluşturur.  
 
Münafıkda kötü toprak gibidir. O hak sözü işittiği halde onu kabul etmez ve ondan faydalanamaz. İnsan 
ham olarak dünyaya gelir,bu hamlığı özünü, fıtri özelliklerini bozmadan ne kadar işler ve emek verirse, 
doğru kılavuzluk ile ondan sadır olan ameller de o oranda bereketlenecektir. Ancak kendi fıtratında olanı 
ne kadar nefsani arzu  vesvelerle beslerse oda o kadar çoraklaşıp faydasız ve zararlı bir afete 
dönüşecektir.  
 
Günümüzde yapılan endüstriyel tarım uygulamaları başta olmak üzere fıtrata ters tüm yanlış uygulamalar 
neticesinde topraklarımız çölleşme sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Buna bağlı olarak küresel ısınma, 
erezyon ve kuraklık ortaya çıkmıştır.  
 
Toprağa yapılan her türlü sunni müdahale elde edilen ürünleri daha az faydalı hatta zararlı bir hale 
dönüştürmüş. Kimsayal kullanımı başta olmak üzere çeşitli dış müdahaleler elde edilen ve görünüş itibari 
ile belki daha güzel daha iri duran gıdaların besleyici öğelerinin mineral ve vitaminlerinin aslında çok 
düşük olduğu bunun yanında vücuda zararlı olacak düzeyde yüksek şeker oranına sahip olduğu 
belirlenmiş.  
 
Topraklarımızı ıslah ederek tekrar hayata döndürmenin en basit ve doğru yolunun ise doğal tarım, yani 
fıtrata uygun olarak ekip biçme ile mümkün olacağı yapılan çalışmalar sonucunda anlaşılmıştır. Su 
aynıdır. Ancak düştüğü zemin onun rahmet mi yoksa zahmet mi olacağını belirlemektedir.  
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(Araf 7/59) 
 
 

ُهُرْیَغ ٍھٰلِا ْنِم ْمَُكل اَمَ ّٰ� اُوُدبْعا ِمَْوق َای َلَاَقف ۪ھِمَْوق ىٰلِا اًحُون َانْلَسَْرا َْدَقل ّنِا ۜ  ْمُكَْیلَع ُفاََخا ي۪ٓ
	ٍمی۪ظَع ٍمَْوی َبَاذَع

 
Lekad erselnâ nûhan ilâ kavmihi fekâle yâ kavmi-’budû(A)llâhe mâ lekum min ilâhin ġayruhu 

innî eḣâfu ‘aleykum ‘ażâbe yevmin ‘azîm(in) 
 

Ant olsun! Nuh’u kavmini gönderdik. Artık dedi ki : “ Ey kavmim, Allah’a kul olun! Sizin için 
O’ndan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben, azametli günün azabının üzerinize olmasından 
korkuyorum. 
 
Buradaki “azim günün azabı” ahiret midir?   
 
Hz. Nuh ile alakalı biz Şuara suresinin 105 ve 122 nci ayetinde detaylı bir açıklama yaptık. Sadece bu 
ayetle ilgili farklı noktalara değinip geçeceğiz. 
 
Bu ayetteki “korkuyorum” eḣâfu “  kelimesi gelmiş, havf kökünden. Bilgisizlik ve belirsizliğin oluşturduğu 
korku ve tedirginliği ifade eder. Dolayısıyle “azim günün azabı” öncelikle onları bekleyen su baskınıdır.  
 
Çünkü ahiret günü için peygamberlerin bilgiye dayalı “ilmen yakin” dediğimiz bir imanları olur ve huşu 
duyarlar, haşyet olur. Burada ise belirsizlikten kaynaklı bir havf var. Gemiyi yapan Nuh’un bu kavmin tövbe 
etmeden ölmesi konusunda çok derin bir endişesi ve korkusu var. Onu ifade ediyor. Azim günün azabı 
da o.  
 
Sağlıklı bir kulluk için öncelikle insanların sağlıklı bir hayat sürmesi gerekir. Bu ilk şart. Bütün helak olan 
kavimlerde bunu görebilirsiniz, ilk madde bu. Bu nedenle yaşam hakkı önceliklidir. Kur’an’ı Kerim’in ilk 
maddesi yaşam hakkı. Çünkü insanın onuruyla yaşayabilmesi için sağlık ve iaşesini en temel ihtiyaçlarını 
karşılaması lazım. Resuller “ kim bir insanı yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur “ (Maide 32) ayetini 
hayata geçiriyorlar. Yani toplumun hayatta kalması için, yaşaması için önceliği oraya veriyorlar. Maddi 
afetlerden koruyor ve manevi afetlerden koruyor. Resullerin görevi bu.  
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 (Araf 7/60) 

	ٍنی۪بُم ٍلَالَض ي۪ف َكیَٰرَنل اَّنِا ۪ٓھِمَْوق ْنِمُ َالَمْلا َلَاق
 

Kâle-lmeleu min kavmihi innâ lenerâke fî dalâlin mubîn(in) 
 
Kavminin meleleri dediler ki : “ Muhakkak ki biz seni apaçık bir delalet içinde görüyoruz.” 
 
Resullere ilk karşı çıkan kavmin meleleridir. Hz. Nuh’un derdi, kavim bu azim günün azabında ölüp 
gitmesin. Çocuk, yaşlı, genç,bebek demeden helak olup gitmesin. O yüzden gemi yapıyor. Fakat kavmin 
meleleri bunu inançsal olarak anlıyor. Çünkü bu uyarıyı yapan bir Resul. Resul’ün yaptığı maddi felakette 
olsa manevi felakette olsa sürekli inançsal olarak algılanır. Meleler de öyle algılıyor.  
 
“ Mele” dolmak anlamına gelen “mil” kelimesinden türemiştir. Yani su mili getiriyor bir yere yığıyor, getiriyor 
yığıyor orası doluyor. Yavaş yavaş zaman içerisinde o milin dolması, ona mele diyor Araplar. Bu zaman 
içerisinde mecaz anlamda “bilgi ile dolu insanlar” olarak kullanılmış. Akil insanlar, tecrübeli insanlar, 
tecrübe ile dolu insanlar. Fakat Kur’an’a baktığımızda hep inanç bağlamında kullanılmış. O zaman 
buradaki yerden ve gökten gelen belalara karşı insanları koruduğuna inanılan putlar var. Nuh suresi 23 
nci ayette beş tane puttan bahsediyor. Bu putların fonksiyonları için halkın bilgi almak için danıştığı kişi 
mele olmuş oluyor. Putların bilirkişileri.  
 
Yani yerden bir felaket gelirse şu put, gökten bir felaket gelirse şu put, kıtlığa karşı şu put, çocuk olmasına 
karşı şu put , mallarınızın artmasına karşu şu put gibi. İsimleri de buna uygun seçmişler. Bunun gibi birçok 
görev yüklemiş meleler.  
 
Nuh’un kavmini uyarmasını inançsal olarak algılaması bu yüzden doğaldır. Zira bu tufan putların 
işlevsizliğinin kanıtı olduğu için ilk karşı çıkan putçu melelerdir. Çünkü ben bir marangozum diyorum ki : “ 
Bir tufan gelecek!” Putçu meleler diyor ki : “ Hayır. Bizim putlarımız var ne tufanı”. 
 
Günümüzde mele ; karşılığı insanlar üzerinde etki sahibi olan gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler, 
işadamları, fakat Kur’an bağlamında düşündüğümüz zaman din ile ilgili, inanç ile ilgili bilgi sahibi 
olduğunu iddia eden ve bundan para kazanan herkesdir. Burada inanç bağlamında mele olarak 
ilahiyatçılarda özel bir parantez açmak gerekir.  
 
İlahiyatçı demek, yani bir şeyin sonuna çı-iç eki getiriliyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Orada bir 
alışveriş var demektir. İlahiyatçı demek ilahi konularda bilgi sahibi ve birikimi olduğu için bu konularda 
ona danışılan ve bu danışma ve bilgilendirme eğitiminden dolayı para kazananlar demektir. Tanım bu. 
Herkes eğri oturup doğru konuşması lazım.  
 
Bir şeyin sonunu çı-çi gibi ekler geliyorsa dilimizde bu “ ondan geçinme” manasındadır. Oysa ilahi 
olandan rant elde edilemez. Din gönüllü yapılmak zorunda olan bir alandır. İlahiyatçı kullanımının kökeni 
aslında batıdan gelmedir. Orada da “ Teoloji” ya da “ tanrı bilimi” ile dayanan bir kökeni var. Teoloji ile 
ilgilenen kişilere teolog, din bilimci, tanrı bilimci denilen bir kullanımı var. Biz bu kelime ilahiyatçı olarak 
geçmiştir. İlahiyatçı ilahi olanla geçinen.  
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Modern dönem öncesi kurulan pek çok üniversite, kilise okullarından ve manastır kurumlarından 
dönüştürülmüş.Ve içerdeki Haham’ı, papazı ilahiyatçı, hoca yapmışlardır. Sende teolojiyi anlat diyeceksin 
öğrencilerine. Buradan çıkmıştır ilahiyatçı. Yani bize ait bir kavram değil.   
 
Modern dönem öncesi kurulan pek çok üniversite, kilise okullarında ve manastır kurumlarında bu şekilde 
dönüşmüş, bu sebeple orta çağda Teoloji üniversitelerin araştırma alanlarının en ön sırasına gelmektedir. 
Ve bilimlerin kraliçesidir Teoloji. Çünkü dinin halkın üzerindeki etkisi muazzamdı. Bu önceliğinden ötürü, bu 
okulların müfredatları kilise kanunları gibi dersler yer almakta ve bu dersler ile kiliseye hizmet edecek genç 
insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tıpkı bizim ilahiyat fakülteleri ve imam hatipler gibi. Hiçbir fark yok. 
Çünkü dini bir meslek haline getirmişler. Çünkü ruhbanlar türetmişler. Hatta bu üniversitelerin dua etme, 
vaaz verme ve ayinleri de içeren şapeleri de bulunmaktadır. Biz de Cuma namazı kıldırma, hutbe 
verdirme, namaz kıldırma, ezan okunma ve para alma, bunun karşılığında.  
 
Maalesef  ilk önce bunu meslek yaptılar sonra zorlaştırdılar. Kur’an’da ve İslam dininde bu tarz ibadetleri 
yapmak ve yaptırmak için maaşlı bir kadro yoktur.  Kimse çıkıp da Bilal Habeşi gibi ezan okuyarak para 
kazanmaz. Allah Resulü gibi veya sahabe gibi cemaatin önüne geçip namaz kıldırarak bundan para 
ummazdı. Bana hazineden para ver ya Resulullah. Niye ? Ben öğle namazını kıldırdım. Ne kadar komik 
değil mi? Fakat şu anki durum bu.  
 
Kur’an’a göre namaz kıldırmak veya kılmak Allah’ın kitabını okuyup onun üzerinde tefekkür etmek, ilahi 
olanla ilgili bilinçli olmak, araştırma yapmak zaten kulluğun gereğidir. Her kul kendi ölçüsünde, kendi 
imkanları doğrultusunda bunu yapmak zorunda zaten.  
 
Kimse bir dine inanmak veya bir dini yaşamak için maaş almamalıdır. Bu yüzden bu iş için sizden ücret 
istemiyorum, benim ücretimi verecek olan sadece alemlerin Rabbi’dir ayeti Kur’an’da defaatle dönüp 
dönüp önümüze konmuş. Şuara suresi 109,127,145,164,180. Ayrıca Yunus suresi 72, Hud suresi 29,51. Bu 
ayetler neden bahşediyor? Bu ayetlere iman nasıl olacak? 
 
Oysa ilahiyatçı,molla, şeyh, papaz, rahip, haham gibi kadrolar oldukça bundan rant kazananlar dinde 
tek otorite olma yoluna giderler. Kadrolaşmaya, bunun bir meslek haline gelmesine, bu işin içine para 
neden bu kadar karşıyız ? 
 
Çünkü bu kadrolu, meslekli, bu işi yapanlar, çı-lar, çi-ler, maaşlarını haketmek için helal yoldan para 
kazanmak için dinin sahibi gibi davranmaya başlıyorlar. İşte sıkıntı burdan çıkıyor. Böylece ilahiyatçı 
meleler maaşlarının hakkını vermek için dinde kendilerini otorite zannedip, başkalarını delalette görür ve 
gösterirler. Aynı Nuh’un karşısına dikilen meleler gibi.  
 
Dinin sahibi olduğunu zannedenlerce Hz.Nuh gibi geçimini dinden kazanmayan ve insanların kurtulması 
için çaba harcayanlar her zaman ve her zeminde ötekileştirilir, sapık ilan edilir, delalette görülür. İstisnası 
yok. Peygamberler geçimlerini ya marangozluk yaparak, ya demircilik, ya çobanlık, ya tüccar, ya terzilik 
gibi mesleklerden sağlarken, onların karşısında ilk sırada duranlar dinden geçinenlerdir.  
 
Hz. Muhammed’e “sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyen”  mübarek ayetin bir manası da “ sen 
ilahiyattan geçinen, insanlara din satan biri değildin.”demektir. Bknz. Şura suresinin 52 nci ayeti.  
 
Şimdi imam hatipleri kapatın, ilahiyatları kapatın. Bunlar gönüllülük üzerinden gitsin. Vallahi Türkiye’de 
müslümanların sayısı artar. Bu meslek olmaktan çıkacak, bir rant haline dönüşmekten çıkacak. 
Korkuyorlar merdiven altı din oluşur diye. Olsun. Neden korkuyorsun sen. Bu düşünce özgürlüğüdür. Kim 
neye inanıyorsa inansın. Neden kendini otorite ilan ediyorsun. Ama sen bunu zorlaştırıyorsun, bir sürü 
uyduruk kaide kural koyuyorsun ve bir meslek haline getiriyorsun ki millet yapamasın, hocalara muhtaç 
olsun. 
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(Araf 7/61) 

ّنِكٰلَوٌ َةلَالَض ي۪ب َسَْیل ِمَْوق َای َلَاق 	َنیَ۪ملَاعْلا ِّبَر ْنِم ٌلوُسَر ي۪
	

Kâle yâkavmi leyse bî dalâletun velâkinnî rasûlun min rabbi-l’âlemîn(e) 
 
Dedi ki : “ Ey kavmim, ben dalalette değilim! Ve lakin ben, alemlerin Rabbinden bir resulüm. 
 
Hz. Nuh’u dalalet ve sapıklıkla suçladılar. Hz. Nuh onlara  karşı sadece ben sapık delalette değilim 
şeklinde meşru müdafaa hakkını kullanmıştır.  
 
Ancak siz sapıksınız diyerek karşılık vermemiş onların hakaretini onlara çevirmemiştir. Bu tartışma 
yöntemi günümüz ve geleceğin din metodu olmalıdır.  
 
Bugün bir müslümana sen sapıksın veya sen sefihsin (A’raf 66 da okuyacağız) gibi hakaretlerde 
bulunanlara misliyle karşılık verilmemelidir. Zira bu hikmetsiz tutum nizalaşmayı arttırır, savunma 
mekanizmasını harekete geçirir ve muhatabın düşünmesini engeller.  
 
Hz. Nuh ve diğer peygamberlerin sünneti de budur. Resul’lerden o güzel örneklik bu. Hiçbir zaman 
karşısındakinin hakareti ile onlara karşılık vermiyorlar.  
 
(Araf 7/62) 

َّلُبا ّبَر ِتَالاَسِر ْمُُكغِ 	َنوَُملَْعت َال اَمِ ّٰ� َنِم َُملَْعاَو ْمَُكل ُحَصَْناَو ي۪
Ubelliġukum risâlâti rabbî veensahu lekum vea’lemu mina(A)llâhi mâ lâ ta’lemûn(e) 

 
Size Rabbimin risalelerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum ve sizin bilmediğiniz 
şeyleri ben Allah’tan biliyorum. 
 
Hz. Nuh onların iyiliği için samimi, güvenilir şekilde kavmini uyarmaktadır.  
 
Nasihat ile tebliğ arasındaki fark nedir? 
 
Tebliğ bilgiyi eksiltip arttırmadan tam hedefine doğru bir şekilde ulaştırmaktır. Nasihat ise bu ulaştırmanın 
nasıl yapılacağını gösteren bir usul kaidesidir.  
 
Bilgiyi ulaştırmanın bir çok yolu vardır. Ya dikte edilir, ya umursamaz bir şekilde haşa postacı gibi ulaştırılıp 
sonuçları ile ilgilenilmez endişe de edilmez. Fakat Resullerin yaptığı tebliğ, içinde nasihat barındıran bir 
tebliğdir.  
 
Resuller bilgiyi onların iyiliğini düşünerek (nasihat boyutu) halis bir niyet ve önemser bir tutumla ulaştıran 
kişilerdir.  
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(Araf 7/63) 

	َنوُمَحُْرت ْمُكََّلَعلَو اُوقََّتتِلَو ْمُكَرِذُْنیِل ْمُكْنِم ٍلُجَر ىٰلَع ْمُكِّبَر ْنِم ٌرْكِذ ْمُكَءآَج َْنا ُْمتْبِجَعََوا
 
 

Eve ‘acibtum en câekum żikrun min rabbikum ‘alâ raculin minkum liyunżirakum velitettekû 
vele’allekum turhamûn(e) 

 
Ve sizi uyarması ve sakındırmasa için, içinizden bir kişiye, Rabbinizden bir zikrin 
gelmesini mi yadırgadınız? Ve umulur ki rahmet olunursunuz? 
 
Maddi ve manevi afetlerden sakındırmak için öncelikle kavmini uyarmış sonra da onlara hatırlatmalarda 
bulunmuştur. Doğal afetlerin gayet mümkün felaketler olduğu, putların kendilerini koruyamayacağı 
konusunu anlatmıştır. Korunmanın su üzerinde kalacak bir gemi ile olabileceğini hatırlatmasına rağmen 
sanki çok olağanüstü şeyler söylüyormuş gibi onu ve sözlerini yalanlamak için acaipleştirmişlerdir.  
 
Nuh diyor ki : Sel geliyor, bende gemi yapıyorum. Muhatap Nuh’un söylediklerini önce dini olarak algılıyor 
sonra metafiziğe bağlıyor ve Nuh’u acaipleştiriyor. Ve böyle lanse ediyor.  
 
Amaç acaipleştirip onun söylediklerinin halk tarafından da yadırganmasını sağlamaktır. Aslında gayet 
mümkün sünnetullaha uygun bir tedbir alıyor. Ama meleler hep bilinmezliğe doğru çekmeye çalışıyor. 
Fakat resuller bilinene, görünene, şahit olunana konuyu çekerler. Bilinen üzerinden gaybı anlatırlar. Fakat 
bu ilahiyatçı meleler bilinmez üzerinden Rableştirirler.  
 
 
(Araf 7/64) 

	َ۟نی۪مَع اًمَْوق اُوناَك ْمُھَّنِا َۜانِتَایٰاِب اُوبَّذَك َنی۪ذَّلا َانْقَرَْغاَو ِكُْلفْلا يِفُ َھعَم َنی۪ذَّلاَوُ هَانْیَجَْنَافُ هُوبَّذََكف
Fekeżżebûhu feenceynâhu velleżîne me’ahu fî-lfulki veaġraknâ-lleżîne keżżebû bi-

âyâtinâ(c) innehum kânû kavmen ‘amîn(e) 
 

Artık onu yalanladılar, böylece onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık ve 
ayetlerimizi yalanlayaları boğduk. Muhakkak ki onlar ama bir kavmim oldular. 
 
“Ayetlerimizi yalanlayanları boğduk”. Bu kelimeyi güncelleştirelim. Sürekli sigara içen birinin akçiğer 
kanserinden ölmesini Kur’an ayetleri üslubuna çevirirsek “onları kanserden öldürdük” şeklinde olur. 
Sürekli bir grup var, bir kavim var. Sağlıklarına dikkat etmiyorlar. Her türlü kötü alışkanlık var ve ölüyorlar. 
Bunu ayet olarak sen söylemek istersen “ onları öldürdük” şeklinde olur.  
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Aslında onlar kendi yanlış tercihleri sonucunda öldü. Fakat sen bunu ayetler olarak çevirirsen böyle bir 
üslup belirlemen gerekir. Bu şart yanı. Çünkü yaşatan da öldüren de Allah’tır. O yüzden üslup böyle. Yoksa 
Allah “ siz inanmadınız şimdi sizi öldüreyim” şekilde anlamanız çok sığ bir bakış olur.  
 
Buradaki gerekçe de onların ağma olması,kör olması. Ayette Nuh kavmi için “amin” kelimesi seçilmiştir. 
Zira bu kelime fiziki görmeme anlamındaki ağma kelimesinden farklıdır. Amin kelimesi basiret ve ferasetin 
kör oluşunu ve bu körlüğün devamlılığını ifade etmektedir.  
 
Öncesinde su baskınına sıksık uğraya bölgede daha büyük ve etkili tufanın kopacağına dair tüm 
alametlere ve resulün tebliğ ettiği ayetlere rağmen kavmin melelerin yönlendirmesiyle kör olmayı tercih 
etmeleri ifade edilmiş. Allah’ın yasası değişmeyeceği için tedbir alıp sakınan, suyun üzerinde kalabilen 
kurtulmuş, tedbirsiz yakalananlar boğulmuştur.  Suyun yasasını en başta belirlediği için fail Allah’tır.  
 
Ad kavmine geçiyoruz. Ad ve Semud kavmi devam eden ayetlerde anlatılacak. Aynı cümlelerle nasıl 
farklı şeyler Kur’an’ı Kerim’in anlattığına şahitlik edeceğiz.  
 
 
(Araf 7/65) 

ُهُرْیَغ ٍھٰلِا ْنِم ْمَُكل اَمَ ّٰ� اُوُدبْعا ِمَْوق َای َلَاق ًۜادوُھ ْمُھاََخا ٍداَع ىٰلِاَو 	َنُوقََّتت ََالَفا ۜ
Ve-ilâ ‘âdin eḣâhum hûdâ(en)(k) kâle yâ kavmi-’budû(A)llâhe mâ lekum min ilâhin ġayruh(u)(c) efelâ 

tettekûn(e) 
 
Ve Ad’a onların kardeşi Hud dedi : “ Ey kavmim, Allah’a kul olun! Sizin için ondan başka 
ilah yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? 
 
Kur’an’da Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Şuayip gibi peygamberler inkarcı kavimlerinin kardeşleri 
(ehahum) olarak takdim edilir. Bunu Şuara suresi 106 danda okuyabiliriz.  
 
Peygamberin kavimleri ile olan kardeşliği içinde doğup onlarla büyüdüğü, aynı hayatı paylaşmalarına 
adfen yapılmış olan insan kardeşliğidir, iman kardeşliği değildir. Uzun yıllar onlarla yaşamış, onlarla kan 
bağı olan kardeşlik manasında kullanılmış insan kardeşliği. 
 
(Araf 7/66) 

	َنی۪بِذاَكْلا َنِم َكُّنَُظَنل اَّنِاَو ٍةَھَافَس ي۪ف َكیَٰرَنل اَّنِا ۪ٓھِمَْوق ْنِم اوَُرفَك َنی۪ذَّلاُ َالَمْلا َلَاق
Kâle-lmeleu-lleżîne keferû min kavmihi innâ lenerâke fî sefâhetin ve-innâ lenezunnuke mine-

lkâżibîn(e) 
 
Onun kavminden kafir meleler şöyle dedi : “ Muhakkak ki biz, seni bir sefihliğin içinde 
görüyoruz ve gerçekten biz, seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz.” 
 
Hz. Nuh’un kavminin meleleri Hz. Nuh’u delalette görmüştü. Yani sapık ilan etmişti. Burda da Hz. Hud yine 
kendi kavminin meleleri tarafından akılsızlık, ahmaklık olarak nitelendirilen sefihlik ile itham ediliyor.  
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“sefâhetin  “ kelimesi görüş ve gidişatta hafiflik demektir. Bu akıl noksanlığından kaynaklanır demiş lügat 
alimleri. Yani sonu budalalığa varan hafiflik ve fikirsizliktir. Zıttı ağırbaşlılık ve akıllı olmaktır. Sefih aklı eksik, 
akıl dışı davranışlarda bulunan ahmak manasına da geliyor. Kısacası sefih ve sefahat görüş ve fikirde 
heva ve heveslerine tabii olmak,akli ile değil zevki ile hareket etmektir. 
 
Hz. Nuh’u sapık ilan edenler gibi Hz. Hud’u da akılsızlık ile yaftalama girişimini görmekteyiz. Aslında sapık 
olanlarda , ahmak olanlarda bu kişilerin kendileridir Hz.Nuh aynasında kendi sapıklıklarını Hz. Hud 
aynasında da kendi ahmaklıklarını görmekteler. Ancak bunu aynadan bilmektedirler.  
 
Ad kavmi fiziki olarak Nuh kavminden daha güçlüdür. Ancak çoğu zaman kas gücü akıl gücü ile ters 
orantılı işler. Yani boyu posu iri, kasları kuvvetli insanlar akıllarını az kullandıkları için ufak boylu insanlardan 
akılları biraz daha az gelişir. Ad kavminde de böyle bir durum var. Kendi ahmaklıklarını Hz. Hud aynası 
üzerinden görmüşler.  
 
Ad kavmi kararlarında delil, işaret manasındaki ayetler yerine zan ile hareket etmişler. Ayette bu detayda 
bize verilmiş. Güçlü ve kuvvetli olan ancak pek de akıllı olmayan bu ahmak kavim Hz. Hud ile ilgili bir 
güven problemi de yaşıyor, bunu 68 nci ayetten de okuyacağız.  
 
 (Araf 7/67) 

ّنِكٰلَوٌ ةَھَافَس ي۪ب َسَْیل ِمَْوق َای َلَاق 	َنیَ۪ملَاعْلا ِّبَر ْنِم ٌلوُسَر ي۪
Kâle yâkavmi leyse bî sefâhetun velâkinnî rasûlun min rabbi-l’âlemîn(e) 

 
Dedi ki : Ey kavmim, ben sefih değilim! Ve lakin ben alemlerin Rabbinden bir resulüm.” 
 
Burada muazzam bir peygamberi sünnet öğrenmekteyiz. Biri size sapık diyebilir, aptal, ahmak diyebilir. 
Buna kendi hakaretleri ile karşılık vermemek resullerin sünnetidir. 
 
Resuller sadece nefsi müdafaalarını yapmışlar ve şunu demişler “ ben sefih değilim.” Yani asıl sefih sizsiniz, 
asıl sapık sizsiniz gibi bir cümle yok resullerin kitabında. Peygamberlerin sünneti hakarete misliyle karşılık 
vermemektir.  
 
 
(Araf 7/68) 

َّلُبا ّبَر ِتَالاَسِر ْمُُكغِ 	ٌنیَ۪ما ٌحِصَان ْمَُكل َ۬اَناَو ي۪
 

Ubelliġukum risâlâti rabbî veenâ lekum nâsihun emîn(un) 
 

Rabbimin risalelerini size tebliğ ediyorum ve ben, emin bir nasihat ediciyim. 
 
Güvenilir olarak bilinmek için kavmin arasında yıllarca geçirmek gerekiyor. Yani “ben emin bir resulüm” 
demen için onların kardeşi olman lazım. Yabancı biri ben emin bir resulüm diyemez.  Desede havada 
kalır. Bu 65 te kardeşi Hud kullanımını ve bir sonraki ayette sizin içinizden bir kişi kullanımını da açıklayan 
bir ifadedir.  
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(Araf 7/69) 
 

ََفلُخ ْمَُكَلعَج ْذِا اوُٓرُكْذاَو ْۜمُكَرِذُْنیِل ْمُكْنِم ٍلُجَر ىٰلَع ْمُكِّبَر ْنِم ٌرْكِذ ْمُكَءآَج َْنا ُْمتْبِجَعََوا  ِدَْعب ْنِم َءآ
ًةَطَْۣصب ِقْلَخْلا يِف ْمَُكداَزَوٍ حُون ِمَْوق 	َنوُحِلُْفت ْمُكََّلَعلِ ّٰ� َءَٓالٰا اوُٓرُكْذَاف ۚ

 
Eve ‘acibtum en câekum żikrun min rabbikum ‘alâ raculin minkum liyunżirakum(c) veżkurû iż 

ce’alekum ḣulefâe min ba’di kavmi nûhin vezâdekum fî-lḣalki besta(ten)(s) feżkurû âlâa(A)llâhi 
le’allekum tuflihûn(e) 

 
Ve sizi uyarması için sizden bir kişiye Rabbinizden bir zikir gelmesini mi acayip 
buluyorsunuz? Nuh kavminden sonra sizi Halifeler kıldığını ve yaratılışta sizin gücünüzü 
arttırdığını hatırlayın! Artık Allah’ın nimetlerini zikreden ki böylece felaha erersiniz. 
 
Ayetteki ifadeden Nuh kavminin yaşayıp yok olduğu bölgede Nuh kavminden sonra Ad kavminin de 
yaşadığı bu durumun Ad kavmi tarafından bilindiğini anlıyoruz. Yani Ad kavmindekiler Nuh kavminin 
başlarına ne geldiğini, nasıl kurtulduklarını hepsini A-Z ye bilmeseler Hz. Hud böyle bir mukayese yapamaz 
ve yaptıramaz.  
 
Hud peygambere ait bu ifadeler Ad kavminin Nuh kavmine nazaran fiziki yapı olarak daha güçlü ve 
kuvvetli olduğunu da ifade etmektedir. “Allah’ın nimetini zikreden” cümlesinden önce Nuh örnekliğine 
atıf bizce çok önemlidir. 
 
Zira Nuh’a inanıp, güvenenlerin nasıl kurtulduğunun hatırlanması zikredilip gündeme getirilmesi Ad’ın 
gelecek afetten kaçabilmesi için önemli bir örneklik teşkil etmektedir.  
 
Hz. Hud bu hayati uyarıları onların kurtulması için yaparken kavminin cevabı yine konuyu inanca ve 
geleneğe bağlamak oluyor.  
 
Yani Hud diyor ki : “ Bakın Nuh örneği karşımızda. Nuh peygamber gemi yaptı afetten kurtuldu. Yani kavmi 
Resul’üne uydu ve afetten kurtuldu. Sizde gelin bana uyun ki gelecek. Olan afetten kurtulasınız.” Çünkü 
bunları Yedigün sekiz gece sürecek olan çok muazzam bir fırtına beklemekte. Hani ben Allah’ın 
Resul’ünün dedi ya, meleler bunu hemen inançsal baza çekerek hemen geleneğe bağlamışlar, onu da 
70 den şöyle okuyoruz : 
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(Araf 7/70) 

ُلَاق َبٰاُ ُدبَْعی َناَك اَم ََرَذنَوُ َهدْحَوَ ّٰ�َ ُدبَْعنِل َاَنْتئَِجا اوٓ َُندَِعت اَمِب َانِْتَأف َۚانُ۬ؤآ 	َنی۪قِداَّصلا َنِم َتْنُك ِْنا آ
 

Kâlû eci/tenâ lina’buda(A)llâhe vahdehu veneżera mâ kâne ya’budu âbâunâ(s)fe/tinâ bimâ ta’idunâ 
in kunte mine-ssâdikîn(e) 

 
Dediler ki : “ Tek bir Allah’a kul olmamız ve babalarımızın ibadet ettiği şeyleri terk 
etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen bize vaat ettiğin şeyi artık bize 
getir.” 
 
Demek ki hz. Hud’un uyarısını bir tehdit olarak anlamışlar. Yani sen bizi tehdit ettin, hadi o tehdit ettiğin 
şeyi getir.  
 
Halbuki burada tehdit yok. Size diyorum ki : “ Allah’ın sünneti gereği burada bir fırtına kopacak.” Bunu 
bir uyarı olarak algılamıyorlar, tehdit olarak algılıyorlar ve bu uyarıya karşıda o atalarının getirdiği 
putların onları koruyacağı inancına ters düştüğü için direkt bunu inançsal sahaya çekmişler. 
 
Hz. Hud’un gelecek afeti Hz. Nuh örneği ile destekleyerek haber vermesi kavmi tarafından bir tür 
cezalandırma ve tehdit olarak algılanmıştır. Maalesef bizim müfessirlerimizde böyle algılamış. Uyarıyı 
tehdit olarak algılamaları meydan okumalarından anlaşılmaktadır. Yoksa meydan okumazlardı.  
 
Alemlerin Rabbi olan Allah tarihin bir dönemindeki aciz beşerler ile haşa güç yarışına girmekten 
münezzehtir, beridir. Rahman ve Rahim olan Allah sadece onları uyarmıştır. Fakat onlar bu uyarıyı bir 
tehdit, onlarla güç yarışı olarak algılamıştır. Yani onların algıladığı şekilde biz algılamak zorunda değiliz. 
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(Araf 7/71) 
 

َبٰاَو ُْمتَْنا آَھوُُمتْیَّمَس ٍءآَمَْسا ي۪ٓف يَ۪ننُولِداَُجَتا ٌۜبَضَغَو ٌسْجِر ْمُكِّبَر ْنِم ْمُكَْیلَع ََعقَو َْدق َلَاق  اَم ْمُكُ۬ؤآ
ّنِا اوُٓرَِظتْنَاف ٍۜناَطْلُس ْنِم اَھِبُ ّٰ� َلََّزن 	َنی۪رَِظتْنُمْلا َنِم ْمَُكعَم ي۪

	
Kâle kad veka’a ‘aleykum min rabbikum ricsun veġadab(un)(s) etucâdilûnenî fî esmâ-in 

semmeytumûhâ entum veâbâukum mâ nezzela(A)llâhu bihâ min sultân(in)(c) fentazirû innî me’akum 
mine-lmuntazirîn(e) 

 
Dedi : “ Rabbinizden kokuşmuşluk ve gazap üzerinize vaki olmuştur. Siz ve babalarınızın 
koyduğu isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir sultan 
indirmedi. Artık bekleyin! Muhakkak ki, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.” 
 
Burada “rica” kelimesi kullanılmış. Aklını kullanmamakla ricsin muazzam bir mana bağlantısı var. Ad kavmi 
aklını kullanmayan ahmak bir kavim olduğu için burada “rics” kullanılmış. Kokuşmuşluk diye meallendirdik.  
 
“ Ve gazap üzerinize vaki olmuştur”. Yani bu olacaktır demiyor. Şu an içinde bulunduğunuz hal tam bir 
sosyolojik kokuşmuşluk ve gazap üzerinize vaki olmuş. Şu anda öyle bir haldesiniz. Kendine gösterilen 
tepkiden ve öfkeden Hz. Hud bu gazabı okumakta. Allah’ın sünneti gereği olacak bir şeye siz böyle bir 
tavırla yaklaştığınız sürece, herşeyi fiziki güçle , kaba kuvvetle çözmeye çalıştığınız için bir toplumun içinde 
bulunduğu kokuşmuşluktan da bihabersiniz.  
 
“Siz ve babalarınızın koyduğu isimler hakkındamı benimle mücadele ediyorsunuz.” Yani putlara bir takım 
esmalar yüklemişiniz, ben size tufandan bahsediyorum. Siz bana putların esmasından bahsediyorsunuz, 
ne alakası var ?  
 
“ Allah ona bir sultan indirmedi” Yani onların bir yüceliği yok. “ Artık bekleyin! Muhakkak ki ben de sizinle 
beraber bekleyenlerdenim.” Yani bu benim elimde olan bir şey değil. Ben sizi afet silahı ile tehdit 
etmiyoru. Ben de sizinle yaşıyorum bu ortamda. Bende bekliyeceğim siz de bekleyeceksiniz.  
 
Bu ayette geçen “sultan” kelimesi toplumu etki altına alıp sürükleyen ikna edici delil anlamındadır. Sultan 
“salata” kökünden geliyor manası nüfuz ve etki altına alabilecek kadar toplumu yönlendiren bilgi 
demektir. 
 
İlahiyatçı kafir meleler Ad kavminin genelini ilgilendiren bu konuyla ilgili ellerinden zandan başka hiçbir 
delil yok. Buna rağmen gelecek olan tufana karşı zanla, o yücelttiği isimlerin onları koruyacağını iddia 
ediyorlar. 
 
Şimdi “rics” kelimesine geçelim. Kur’an’ı Kerim’de sekiz kez geçmektedir. Temiz ve temizliğin karşıtı olan 
kirlilik ve kir manasına gelmektedir. Her türlü rahatsızlık veren kir, pislik rics ile ifade edilmiş. Kelimenin ilk 
kökü anlamı rahatsızlık eden gök gürültüsü ve deve sesi. Sonraları insana rahatsızlık veren herşey 
manasında kullanılmış.  
 
Hz. Hud’un cevabı şu soruya binaendir. “ Tek bir Allah’a kul olmamız ve babalarımızın ibadet ettiği şeyleri 
terketmemiz için mi bize geldin? Soru buydu bir üstteki ayette. Aklını kullanmayarak atalarını körü körüne 
taklit eden her toplumun yaşadığı sosyolojik kokuşma ve kin ortamı, öfke ortamı Hz. Hud tarafından 
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mevcut vakaya bakarak dile getirilmiştir. Hz. Hud sosyolojik bir tahlil yapmış orada. Yani babalarımız, 
atalarımız diyorsunuz, bir inanca sahipsiniz  fakat sosyolojik bir kokuşma içindesiniz. Bu nasıl bir inanç ki sizi 
bundan kurtarmıyor, sizi ahmaklığa sürüklüyor şeklinde bir ayna tutmuş onlara. 
 
Bu konu ile Allah’ın sünnetini özetleyen ayet şudur : “ O, aklını kullanmayanları pislik içinde bırakır.” 
(Yunus 100)  
 
Hz. Hud’un derdi çocuk, yaşlı, genç demeden toplumu yok edecek olan afetin haberini vermek iken, 
kavmi atalarının putlarla koyduğu üstün sıfatlar, isimler, Esma üzerinden afetin kendilerine zarar 
vermeyeceği zannında bulunmalarıdır. Buradaki “gazap” intikam arzusu ile kan dolaşımının kabarması 
ve sıçraması, burdan gelmektedir. Genelde gazap denilince öfke anlaşılmıştır. Çünkü bir insan birine 
öfkelendiği zaman kan dolaşımı daha hızlı akar. Allah’ın böyle bir duygusu olması için, insana benzeyen 
haşa aciz bir vücut ve hormonlarının olması, bir kan dolaşımının olmasılazım. Rabbinizden bir gazap 
dediği zaman bunu insandaki gazap, öfke gibi anlamamak gerekir. Yoksa Allah’ın hiçbir şeye 
benzemediği ayetine ters bir yorum yapmış oluruz. 
 
Allah’ın gazabı nasıl olur ? 
 
Burada aslında gazap melelerin hatırlatıcılara gösterdiği tepkidir. Yani siz kokuşmuşluk ve gazap 
içindesiniz dediği zaman Allah size gazap duyuyor manasında değil, mevcut vakada siz birbirinize öfke 
duyuyorsunuz,sizi uyaranlara da büyük bir öfkeyle saldırıyorsunuz manasında, o melelerin bir sıfatı olarak 
burada yer alıyor. 
 
Hiçbir sultana dayanmayan o asılsız inançlar ne yazık ki onların sonunu getirecek.  
 
(Araf 7/72) 

	َ۟نی۪نِمْؤُم اُوناَك اَمَو َانِتَایٰاِب اُوبَّذَك َنی۪ذَّلا َِربَاد َانْعََطقَو اَّنِم ٍةَمْحَِربُ َھعَم َنی۪ذَّلاَوُ هَانْیَجَْنَاف
 

Feenceynâhu velleżîne me’ahu birahmetin minnâ vekata’nâ(s) dâbira-lleżîne keżżebû bi-âyâtinâ 
vemâ kânû mu/minîn(e) 

 
Böylece onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık ve 
ayetlerimizi yalanlayan ve inanmayan kimselerin arkasını kestik. 
 
Hz. Hud, kavminin akılsızca yaptığı tercihi değiştiremeyeceğini anlayınca kendisine güvenenler ile uzak 
bir yere hicret ederek bu kasırgadan kurtulmuştur. Ad kavmi yedi gece sekiz gün amansız devam eden 
kayaların uçuştuğu taşların havada bir kurşuna dönüştüğü kasırgaya maruz kalmıştır. Ve arkaları kesilmiştir. 
Arkalarının kesilmesi demek, o güçlü kuvvetli insanların nesilleri, genleri bir sonraki nesile aktarılamamış, 
heba olup gitmiştir.  
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(Araf 7/73) 
 
 

ُهُرْیَغ ٍھٰلِا ْنِم ْمَُكل اَمَ ّٰ� اُوُدبْعا ِمَْوق َای َلَاق ۢاًحِلاَص ْمُھاََخاَ دوَُمث ىٰلِاَو  ْۜمُكِّبَر ْنِمٌ َةنَِّیب ْمُْكتَءآَج َْدق ۜ
	ٌمیَ۪لا ٌبَاذَع ْمَُكذُْخَأَیف ٍءوُِٓسب اَھوُّسََمت َالَوِ ّٰ� ِضَْرا ي۪ٓف ْلُْكَأت اَھوَُرَذفً َةیٰا ْمَُكلِ ّٰ�ُ َةقَان ۪هِذٰھ

 
Ve-ilâ śemûde eḣâhum sâlihâ(an)(c) kâle yâkavmi-’budû(A)llâhe mâ lekum min ilâhin 
ġayruh(u)(s) kad câetkum beyyinetun min rabbikum(s) hâżihi nâkatu(A)llâhi lekum 

âye(ten)(s) feżerûhâ te/kul fî ardi(A)llâh(i)(s) velâ temessûhâ bisû-in feye/ḣużekum ‘ażâbun elîm(un) 
 
Ve Semud’a, onların kardeşi Salih şöyle dedi : “ Ey kavmim! Allah’a kul olun. Sizin için 
O’ndan başka ilah yoktur.Rabbinizden size bir beyyine gelmiştir. Bu Allah’ın dişi 
devesidir. Sizin için bir ayettir. Artık onu, Allah’ın arzında bırakın yesin ona kötülükle 
dokunmayın! Yoksa sizi elim bir azap yakalar. 
 
“Beyyine” ayrılmak, uzaklaşmak ve ayırmak manasına gelen bir sıfattır. Bu ayette dişi deve kurtuluş ayeti 
ve umududur. Hz. Salih tarafından bölgeden uzaklaşma vesilesi olarak kavmine sunulmuştur. Beyyine nin 
ayrılma, uzaklaşma manası var. Yani bu deveyle uzaklaşma ve ayrılma. Beyyine nin birde beyan 
kökünden sıfat olma durumu var. Orda da apaçık, delil, hücced,kesin belge manasına geliyor. Burada 
bir deve belge olur mu? Olmaz. O zaman biz beyan kökünden olan manasını değil, beyyin kökünden 
olan manasını burda almamız lazım. Yani bu deve sizin burdan uzaklaşmanız için bir ayettir, bir işarettir.  
 
Bu beş yaşındaki deveye “nakah” diyor,her deveye demiyor Araplar. Dişi devenin özelliği. Çöl ortamında 
yaşayan dişi devenin özelliği , sen dişi deveye su verir, yemek verirsen, o deve çiftleşmeşe uygun bir deve 
olduğu için diğer develeri de çeker oraya. Orada bir besin ve su kaynağının olduğunu hayvan gidiyor 
diğerlerine haber veriyor. Onları oraya çekiyor. Nakatullah, Allah’ın devesi, sahipsiz deve, yabani deve 
demektir. Yabani deve gider dolaşır sürüyü arkasına takar sana getirir. Senin kurtuluş biletindir o. Yabani 
atları bu şekilde ele geçirirler. 
 
Hem yabani atlar,hem yabani develer ilk olarak bu şekilde evcilleştirilmiş ve binek hayvanı olarak M.Ö. 
2000 li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Ondan önce bir eyer yok, hayvanların sırtlarına konulan bir şey 
yok.  
 
İnsanlar yolculuklarda at, deve gibi hayvanları binek hayvanı olarak kullanmayı kesinlikle bilmiyor. Bunu 
ilk olarak Hz. Salih Semud kavmine göstermiştir. Bak yoksa sizi elim azap yakalar. Bak orda dizüstü çöküp 
kaldılar, yaya kaldılar. Kaçamadılar azaptan. Çünkü 450 km’lik çapında bir çölün ortasındasın en yakın 
su kaynağı 450 km ve bu kadar uzak bir yere gidiş-geliş yapamıyorsun. Ve kendi kendine yeten bir şehir 
kurmuşsun. Suları sarnıçlara koyuyorsun, öyle dağıtım yapıyorsun. Dışarı ile bir bağlantın yok,dışarının da 
ora ile bir bağlantısı yok. Bir afet geliyor, bütün kaynakların gidiyor ve çölün ortasındasın. Susuz ve yayasın. 
Ya çölde öleceksin, ya afetin olduğu yerde öleceksin. Ama deve otuz gün boyunca su içmeyen bir 
hayvan. Ve insandan daha hızlı yol alabiliyor. 
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Bunları afetten çok zaman önce besleyip, kendilerine alıştırıp bir sürü elde etselerdi oradan 
kaçabileceklerdi. Afet gelmeden çok çok önce yeterli sularını alıp, tedbirlerini alıp çıkabileceklerdi. Fakat 
bir gece vakti muazzam bir patlama ve helak olacaklar. Şuara suresi 155 te detaylı olarak anlattık.  
 
A’raf suresi sosyal yaşamın cennet gibi olmasına engel olan Adem kıssası ve eşinin yaptığı tercih ile 
konuyu başlatmış, sonrasında da kavimlerin hataları ile devam ettirmiştir.  
 
Özetle Hz. Nuh’ta inanç-güven problemi var, Hz. Hud’da düşünce güvenliği, Hz. Salih’te seyahat 
güvenliği. Devam eden ayetlerde anlatılan Hz. Lut ‘da ırz ve namus güvenliği, Hz. Şuayip’te de mal ve 
mülkiyet güvenliği problemi var. Ölçü ve tartıda kendilerine yontarak ticareti güvensiz hale getirmişler. 
Bunların hepsi alt alta konulduğu zaman bir toplumun helak olmasının sebepleridir.  
 
Ve bundan sonraki kıssa Musa-Firavun kıssasıdır. Orada bunların hepsini göreceğiz. Hem mal güvenliği, 
hem can güvenliği, hem ırz güvenliği hepsini orada özetleyecek. 
 
 
(Araf 7/74) 
 

ََفلُخ ْمَُكَلعَج ْذِا اوُٓرُكْذاَو  اًروُُصق اَھِلوُھُس ْنِم َنُوذِخََّتت ِضَْرْالا يِف ْمَُكاََّوبَو ٍداَع ِدَْعب ْنِم َءآ
	َنی۪دِسْفُم ِضَْرْالا يِف اَْوثَْعت َالَوِ ّٰ� َءَٓالٰا اوُٓرُكْذَاف ًۚاتُوُیب َلَابِجْلا َنُوتِحَْنتَو

 
Veżkurû iż ce’alekum ḣulefâe min ba’di ‘âdin ve bevveekum fî-l-ardi tetteḣiżûne min suhûlihâ kusûran 

vetenhitûne-lcibâle buyûtâ(en)(c) feżkurû âlâa(A)llâhi velâ ta’śev fî-l-ardi mufsidîn€ 
 

Ve Ad’dan sonra, sizi halifeler kıldığını hatırlayın! Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun 
ovalarında köşkler edindiniz ve dağlarda evler oydunuz. Artık Allah’ın nimetlerini 
hatırlayın, yeryüzünde müfsidler olarak bozgunculuk çıkarmayın! 
 
Ve Ad’dan sonra, sizi halifeler kıldığını hatırlayın! (Demek ki Semud kavmi Ad kavmini biliyor. Çünkü Hz 
Salih’in kavmine böyle bir örnek vermesi için Ad kavmini bilmesi lazım, kıyas yapmaları için ) Ve sizi 
yeryüzünde yerleştirdi. (Nasıl yerleştirdi ? ) Onun ovalarında köşkler edindiniz ve dağlarda evler oydunuz. 
( Düz yerleri köşkler ve saraylar yaparak kullanmışlar. Dağlara da evler oymuşlar. O bölgeye bu adamlar 
hiç göçmeyecek miş gibi , hiç ordan ayrılmayacak mış gibi yerleşik bir hayat kurmuşlar. Yani burda 
binlerce yıl yaşayacağım mantısı ile bir şehirleşme yapmışlar ) Artık Allah’ın nimetlerini hatırlayın, 
yeryüzünde müfsidler olarak bozgunculuk çıkarmayın! 
 
Şimdi ovaya köşk ve saraylar yaptırıp, dağları oyarak evler edinmek kavmin yerleştikleri coğrafya ya 
nesillerce kalacaklarına dair bir ön düşüncelerinin,  planlamalarının olduğunu gösteriyor.  
 
Hz. Salih içinde bulundukları nimetleri kavmine hatırlatarak bunların ifsat sonucu ellerinden gitmesi 
tehlikesine karşı yine onları uyarmıştır. Tıpkı Hz. Hud’un Ad kavmini uyarması gibi. Ad kavminde kafir 
meleleler, çünkü orada düşünme ile ilgili bir problem var, hakikatin üstünü örten, zan ile hareket eden 
meleler var, burada da kibirli meleler var, çünkü imkanlar çok. İmkanlar çok, servet fazla olursa oradaki 
meleler nasıl olur?  
 
İnsanlara tepeden bakan kibirli meleler olur. Kibirli meleler ona inanan zayıf ve güçsüz görünenlere şöyle 
dediler : 
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(Araf 7/75) 
 

 اًحِلاَص ََّنا َنوَُملَْعَتا ْمُھْنِم َنَمٰا ْنَمِل اُوفِعُْضتْسا َنی۪ذَّلِل ۪ھِمَْوق ْنِم اوَُربَْكتْسا َنی۪ذَّلاُ َالَمْلا َلَاق
ُلَاق ۪ۜھِّبَر ْنِم ٌلَسْرُم 	َنُونِمْؤُم ۪ھِب َلِسُْرا آَمِب اَّنِا اوٓ

 
Kâle-lmeleu-lleżîne-stekberû min kavmihi lilleżîne-stud’ifû limen âmene minhum eta’lemûne 

enne sâlihan murselun min rabbih(i)(c) kâlû innâ bimâ ursile bihi mu/minûn(e) 
 
Onun kavminden kibirli meleler, ona inanan güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler: “ 
Salih’in şüphesiz onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?” Dediler ki : “  
Muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız.” 
 
Melelerin insanların içine şüphe atıyorlar. Onlarda diyorlar ki : “ Muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye 
inananlarız. Salih’in kaşı gözü değil, onunla gönderilen şeye inananlarız.”diyorlar. Yani o adam ölsede biz 
topuklarımız üzerine geri dönmeyiz, biz ilkelere inananlarız. Salih doğru şeyler söylüyor, haklı. Salih değilde 
Ahmet söylese farketmez. Önemli olan söyledikleri. Ve bunu toplumda zayıf olanlar söylüyor.  
 
Nuh kavminde sapık ilan eden meleler, Ad kavminde kafir meleler, Semud kavminde ise kibirli melelerden 
bahsedilmesi inançlardan geçinen ve onun üzerinden bir gelir kaynağı edinenlerin tipik davranış 
kodlarıdır. Bilgisi olan, mele zaten bilgiyle dolu demek, ilahi olanla bilgisi var, insanlar o bilgiyle ilgili ona 
danışıyor, bu da o danışma üzerine bir ücret talep ediyor. 
 
Semud kavmi tarafından yapılan köşklerde kimlerin kibirle oturduğu sarayların ve taş evlerin kimlerin 
emekleriyle yapılıp, oyulduğu bu ayetlerde ifade edilmiştir. Köle sınıfı olup ezilen ve zayıf düşürülen 
insanlar resullerin getirdiği kurtuluş çağrısına çoğunlukla en önce inanıp güvenen kesimlerdir. Her resulde 
bunu görebilirsiniz. Köleler ilk iman edenler olur. Çünkü çok ezilirler. İslam adalet ve eşitliği getirir.O yüzden 
ilk olarak bunu kabul eden ezilen, emek veren sınıftır. İlk karşı çıkan da bu ezilen, emek veren sınıfın 
sırtından geçinenlerdir.  
 
Zira İslam mala, nefse, efendiliklere, kulluğun önüne geçmek için sadece Allah’a kulluğu önermiş ve 
adaleti böyle tesis etmiştir. İnsanların korkularını gaybı taşlayarak suistimal eden kibirli meleler Salih ile 
birlikte köle stoklarının bölgeyi terketmesini istememektedir. Tıpkı Firavun’un İsrailoğullarını Hz. Musa 
tarafından götürülmesini istememeleri gibi. Aynısı Luk’da da var,Hud da var. Zira insanlara tepeden bakıp 
onların sırtından saltanat sürmenin tek yolu şirkin oluşturduğu kas sistemini korumaktır. 
 
Hz. Salih ile gönderilen şey kurtuluşun nasıl ve hangi amaçla olması gerektiğidir. 
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(Araf 7/76) 

	َنوُِرفاَك ۪ھِب ُْمتْنَمٰا ي۪ٓذَّلاِب اَّنِا اوَُٓربَْكتْسا َنی۪ذَّلا َلَاق
Kâle-lleżîne-stekberû innâ billeżî âmentum bihi kâfirûn(e) 

 
Kibirlenenlere şöyle dediler : “ Muhakkak ki biz, sizin inandığınıza küfredenleriz.” 
 
Hz.Salih ve ezilenlerin inandıkları efendilerin saltanatının ve kurulu sisteminin baki ve vazgeçilmez olmadığı 
idi. Yani siz bu kadar taşlardan kale gibi evler oyuyorsunuz ama bunların hepsi geçici bir afet gelecek 
bunların hepsi yok olacak. Siz atalarınızın inancını devam ettiriyorsunuz ama bunların hepsi 
geçici.Efendilerin ilelebet olmadığı sizin de köle olarak kalmayacağınız ilkesine bunlar küfrediyor. 
 
Çoğaltma kibre, kibirde o emanette başkalarının hakkı olduğu gerçeğini örtmedir, küfretmedir.  
 
 
(Araf 7/77) 

َُندَِعت اَمِب َانِْتئا ُحِلاَص َای اُولَاقَو ْمِھِّبَر ِرَْما ْنَع اَْوتَعَوَ َةقاَّنلا اوَُرَقَعف 	َنی۪لَسْرُمْلا َنِم َتْنُك ِْنا آ
 

Fe’akarû-nnâkate ve’atev ‘an emri rabbihim ve kâlû yâ sâlihu-/tinâ bimâ ta’idunâ in kunte mine-
lmurselîn(e) 

 
Böylece deveyi sakatladılar ve Rablerinin emri dışına çıktılar. Ve şöyle dediler: “ Ya 
Salih! Şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin şeyi getir!” 
 
 
Böylece deveyi sakatladılar  ( kestiler değil, boğazladılar değil, sakatladılar ) ve Rablerinin emri dışına 
çıktılar.(Rabbinin emri ne idi ? Bunlarla burayı terk edin . Fakat deveyi sakatlayarak bu emrin dışına 
çıktılar) Ve şöyle dediler: “ Ya Salih! Şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin şeyi getir!” 
(Hala Salih’ten biliyorlar bunu. Hala bir tehdit olarak bunu okuyorlar.) 
 
Araplar hayvanı kesmeden önce tendonlarına bir kılıç darbesi vuruyorlar, hayvan sakat bir şekilde yere 
yığılıyor sonra onu kesiyorlar. Bu bir kesme metodu idi. Amaç hayvan kaçmasın. Bu işlemden sonra 
boğazlama gerçekleşiyor. Bu adamların derdi boğazlamak değil, bu adamların derdi onu yürüyemez 
hale getirmek. 
 
“Atev” haddi aşmak, azmak, hududu çiğnemek, emre uymamak, itaat etmemek manasına gelmektedir. 
Bu kelimeden türeyen “utuv “ kalıbıda batıla azaba iyice dalmak, içine girmek anlamlarına gelmektedir. 
Bu bağlamda “isyan “ yerine neden “atev” kelimesi kullanıldı. Emrin dışına çıkmak, emre isyan etmek, asi 
olmak. Farklı kelimeler, bunların Arapçaları da farklı.  
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Biz buna şöyle bir cevap bulduk kendimizce. Kelimenin anlamı içinde sona ermek, sona erdirmek manası 
da vardır. Meryem 8 de bu manada kullanılmıştır. Kibirli melelerin bu girişimi hicreti sona erdirmek için 
yapılan bir girişimdir. O yüzden böyle bir kelime seçilmiştir. Rabbin emrine isyan etti dese, başka bir kelime 
çıkacak. Fakat o emri yerine getirmedi demesi için birşeyleri sona erdirmeye çalışıyorlar. 
 
Zira Rabbin emri develeri kullanarak azaptan kaçmak. Onlar böyle yaparak Rabbin emrinin dışına 
çıkmışlardır. 
 
 
(Araf 7/78) 

	َنی۪مِثاَج ْمِھِرَاد ي۪ف اوَُحبَْصَافُ َةفْجَّرلا ُمُْھَتذََخَاف
 

Feeḣażet-humu-rracfetu feasbehû fî dârihim câśimîn(e) 
 
Artık onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında  dizüstü çöküp 
kaldılar. 
 
Buradaki “ racfet” kelimesi şiddetli sarsıntı, gürültü demektir. Yani hem gürültü olacak hem de bir patlama 
ve deprem olacak. Kelimedeki belirlilik bu patlamanın arkasından gelen sarsıntının insanlar tarafından 
bilinmedik bir şey değil, hiç hayatlarında görmedikleri bir şey değil, gördükleri , mücadele ettikleri , 
tanıdıkları bir şey olduğunu gösteriyor. Burada kavim de bunu biliyor. Allah resulü zamanındaki kavimde 
bunu biliyor.  
 
“Çasimin” kelimesi hiç hareket edemeden, önceden hissetmeden, dizüstü oturmak,kalmak demektir. 
Bunu Araplar kuşlar için kullanıyor. Gece karanlıkta kuşlar dala çökerler ya, pusarlar ya onun için 
kullanmaktalar. 
 
Buna göre ayetin manası ; kavmin köşk ve taştan oydukları evler içinde bir gece ansızın gerçekleşen 
sarsıntı ve volkanik patlama ile yakalandılar. 
 
 
(Araf 7/79) 

ّبَرَ َةلاَسِر ْمُُكتَْغلَْبا َْدَقل ِمَْوق َای َلَاقَو ْمُھْنَع ىّٰلََوَتف 	َنی۪حِصاَّنلا َنوُّبُِحت َال ْنِكٰلَو ْمَُكل ُتْحََصنَو ي۪
 

Fetevellâ ‘anhum vekâle yâ kavmi lekad eblaġtukum risâlete rabbî venasahtu lekum velâkin lâ 
tuhibbûne-nnâsihîn(e) 

 
Böylece onlara sırtını döndü ve söyle dedi : “ Ey kavmim! And olsun ki, Rabbimin 
risalelerini sizlere tebliğ ettim! Ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri 
sevmediniz.” 
 
Nasihatı da burada tefsir etmiş olduk. Nasihat sevilmeden yapılmaz, sevdiğin kişiye yapılır. Tebliğ 
sevmediğin kişiye yaparsın. Mesela postacı gelir sana bir tebligatta bulunur. Sevmesine ve o işin arkasına 
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düşmesine gerek yok. Ama burda resullerin haşa postacı gibi olmadığının delili budur. Severek nasihat 
ederler. 
 
“tevellâ” sırtını döndü ifadesinden ne anlıyoruz? Bu detay bize neden verilmiş? Bunun hikmeti nedir? 
 
Afet olan bölgeden uzaklaşarak bunu söylüyor. Hz. Salih bu cümleyi şehrin enkazına bakarak söylüyor 
olabilir. Bu detayın verilme sebebi , aslında derdin, davanın intikam veya güç gösterisi olmadığı, onları 
seven Rabbin kurtulmaları için gönderdiği risalelerin sadece bir nasihat olduğunu beyan etmek için bu 
detay verilmiştir. Yani Rabbimizin derdi sizi yok etmek değil. Siz yok olasınız diye beni göndermedi. O sizi 
sevdiği için beni gönderdi. Ben size nasihat ettim. Ben onun mesajını size tebliğ ettim. Ancak onlar sevgi 
ve merhamet dolu nasihatı nefret ve tehdit söylemi olarak algılamış ve ona dönüştürmüşlerdir. 
Cevaplarını da hep onun üzerinden vermişlerdir.  
 
(Araf 7/80) 

	َنیَ۪ملَاعْلا َنِم ٍدََحا ْنِم اَھِب ْمَُكَقبَس اَمَ ةَشِحَافْلا َنُوْتَأَتا ۪ٓھِمَْوقِل َلَاق ْذِا اًطُولَو
 

Velûtan iżkâle likavmihi ete/tûne-lfâhişete mâ sebekakum bihâ min ehadin mine-l’âlemîn(e) 
 
Ve Lut kavmine  demişti ki : “ Sizden önce,  geçmiş alemlerden birinin yapmadığı 
fahişeliği mi getiriyorsunuz? 
 
A’raf 28 de fahişe kelimesini Rabbimiz kullandı. Fakat belirsiz formda kullandı. Burada belirlilik takısı ile 
geliyor.   
 
“ fahişe” sözlükte aşırı derecede çirkin ve kötü olmak gibi anlamlar taşıyan “feheşe” kökünden türemiş bir 
kelime. Bu kelime ile hem bir söz ve davranışın makul ve mutad ölçülerinin dışına taşıp aşırılığı, aşırılığa 
kaçmasını hem de büyük günah, edepsizlik gibi kötülükler kast edilir. Türkçe de fahişe dediğin zaman 
cinsellik olarak algılanır, Arapçada bu öyle değil daha geniş bir manası var. Bu geniş kavramdan bir kısmı 
da evlilik dışı cinsel ilişkiler, din ve ahlak ölçülerine uymayan her türlü aşırılık aynı kökten gelen fuhuş ve 
fahşa kelimeleri ile ifade edilmiştir.  
 
Burada kelimenin belirlilik takısı ile gelmesi kavmin yaptığı ahlaksızlığı Kur’an’ın indiği dönemde de 
yapılagelen, bilinen bir sorun olduğunu gösteriyor. Yani bu tarz ilişkiler tarihin her döneminde olmuştur. 
Kur’an’dan sonra da olmuştur, Kur’an’dan önce de olmuştur. Günümüzde de biliniyor zaten. 
 
Başka bir ayette kavmin suçu şöyle izah edilir. “ Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve 
toplantılarınızda kötülükler mi  yapacaksınız ? (Ankebut 29) 
 
Sadece cinsel sapkınlığı olan bir kavim değil. Aynı zamanda yol kesen, eşkıyalık yapan bir kavim. Ve bunu 
toplu olarak yapıyorlar. Lut kavminde yol kesip esir aldıkları kişileri toplu olarak yaptıkları münkeri yani 
kötülükleri alemlerden yani ne başka insan topluluklarından ne de kendi atalarından öğrenmedikleri A’raf 
suresi 80 nci ayette ifade edilmiştir.  
 
Bunların yaptığı nedir? İnsanlık tarihi boyunca olan, hatta bazı hayvanlarda olan eşcinsellik mi yapıyorlar? 
Çok önemli. Bu yüzden Kur’an Ankebut 30 da kavmin fesatçı olduğundan bahsetmiş, Lut kavminin yol 
kesen ve insanlara zulmeden mütecaviz bir kavim olduğundan bahsetmiş. Neden mütecaviz olduğunu 
da 81 nci ayette bahsetmiş. 
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(Araf 7/81) 

	َنُوفِرْسُم ٌمَْوق ُْمتَْنا َْلب ِۜءآَِسّنلا ِنُود ْنِمً ةَوْھَش َلاَجِّرلا َنُوْتَأَتل ْمُكَّنِا
 

İnnekum lete/tûne-rricâle şehveten min dûni-nnisâ-/(i)(c) bel entum kavmun musrifûn(e) 
 

Muhakkak ki siz, kadınların aşağısında erkeklere de şehvetle geliyorsunuz. Hayır, müsrif bir 
kavimsiniz. 
 
“Muhakkak siz kadınlardan başka” diye meallendiriyorlar. “min gayri-nnisâ-/(i)” olsaydı “ kadınlardan 
başka” olurdu. Fakat “min dûni-nnisâ-/(i)(” kelimesi geçmiş. Bu yüzden “ kadınların aşağısında” diye 
meallendirilmesi gerekmektedir.  
 
“şehvet” çok geniş bir manaya sahip. İnsanın ilkel beyninin arzuladığı, elde etmek istediği her şeye şehvet 
denir.  Buna rağmen konuşma dilinde daha çok cinsel arzular anlamında kullanılmıştır. Bedeninin istediği 
herşey şehvettir. Şehvetle sen onu istersin. İlkel beynin bir emridir. Hayvanlarda da bu vardır.  Sonra insanın 
üst beyni gelişmiştir. Üst beyni bu şehveti kontrol etme, yönetme gücüdür. Asıl olan organizmanın hayatta 
kalmak için geliştirdiği şehveti baskılamak,yok etmek kesinlikle değildir, yönlendirmedir.  
 
Şehvetini dizginlemeyen onun bineği olur. Şehvet şeytanın yularıdır, bu yuları şeytana kaptıran onun 
sürdüğü yere gitmek zorundadır. İnsani yanın seni kontrol etmiyor, heva ve heves dediğin o şehvetin seni 
kontrol ediyor.  
 
“ kadınların aşağısında” bu ifadenin önemli bir detay olduğunu düşünüyoruz. Bu kavmin doğum öncesi 
veya doğum sırasında çift cinsel organı olan veya hormonel bozukluklarla değil, sadece şehvetlerini 
tatmin için her iki cinsede cinsiyet ayrımı yapmadan meyleden biseksüeller olduğunu net bir şekilde 
burdan anlıyoruz. 
 
Ayetler biseksüelliğin bir hastalık değil haddi aşmak, bir değeri boşa harcamak, kötülük, aşağılık bir fuhuş 
olduğunu, müfsid, münker ve minduni kelimeleriyle ortaya koymuştur. Yani bu adamlar kadınlara gidiyor, 
erkeklere de gidiyor. Burada hastalıktan veya çift cinsiyetten bahsetmiyoruz. Burada tamamen şehveti 
için her türlü pisliği, her türlü zulmü yapan insanlardan bahsediyoruz.  
 
İnsanlar toplu olarak yaşayabilmeleri için bazı kurallara ve sınırlara ihtiyaç duyarlar. Lut kavmi üzerinden 
Kur’an’ın ırz ve namus güvenliğine, emniyetine dikkat çektiğini görüyoruz. Nuh kavminin de yasak ağacı 
delalet dedikleri inanç özgürlüğü idi. Sen kimseyi delalet ve sapık ilan edemezsin. Ad kavminin de yasak 
ağacı düşünce özgürlüğü, emniyeti. Semud da  ulaşım özgürlüğü, burada ise başkasının ırz ve 
namusu toplu yaşamak isteyen insanların yasak ağacı, durma noktası olarak Rabbimiz tarafından 
örneklendirilmiştir. 
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(Araf 7/82) 

َِّالا ۪ٓھِمَْوق َباَوَج َناَك اَمَو ُلَاق َْنا ٓ 	َنوُرَّھََطَتی ٌسَاُنا ْمُھَّنِا ْۚمُكَِتیَْرق ْنِم ْمُھوُجِرَْخا اوٓ
 

Vemâ kâne cevâbe kavmihi illâ en kâlû aḣricûhum min karyetikum(s)innehum unâsun 
yetetahherûn(e) 

 
Ve kavminin cevabı : “ Onları  kasabamızdan çıkarın, çünkü onlar çok temiz 
insanlarmış.”demekten başka olmadı. 
 
Ne diyeceksin? Atadan, babadan böyle bir örneğin yok. Yaptığın bir ahlaksızlık var, buna karşı verecek 
bir cevabın yok.  
 
Buradaki  “ yetetahherûn “ kelimesi lafzen temizlenenler manasına geliyor. Bu kelime burada her tür 
şeytani, nefsani, şehvet merkezli ilişkiden uzak durup temiz kalmaktır.  
 
Ayetteki “ unâsun yetetahherûn “  temiz insani ilişkileri, ünsiyeti de ifade ediliyor, olabilir. Hz. Lut’un fıtrata, 
doğal ve daha insani olana çağrısına karşın, kavmin onları sınır dışı etmekten başka kozu yok elinde. 
Çünkü kirlilerin içinde temizlerin yaşaması zordur. Pislerin içinde azda olsa temiz ilişkiler kurmak isteyenler, 
pislerin pisliklerini normalleştirmelerine engel olup, onların kokuşmuşluğunu açığa çıkardığı için , pislikler 
kesinlikle onların varlığına tahammül edemez.  
 
(Araf 7/83) 

َُھلَْھاَوُ هَانْیَجَْنَاف َُھَتاَرْما َِّالا ٓ 	َنیِ۪ربَاغْلا َنِم َْتناَك ۘ
 

Feenceynâhu veehlehu illâ-mraetehu kânet mine-lġâbirîn(e) 
 

Böylece Biz, karısı hariç,  onu ve ailesini kurtardık.  O, geride kalanlardan oldu. 
 
Burada neden “zevç” demedi de “ mrae” kelimesini kullandı. Kur’an’ı Kerim’de bir zevç geçiyor bir de 
mrae. Mesela Ebu lehebin karısına, Firavun’un karısına mrae kelimesi , Nuh’un karısı için, Lut’un karısı için, 
Aziz’in karısı için mrae kelimesi kullanılmıştır. Kur’an’ı Kerim bu ayrımı neden yanmıştır? Zevç kötü mrae iyi 
mi demektir. Firavun’un karısı Asiye annemiz iyiydi. O zaman bunun iyilikle, kötülükle ilgisi yok. Mesela “ 
Adem ve zevci şu cennete yerleşin.” Allah Resulü’nün eşlerine ezvac diyor. Hz. İbrahim’in karısı Sara 
onada mrae diyor.  
 
Yani burada zevç karı-koca arasındaki uyumu, mrae kelimesi ise uyumsuzluğu ifade etmektedir. Mesela 
müminler birbirinin zevcidir. Münafıklarda birbirinin zevcidir. Müşriklerde birbirinin zevcidir. Aynı yolu gitmek 
isteyen, aynı şeyi yapmak isteyenler zevç olur.  
 
Adem ve eşi ikisi de melik, ikisi de halit olmak istiyorlar, o yüzden zevçtir. Farklı şeyler istiyorlarsa veya 
isteklerini karşılayamıyorlarsa mrae dir. Burada da Hz. Lut ve karısı bambaşka yollara gitmişler.  
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(Araf 7/84) 

	َ۟نی۪مِرْجُمْلاُ َةبِقاَع َناَك َفْیَك ْرُظْنَاف ۜاًرَطَم ْمِھَْیلَع َانْرَطَْماَو
Veemtarnâ ‘aleyhim metarâ(an)(c) fenzur keyfe kâne ‘âkibetu-lmucrimîn(e) 

 
Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin akıbeti nasıl oldu. 
 
Buradaki “ metar “ kelimesi yağmur anlamına geliyor. Ayette sözü edilen yağmurun volkanik patlamaya 
bağlı bir taş yağmuru olduğu daha önce Neml suresi 58 de ifade edilmiştir. Lut kavminin yaşadığı bölge 
tektonik bir çökmeye sahne olmuş, zaten orada jeoloji kalıntıları var. Yüz metrelik yarıklar bulunmakta 
olup, o çökme sonucunda o lavlar, taşlar, kayalar kavmin üzerine düşmüş ve onları diri diri öldürmüşlerdir. 
Orada maddi bir felaket olmuştur.  
 
Lut kavmi şehvetini kontrol edemediğinden hayati öneme haiz ciddi konuları bile laubali bir şekilde 
belden aşağı almıştır. Her konuyu oraya bağlar. Böyle arkadaşlarınız vardır. O Lut’un devamıdır. Bunun 
eşcinsellikle alakası yok, bunun ahlaksızlıkla alakası vardır. 
 
 
(Araf 7/85) 
 

ُهُرْیَغ ٍھٰلِا ْنِم ْمَُكل اَمَ ّٰ[ اُوُدبْعا ِمَْوق َای َلَاق ًۜابَْیعُش ْمُھاََخا ََنیْدَم ىٰلِاَو  َالَو َناَزی۪مْلاَو َلْیَكْلا اُوفَْوَاف ْمُكِّبَر ْنِمٌ َةنَِّیب ْمُْكتَءآَج َْدق ۜ
َیَْشا َساَّنلا اوُسَخَْبت 	َۚنی۪نِمْؤُم ُْمتْنُك ِْنا ْمَُكل ٌرْیَخ ْمُكِلٰذ ۜاَھِحَالْصِاَ دَْعب ِضَْرْالا يِف اُودِسُْفت َالَو ْمُھَءآ

Ve-ilâ medyene eḣâhum şu’aybâ(en)(k) kâle yâ kavmi-’budû(A)llâhe mâ lekum min ilâhin 
ġayruh(u)(s) kad câetkum beyyinetun min rabbikum(s)feevfû-lkeyle velmîzâne velâ tebḣasû-

nnâse eşyâehum velâ tufsidû fî-l-ardi ba’de islâhihâ(c) żâlikum ḣayrun lekum in kuntum 
mu/minîn(e) 

 
Ve Medyen’e kardeşleri Şuayb dedi ki : “ Ey kavmim, Allah’a kul olun! Sizin O’ndan başka 
ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyyine gelmiştir. Artık ölçü ve mizana vefa edin. İnsanların 
eşyalarını eksiltmeyin. Yeryüzünde, O’nun ıslahından sonra fesat çıkarmayın. İşte bu sizin için 
hayırlıdır. Şayet inanırsanız. 
 
Buradaki “beyyine” beyan edilip ortaya konulması gereken kurucu ilkelerdir. Her kavme Resulleri böyle 
bu şekilde beyyinelerle gelir. Bu kavmin sıkıntısı da şimdi anlatılacak. Yani bu kurucu ilkeler hangi konuda 
ondan bahsedilecek. 
 
Medyen Kur’an’da on yerde geçiyor. Bu bölge dağlık ve ormanlık bir bölge. Toplu olarak yaşamak 
şehirleşmek için diğer bir şart ticaretin olduğu pazarlar. Mal emniyeti ve güvenli ticaret sosyal hayatın 
düzeni için olmazsa olmazıdır. 
 
Kur’an kurucu ilkelerini helak olan kavimler üzerinden örneklendirmeye devam ediyor. 
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(Araf 7/86) 
 

 ۚاًجَوِع اََھنُوغَْبتَو ۪ھِب َنَمٰا ْنَمِ ّٰ� ِلی۪بَس ْنَع َنوُّدَُصتَو َنُودِعُوت ٍطاَرِص ِّلُكِب اُوُدعَْقت َالَو
	َنی۪دِسْفُمْلاُ َةبِقاَع َناَك َفْیَك اوُرُظْناَو ْۖمُكَرَّثََكف ًالیَ۪لق ُْمتْنُك ْذِا اوُٓرُكْذاَو

Velâ tak’udû bikulli sirâtin tû’idûne vetasuddûne ‘an sebîli(A)llâhi men âmene bihi vetebġûnehâ 
‘ivecâ(en)(c) veżkurû iż kuntum kalîlen fekeśśerakum(s) venzurû keyfe kâne ‘âkibetu-lmufsidîn(e) 

 
Aldatıcı vaatlerle tüm yollara çökmeyin.  Ve O’na inanan kimseleri Allah’ın yolundan men 
etmeyin! Ve onda eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın!  Siz az idiniz sizi çoğalttı. Ve bakın,  fesat 
çıkarınların akıbeti nasıl oldu. 
 
Ayetin son cümlesinde “ Ve hatırlayın! Siz az idiniz sizi çoğalttık” ifadesi aslında ayetin sebebi 
hükmündedir. Zira nüfus ne kadar artarsa ticaret hacmi o oranda büyür ve çeşitlenir. Yolsuzluk ve hırsızlığın 
oranı ve çeşidi de o oranda artar. Toplumsal fesadın bir sebebi de ticaret ahlakının bozulmasıdır. Burada 
her yolun başına oturmak, çökmek sağlıklı ticari akışın , asgari şartların olmasını engellemektir. Aldatmak 
suretiyle veya zorbalıkla ele geçirmektir. Tüm kanalları kontrol etme isteğidir.  
 
Aslında her zaman ve zeminde görülen para babaları, baronların tek derdi emek hırsızlığıdır. Bu hırsızlığı 
bazen zorbalıkla bazen de Allah’ın yolu olan adalet, hakkaniyet kurallarını kendi lehlerine eğip bükerek 
yapmak isterler. 
 
 
(Araf 7/87) 
 

 َۚاَننَْیبُ ّٰ� َمُكَْحی ىّٰتَح اوُِربْصَاف اُونِمُْؤی َْملٌ َةِفئآَطَو ۪ھِب ُتْلِسُْرا ي۪ٓذَّلاِب اُونَمٰا ْمُكْنِمٌ َةِفئآَط َناَك ِْناَو
	َنی۪مِكاَحْلا ُرْیَخ َوُھَو

 
Ve-in kâne tâ-ifetun minkum âmenû billeżî ursiltu bihi vetâ-ifetun lem yu/minû fasbirû hattâ 

yahkuma(A)llâhu beynenâ(c) vehuve ḣayru-lhâkimîn(e) 

 
Ve içinizden  bir taife, onunla gönderdiğim şeye inanır ve taife inanmazsa, o takdirde Allah, 
aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. 
 
Ticaretin olması için iki tarafın olması gerek. Bir alıcı birde satıcı. Burda da bu taraflardan her kim bir 
usulsüzlük, bir yolsuzluk,  bir hırsızlık yapıyorsa bunun hükmünü Allah’ın vereceği ve Allah’ın hesap 
soracağına dair çok önemli bir uyarı barındırmaktadır. İki taraf olmasının nedeni, ticaret için alıcı ve satıcı 
şarttır. Yiyici sülüklerin varlığı, hakkını aramayan yedirici ahmakların pasifliğine bağlıdır.  
 
“sabredin” ifadesini de bu ticari, ekonomik krizin, helakın doğal afetler gibi bir anda değil, bir zaman 
içerisinde , bir süreçle gerçekleşeceğine dair bir göndermedir. 
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(Araf 7/88) 
 

َنَِتیَْرق ْنِم ََكعَم اُونَمٰا َنی۪ذَّلاَو ُبَْیعُش َای َكَّنَجِرُْخَنل ۪ھِمَْوق ْنِم اوَُربَْكتْسا َنی۪ذَّلاُ َالَمْلا َلَاق  َْوا آ
	َنی۪ھِراَك اَّنُك َْولََوا َلَاق َۜانِتَّلِم ي۪ف َُّندُوَعَتل

Kâle-lmeleu-lleżîne-stekberû min kavmihi lenuḣricenneke yâ şu’aybu velleżîne âmenû me’ake 
min karyetinâ ev lete’ûdunne fî milletinâ(c) kâle eve lev kunnâ kârihîn(e) 

 
Onun kavminden kibirli meleler dedi ki : “ Ya Şuayb, seni ve seninle beraber inananları mutlaka 
kasabamızdan çıkaracağız! Ya da siz mutlaka bizim milletimize dönerseniz.” Ded ki : “ Şayet 
biz kerih görüyorsak da mı? 
 
Dikkat ederseniz “bizim dinimize değil, bizim milletimize.” Şuayb peygambere karşı yapılan bu tehdit, 
Medyen’in kibirli melelerinin politikasıdır.  
 
Millet, kabile veya kavim demek değildir. “ Millet” kavramı “imla” dan türeyerek harf, işaret, kök 
anlamından daha çok gidilen ve izlenilen yol anlamında, dini ilkeler etrafında bir araya gelen insan 
topluluklarını anlatan bir kullanımdır. Millet toplumun adı olmaktan çok, toplumun üzerinde ittifak ettiği 
inancı ifade etmektedir. Veya ittifak ettiği kurucu ilkeleri ifade eden bir kelime. Ehli millet dendiği zaman, 
bir millete uyan kimseler anlaşılmış olur ki bu hiçbir zaman “national” anlamındaki kavim, ırk, kabile, ulus 
anlamına gelmez. 
 
Hz. Şuayb biz kerih, çirkin gördüğümüz için istemesekde mi bu yola girmek zorundayız şeklindeki sorusu, 
aslında burada özgürlüğe engel olan bir zorbalığın olduğunu da gösteriyor.  
 
Hz. Şuayb’dan istenen , onların milletine yani yazılı, yazısız kurallarına , ticari yasalarına, yaşam tarzına 
uymak, gittikleri yoldan gitmeleridir. Tıpkı Hz. Lut’a yapıldığı gibi “ ya bu deveyi güdecek, ya da bu 
diyardan gidecek.” 
 
(Araf 7/89) 
 
 

ََنل ُنوَُكی اَمَو ۜاَھْنِمُ ّٰ� َانیَّٰجن ْذِاَ دَْعب ْمُكِتَّلِم ي۪ف َانْدُع ِْنا ًابِذَكِ ّٰ� َىلَع َانْیََرتْفا َِدق  آَھی۪فَ دُوَعن َْنا آ
َِّالا  َانِمَْوق َنَْیبَو َاَننَْیب َْحتْفا َانَّبَر َۜانْلَّكََوتِ ّٰ� َىلَع ۜاًمْلِع ٍءْيَش َّلُك َانُّبَر َعِسَو َۜانُّبَرُ ّٰ� َءآََشی َْنا ٓ

	َنیِ۪حتَافْلا ُرْیَخ َتَْناَو ِّقَحْلاِب
Kadi-fteraynâ ‘ala(A)llâhi keżiben in ‘udnâ fî milletikum ba’de iż neccâna(A)llâhu minhâ(c) vemâ yekûnu lenâ en 

ne’ûde fîhâ illâ en yeşâa(A)llâhu rabbunâ(c) vesi’a rabbunâ kulle şey-in ‘ilmâ(en)(c) ‘ala(A)llâhi 
tevekkelnâ(c) rabbenâ-fteh beynenâ vebeyne kavminâ bilhakki veente ḣayru-lfâtihîn(e) 

 
“ Allah’ın , bizi ondan kurtarmasından sonra, sizin milletinize dönersek Allah’a yalanla iftira etmiş 
oluruz. Ve Rabbimizin dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her 
şeyi kuşatmıştır. Allah’a tevekkül ettik. Rabbimiz, kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç. Sen 
fethedenlerin en hayırlısısın. 
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“ Allah’ın , bizi ondan kurtarmasından sonra, sizin milletinize dönersek Allah’a yalanla iftira etmiş oluruz. 
(Demek ki yalanla iftira sadece söz ile yapılan bir şey değil. Eylemle de yapılan bir şey.) Ve Rabbimizin 
dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. (yani biz burada kalmayı da, buradan çıkmayı da 
vahiy ile gerçekleştireceğiz ) Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah’a tevekkül ettik. (Nasıl tevekkül 
etmişler ? ) Rabbimiz, kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç.(Yani kavim ile benim aramdaki bu düğümleri 
çöz, onlara ulaşabileyim. ) Sen fethedenlerin en hayırlısısın. (onların da kalplerini fethedebileyim. Onları 
da bu yanlış ticaretten, hırsızlıktan, aldatmadan kurtarayım şeklinde Hz Şuayb’ın bir duası. Tevekkülü de 
böyle yapıyor. Yani siz sistemi güvenli hale getirirseniz Allah’a tevekkül etmiş olursunuz. Usulsüzlüğe ve 
hırsızlığa dayalı sistemle, yolsuzluğu dayalı sistemle mücadele etmek, zarar görmemek için Allah’a 
tevekkül etmektir. Bunlarla mücadele etmemek, hatta bunları yapmakta, hırsızlık yapmak, ticaretine 
usulsüzlük bulaştırmak, insanları kandırmak da bu ayete göre Allah’a yalan, iftira atmaktır. Neden ? Çünkü 
Allah diyor ki : “ Dürüst ol!” siz bu ayete ters bir davranışta bulunursanız, bu davranışı da legal hale 
getirirseniz, normalleştirirseniz, Allah’ın ayetinin üstünü örtmüş, O’na iftira atmış olursunuz. Söylemde 
adalet, dürüstlük, hak ve hukuk gibi Allah’ın ayetlerine inanan hırsızlar vardır. Zaten haketmediğini alan, 
çalan kimse bunun doğru bir şey olduğuna ne inanır ne de bunları savunur) 
 
 
(Araf 7/90) 

	َنوُرِساََخل ًاذِا ْمُكَّنِا ًابَْیعُش ُْمتَْعبَّتا ِِنَئل ۪ھِمَْوق ْنِم اوَُرفَك َنی۪ذَّلاُ َالَمْلا َلَاقَو
Vekâle-lmeleu-lleżîne keferû min kavmihi le-ini-tteba’tum şu’ayben innekum iżen leḣâsirûn(e) 

 
Kavminden kafir olan meleler dediler ki : “ Eğer, gerçekten Şuayb’a tabi olursanız, o 
takdirde siz mutlaka hüsranda olursunuz.” 
 
Şuayb’i sürgün edip halkı sömürmeye devam etmek isteyen meleler, onları gelecek ile ilgili aslı astarı 
olmayan hüsranlarla tehdit edip aldatmaya çalışmışlardır.  
 
 
 
(Araf 7/91) 

	َۛنی۪مِثاَج ْمِھِرَاد ي۪ف اوَُحبَْصَافُ َةفْجَّرلا ُمُْھَتذََخَاف
Feeḣażet-humu-rracfetu feasbehû fî dârihim câśimîn(e) 

 
Böylece şiddetli sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. 
 
Hz. Şuayb’ı bölgeden uzaklaştıran ve inananları kandıramayan meleler aslında onları hüsranda görerek 
kendi hüsranlarının farkında bile olmamışlardır. Tıpkı Semud gibi afetin ortasında çaresizlik içinde yaya 
kalmışlardı. 
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(Araf 7/92) 

	َنی۪رِساَخْلا ُمُھ اُوناَك ًابَْیعُش اُوبَّذَك َنی۪ذََّلا ۛاَھی۪ف اَْونَْغی َْمل َْناَك ًابَْیعُش اُوبَّذَك َنی۪ذََّلا
Elleżîne keżżebû şu’ayben keen lem yaġnev fîhâ(c) elleżîne keżżebû şu’ayben kânû humu-lḣâsirîn(e) 

 
Şuayb’ı yalanlayanlar, orada sanki hiç var olmadılar. Şuayb’ı yalanlayanlar hüsranda oldular. 
 
Aslında Şuayb’ı yalanlamlak, onun getirdiği kurucu ilkeleri yalanlamaktır. Bazen el-Hayr olan Allah , size 
yeni kapılar açmak için hoşunuza gitmeyen, şer olarak gördüklerini bile kullanabilir. Halkı hüsranla 
suçlayanların kendilerinin hüsran olduklarını farketmeleri çok önemliydi. 
 
 
(Araf 7/93) 
 
 

ّبَر ِتَالاَسِر ْمُُكتَْغلَْبا َْدَقل ِمَْوق َای َلَاقَو ْمُھْنَع ىّٰلََوَتف 	َ۟نی۪رِفاَك ٍمَْوق ىٰلَع ىٰسٰا َفْیََكف ْۚمَُكل ُتْحََصنَو ي۪
 
Fetevellâ ‘anhum vekâle yâ kavmi lekad eblaġtukum risâlâti rabbî venesahtu lekum(s) fekeyfe âsâ 

‘alâ kavmin kâfirîn(e) 
 

Böylece onlara sırtını döndü ve şöyle dedi : “ And olsun ki, Rabbimin risalelerini size tebliğ ettim 
ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl üzüleyim?” 
 
Hz. Şuayb’ın tercihine saygı duymayanların yaptıkları tercihe Hz. Şuayb’ın saygı duyduğu içinde cevap 
barındıran şu sorusundan anlaşılmaktadır. “ Artık kafir bir kavme nasıl veya neden üzüleyim?” Hak olarak 
bilinenler ve görünenler yapmanın verdiği vicdani huzur Hz. Şuayb’ın diline yansımıştır. “ Herkes istediği 
yere gitmekte ve kalmakta özgür bırakılmalıdır.” Kur’an’ın öngördüğü dünya düzenide böyledir. Ancak 
emniyet ve güvenlik sıkıntılarından dolayı bir ülkeden başka bir ülkeye insanların seyahat etmesi zamanla 
kısıtlanmıştır. 
 
(Araf 7/94) 

َِّالاٍ ّيَِبن ْنِم ٍَةیَْرق ي۪ف َانْلَسَْرا آَمَو َنْذََخا ٓ 	َنوُعَّرََّضی ْمُھََّلَعل ِءآَّرَّضلاَو ِءآَْسَأبْلاِب اََھلَْھا آ
Vemâ erselnâ fî karyetin min nebiyyin illâ eḣażnâ ehlehâ bilbe/sâ-i ve-ddarrâ-i le’allehum 

yeddarra’ûn(e) 
 
Ve Biz hiçbir kasabaya bir nebi göndermedik ki, onun halkı, şiddetli yoksulluk ve darlığa 
uğramış olmasın. Umulur ki onlar, tazarru eder. 
 
“tazarru” yu A’raf 55 te açıklamıştık. Buradaki manası ‘kibirden kurtulup tevazu içinde olabilmektir.’ 
 
Rabbimiz bu ayette nebi göndermesinin ilkesini anlatıyor. Yani “hiçbir kasaba yoktur ki, bunun istisnası 
yoktur. Bir nebi göndermedik ki , onun halkı şiddetli yoksulluk ve darlığa düşmüş olmasın.”  Yani biz sadece 
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teolojik bir inancı onlara anlatmak için, hayata yansımayan inancı onlara aktarmak için nebi 
göndermedik. Böyle bir amacımız yoktur.  
 
Allah’ın nebiler gönderme amacı , şiddetli yoksulluk ve darlığa uğramış insanları kurtarmaktır.  Tüm 
kıssalarda bunu görüyoruz. Rabbimiz doğal afeterle helak olan kavimlerin anlatımının sonunda bir 
topluma neden nebi gönderdiğini gerekçelendirmektedir. 
 
Eğer toplum maddi bir afetle yok olmanın eşiğindeyse veya bu ve devam eden ayetlerdeki gibi 
ahlaki,siyasi ve ekonomik, sosyolojik bir kokuşma içindeyse, Rahman ve Rahim olan Rabb merhametini 
göstermek için doğru zaman ve zeminde ilahi yönlendirmesini yapmıştır. Bu bazen bir peygamber eliyle 
olur bazen nebilerin izinden giden salih insanların eliyle olur.  
 
Ancak insanlar zamanla bu merhametli kılavuzluktan ve kurucu ilkelerden uzaklaşarak batıl inançlara 
meyleder, böyle inançlar üretir. 
 
 
 
(Araf 7/95) 
 
 

َبٰا َّسَم َْدق اُولَاقَو اَْوفَع ىّٰتَحَ َةنَسَحْلا َِةئِّیَّسلا َناَكَم َانْلََّدب َُّمث  َال ْمُھَوً َةتَْغب ْمُھَانْذََخَاف ُءآَّرَّسلاَو ُءآَّرَّضلا َانَءآ
 َنوُُرعَْشی

 
	

Śümme beddelnâ mekâne-sseyyi-eti-lhasenete hattâ ‘afev ve kâlû kad messe âbâenâ-
ddarrâu ve-sserrâu feeḣażnâhum baġteten vehum lâ yeş’urûn(e) 

 
Sonra kötülüğün yerini güzellikle değiştirdik. Hatta affedildiler. Ve dediler ki : “ Babalarımıza da 
şiddetli darlık ve bolluk dokunmuştu. Böylece onları, şuurları yokken ansızın yakaladık. 
 
Sebep-sonuçtan uzaklaşarak yapılan hataları, yapılan zulümleri normalleştirdiler. Babalarımıza da böyle 
şey oluyordu diyerek sebep-sonuçtan uzaklaşıyorlar. Buradaki şuursuzluk, darlık ve bolluk eskiden beri 
sebepsiz bir şekilde yani tesadüfen onlara isabet ettiğine inanmalarıdır. Kur’an onların aksine sürekli bir 
sebep-sonuç ilişkisine ve böyle bir sebep-sonuç ağına atıf yapmaktadır. Bunun özetini Enam suresi 42-45 
te okuyacağız. Kur’an’ı Kerim’deki bazı kurucu ilkeler mesela ıslahattır,maslahattır, liyakat, iştiare, 
hakkaniyet, adalet, merhamet ve hasenat bu ilkelerden bazılarıdır. 
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(Araf 7/96) 
 

 اُوبَّذَك ْنِكٰلَو ِضَْرْالاَو ِءآَمَّسلا َنِم ٍتاَكََرب ْمِھَْیلَع َانَْحَتَفل اَْوقَّتاَو اُونَمٰا ىُٰٓرقْلا َلَْھا ََّنا َْولَو
	َنُوبِسَْكی اُوناَك اَمِب ْمُھَانْذََخَاف

Velev enne ehle-lkurâ âmenû vettekav lefetahnâ ‘aleyhim berakâtin mine-ssemâ-i vel-ardi 
velâkin keżżebû feeḣażnâhum bimâ kânû yeksibûn(e) 

 
Ve o toplulukların halkı eğer inançlı ve sakınan olsalardı elbette onların üstüne semanın ve 
yerin bereketlerini açardık ve lakin onlar yalanladılar. Böylece onları kazandıklarıyla 
yakaladık. 
Ve o toplulukların halkı eğer inançlı ve sakınan olsalardı ( İki tane sebep belirtiyor. 1) Kurucu ilkelere 
inansaydı, 2) afetlerden veya sıkıntılardan kendilerini sakındırabilselerdi.)elbette onların üstüne semanın 
ve yerin bereketlerini açardık ve lakin onlar yalanladılar. Böylece onları kazandıklarıyla yakaladık. 
 
İnsanlar evrensel ve fıtri-ilahi yönlendirmeye sırt dönmeyip sebep-sonuç ilişkisi ile varlığı bir ayet gibi okursa, 
gökten suyun dengesi ve yerden çıkan zirai ürünlerin bereketi ile toplumlar, canlılar, eko sistem , hiçbiri 
ne bir darlık nede bir sıkıntı çekecektir.  
 
Sebep-sonuçu yalanlamak, fıtri ve doğal olana sırt dönmek azabın, mahrumiyetin kendisidir.  
 
 
 
(Araf 7/97) 

َن ْمُھَو ًاتَاَیب َانُْسَأب ْمَُھیِْتَأی َْنا ىُٰٓرقْلا ُلَْھا َنَِمَاَفا 	َۜنوُمِئآ
 

Efeemine ehlu-lkurâ en ye/tiyehum be/sunâ beyâten vehum nâ-imûn(e) 
 

Yoksa o toplum evlerinde uyurken şiddetli baskınımızın onlara yetişmesinden emin mi oldular? 
 
Eko sistemi bozduğunuz zaman bunun uçu mutlaka o güvenli kalelerde, güvenli sitelerde insanlara da 
dokunacaktır. Emniyet, güvenlik vurgusu Nuh’ta inanç, Ad’da düşünme, Semud’da seyahat, Lut’da ırz, 
namus, Medyen’de mal güvenliği olarak örneklendirildi. Kalburüstü kesim sosyolojik afetlere karşı kendisini 
izole ederek yaşam standartlarını, saltanatını korumaya çalışır. Ançak toplumun geneline yayılan ve 
Kur’an’ın baskın dediği zorluk ve sıkıntı buhrantılarında, güvenli sitelerde, yüksek kalelerde ve surlar 
içerisinde yaşayanlarda emin olmayacaktır. 
 
Bu ayette gerçeklere gözlerini kapatıp sadece kendilerini düşünen bencillerin özelde yaşadıkları toplumu, 
genelde dünyayı ifsad eden olumsuzluklarından emin ve emniyette kalamayacaklarına dikkat çekilmiştir. 
 
 
 
 
 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 552 

  

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Araf 7/98) 

	َنُوَبعَْلی ْمُھَو ىًحُض َانُْسَأب ْمَُھیِْتَأی َْنا ىُٰٓرقْلا ُلَْھا َنَِماََوا
Eve emine ehlu-lkurâ en ye/tiyehum be/sunâ duhan vehum yel’abûn(e) 

 
Ve o toplumun halkı eğlenip oyalanırken kuşluk vakti şiddetli baskınımızın onlara  gelmesinden 
emin mi oldular? 
 
Birincisi evlerinde güvende iken, ikincisi eğlenip oyalanırken. 
 
Toplumu ilgilendiren sorunlar aşikar bir şekilde ortada iken kuşluk vakti (çünkü kuşluk vakti güneşin 
yükselmesi ile artık herşeyin görülmeye başladığı zamandır.) kendisini oyun ve eğlenceye kaptıranlar, 
bunları görmezlikten gelip oyun ve eğlence ile ciddiyetsiz bir yaşam tarzı benimseyenlerin, 55 nci ayette 
eğlence ve oyunu din edinenlerin, 90 ncı ayette de işaret edilenlerin güven ve huzur bulamayacakları 
bu ayette beyan edilmiştir. 
 
Güven ve huzur bulamayacaklar zira : 
 
 
(Araf 7/99) 

ِّٰ� َرْكَم اُونَِمَاَفا 	َ۟نوُرِساَخْلا ُمَْوقْلا َِّالاِ ّٰ� َرْكَم ُنَْمَأی ََالف ۚ
 

Efeeminû mekra(A)llâh(i)(c) felâ ye/menu mekra(A)llâhi illâ-lkavmu-lḣâsirûn(e) 
 

Allah’ın planından emin miydiler? Oysa hüsranda olan kavimden başkası Allah’ın planından 
emin olmaz. 
 
Ben bu “mekra” kelimesinin “ tuzak “ manasına gelmediği kanatindeyim. Çünkü Allah aciz bir varlık gibi 
tuzak kurmaz. Bunun doğru meali “plan”dır. Programlı, planlı bir sistemden bahseder.  
 
Şimdi ayetin ilk cümlesi olan “ Allah’ıh planından emin miydiler?” sorusunun  cevabı bir sonraki cümlede 
verilmiştir. Allah’ın kainatı yaratma, işletme, insanlara koyduğu psikolojik ve sosyolojik yasaların şuurunda 
olmayanların (Allah’ın planından emin olmayanlar) hüsrana düşecekleri son cümle ile cevaplandırılmıştır. 
 
Bu ne demek? 
 
Ben tabiatı kirletirsem, havayı kirletirsem, doğayı kirletirsem bunun faturasının bana ödetileceğine dair bir 
öngörüm yoksa, bunun faturasını ben öderim. Sebep-sonuç ilişkisine inanmayan, bu denizi ben 
kirletiyorum, bunun sonucunu ben bir gün çekeceğim şeklinde bir düşüncesi olmayan insanlar 
hüsrandadır. Zira hüsranda olan kavimden başka Allah’ın planından haberi olmaz. 
 
 
 
 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 553 

  

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Araf 7/100) 
 
 

 ىٰلَع َُعبَْطنَو ْۚمِھِبُوُنذِب ْمُھَانْبََصا ُءآََشن َْول َْنا آَھِلَْھا ِدَْعب ْنِم َضَْرْالا َنُوثَِری َنی۪ذَّلِل ِدَْھی َْملََوا
	َنُوعَمَْسی َال ْمَُھف ْمِھِبُوُلق

 
Eve lem yehdi lilleżîne yeriśûne-l-arda min ba’di ehlihâ en lev neşâu esabnâhum 

biżunûbihim(c) venatbe’u ‘alâ kulûbihim fehum lâ yesme’ûn(e) 
 

Ve de onun halkından sonra, yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi ? Eğer dileseydik 
peşlerini bırakmayan günahları sebebiyle onlara isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü 
damgalardık da artık onlar işitmezlerdi. 
 
“Eğer dileseydik peşlerini bırakmayan günahları sebebiyle onlara isabet ettirirdik.” Yani Allah bunu 
dilememiş. İnsanı yaptığı günahtan dolayı  onu bu dünyada cezalandırmamış. Allah’ın böyle bir muradı 
yok. Cezalandıran sebep-sonuç ilişkisi ile Allah’ın sünneti, yasaları.  
 
Ayete göre Allah insanların akıllarını, kalplerini zorla şekillendirmez. Anlamasınlar diye zorla onu 
mühürlemez. 
 
Rabbimiz, dünyada iken halkların başlarına gelenleri, peşlerini bırakmayan suçları ve ilahi bir müdahale 
ile kalplerini mühürlemediğini, bunu istemediğini bu ayette beyan etmiştir. Başa gelenlerin Allah’ın 
önceden belirlediği yasa gereği, sünneti ve planı ile gerçekleştiğidir. Bir neslin delaleti seçmesi, onlara 
varis olan diğer neslin de delaleti seçeceği, delaleti miras olarak devralacağı manasına gelmemektedir. 
 
(Araf 7/101) 
 
 

َبَْنا ْنِم َكَْیلَع ُُّصَقن ىُٰرقْلا َكْلِت  اُوبَّذَك اَمِب اُونِمُْؤیِل اُوناَك اََمف ِۚتَانَِّیبْلاِب ْمُُھلُسُر ْمُْھتَءآَج َْدَقلَو ۚاَھِئآ
	َنیِ۪رفاَكْلا ِبُوُلق ىٰلَعُ ّٰ� َُعبَْطی َكِلٰذَك ُۜلَْبق ْنِم

Tilke-lkurâ nekussu ‘aleyke min enbâ-ihâ(c) velekad câet-hum rusuluhum bilbeyyinâti femâ 
kânû liyu/minû bimâ keżżebû min kabl(u)(c) keżâlike yatbe’u(A)llâhu ‘alâ kulûbi-lkâfirîn(e) 

 
Sana haberlerinin bir kısmını anlattığımız topluluklar işte bunlardır. And olsun ki onlara, resulleri 
beyyinelerle geldi. Artık daha önce yalanladıkları şeydan dolayı inanmadılar. İşte bunun gibi, 
Allah örtenlerin kalplerini mühürler. 
 
Kur’an’ın tarihte yaşamış kavimlerden örnek vermesinin sebebi Allah’ın zamanla değişmeyen objektif 
yasalarından dolayıdır. Tarih ibret alınmaz ise tekerrürden ibarettir. 
 
Allah her insana vicdan ve merhamet resulleri ile içten, afak ayetleri, nebiler ve onun izinden giden salih 
kullar ile ufuklardan seslenir. Kişiler ve toplumlar bunları yalanlarsa bedelini ödemek zorunda kalırlar. 
Allah’ın intikamını da böyle anlamak lazım. Yasaların sonucunda oluşan tabloya Kur’an’ı Kerim, zultikam, 
multekim, intikam demektedir. Şekillendiren ve damgalayan aslında insanların kendi tercihleri ve Allah’ın 
koyduğu yasalardır. Bu yüzden fail Allah’tır.  
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(Araf 7/102) 

َنْدَجَو ِْناَو ٍۚدْھَع ْنِم ْمِھَِرثَْكِال َانْدَجَو اَمَو 	َنی۪قِسَاَفل ْمُھََرثَْكا آ
	

Vemâ vecednâ li-ekśerihim min ‘ahd(in)(s) ve-in vecednâ ekśerahum lefâsikîn(e) 
 

Onların çoğunda ahde vefa bulmadık ve  onların çoğunda sadece fasıklık bulduk. 
 
Yani ayetin açılımı şöyle oluyor “ Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey görmedik, bulamadık. 
Bunların çoğunu yoldan çıkmış olarak bulduk.”  
 
Kur’an kulun Allah ile kullar ile kendisine verilmiş emanetlerle ve çevresindeki tabiat ile olan iletişiminde 
dürüstlük ve uyum ister. Burada yapılması gereken en başta verilen kulluk misakına uymaktır. Bu misak 
farklı konularda farklı maddelerden yani ahitlerden oluşur.  
 
Yoldan çıkmamanın yolu dürüst, doğru, uyumlu , dengeli ve sorumlu bir insan olmak, sözünde tastamam 
durmaktan geçiyor.  
 
Aslında biz bunu inanç ve din olarak anlatmamız lazım insanlara. İnsanlara din olarak namazı, orucu, 
zekatı bu kadar ön plana çıkartmaktansa sözünde durmanın din olduğunu, sözünde durmamanın helak 
olduğunu anlatmak gerekir. Kur’an’ın asıl önem veridiği vurgu budur. Bir esnaf tartıda yaptığı bir hilenin 
dinini götüreceğini bilmesi lazım. Bu şuurda olması lazım.  Veya bir yönetici kamu malından yaptığı 
yolsuzluğu, onun dünya ve ahiret saadetine sebep olacak büyük bir yanlış olduğunun şuurunda olması 
lazım. İkindiyi kaçırdığı zamanki pişmanlığı, yaptığı usulsüzlük ve yolsuzlukta yaşaması lazım. 
 
Kur’an’a göre verilen sözde durmamak fasıklıktır, haramdır, imanı zedeler.  
 
 
(Araf 7/103) 
 

َنِتَایٰاِب ىٰسوُم ْمِھِدَْعب ْنِم َاْنَثَعب َُّمث ُ َةبِقاَع َناَك َفْیَك ْرُظْنَاف ۚاَھِب اوَُملََظف ۪ھِئَ۬الَمَو َنْوَعِْرف ىٰلِا آ
	َنی۪دِسْفُمْلا

Śumme be’aśnâ min ba’dihim mûsâ bi-âyâtinâ ilâ fir’avne vemele-ihi fezalemû bihâ(s) fenzur 
keyfe kâne ‘âkibetu-lmufsidîn(e) 

Sonra onların arkasından, Musa’yı diriltip ayetlerimizle Firavun ve melelerine gönderdik. Fakat 
onlara zulmettiler. Bak fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu. 
 
Sonra onların arkasından, Musa’yı diriltip ( Burada “diriltmek” diye meallendirdiğimiz “ be’aśnâ “ kelimesi 
sözlükte birini kaldırıp harekete geçirmek, uykudan uyandırmak, itmek gibi manalara geliyor) ayetlerimizle Firavun 
ve melelerine gönderdik. Fakat onlara zulmettiler.(Firavun ve meleler ayetlere zulmetmişler. 
Genelde ayetler ya üzeri örtülür ya da yalanlanır. ) Bak fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu. 
 
Hz. Musa’nın Firavuna git emrini yerine getirmesi aslında pasif olan imanları uyandırmak içindir. O yüzden 
uyandırdık ve gönderdik diyor.  Genç Musa’nın nasıl rüşte erdiğini ve dirildiğini A’raf suresinden sonra inen 
Kehf suresinde okuyacağız. 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 555 

  

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
Dikkat edilecek olursa, A’raf suresinde anlatılanlar ana hatlarıyla birbirleriyle uyum içindedir. Tüm kıssalar 
Mekke’de zorluk çeken müminleri hicrete yönlendirmek, hizmete hazırlamak içindir. Nuh, Ad, Semud, Lut 
kavimlerindeki gibi burada da siyasi ve sosyolojik bir helaktan kurtarılması gereken insanlardan 
bahsedilmektedir. Hz. Musa ve Hz. Harun diğer peygamberlerde olduğu gibi kavmine ayetlerle yani 
değişmeyen alametlerle gitmiştir. Onlar o ayetlere zulmettiler.  
 
Kur’an’da ayetler genelde ya örtülür (kefera), ya yalanlanır (kezzebe) ya da onlarla mücadele edilir 
(cehede). Ancak burada neden zaleme kelimesi kullanılmıştır.  
 
Aslında bunun zulüm kelimesinin kök anlamına göre anlarsak şöyle bir mana çıkıyor. “ O ayetleri yerli 
yerine koymadılar, onlara inanmadıkları için, gereğini yapmadılar.” Çünkü neydi zulüm, bir şeyi yaratılış 
amacının dışına almaktı. 
 
Aslında bu kelime Firavun ve melelerinin genelde karşılaştıkları farklı görüş ve düşüncelere karşı 
sergiledikleri yaklaşımı ve ayrıca Musa’ya karşı gösterdikleri tepkinin şiddetini de açıklamak için güzel bir 
kelimedir. 
 
Bu giriş cümlesi kıssayı özetlemiş. Şimdi tıpkı Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih gibi  Hz. Musa’da sözlerine şöyle 
devam etmektedir :  
 
 
 
 
(Araf 7/104) 

ّنِا ُنْوَعِْرف َای ىٰسوُم َلَاقَو 	َۚنیَ۪ملَاعْلا ِّبَر ْنِم ٌلوُسَر ي۪
Vekâle mûsâ yâ fir’avnu innî rasûlun min rabbi-l’âlemîn(e) 

 
Ve Musa dedi ki : “ Ey Firavun! Muhakkak ki, ben alemlerin Rabbinden bir resulüm. 
 
Aynı ifadeyi, Salih’te kullandı, Nuh’ta kullandı. Ayetteki “ alemlerin Rabbi” kullanımı bize Şuara suresi 23 
ve 24 ü açıklıyor. Orada Firavun demişti ki :  
 
“ Alemlerin Rabbi de nedir? Dedi ki : “Eğer kesin bilen olsaydın. O, göklerin, yerin ve ikisi 
arasındakilerin Rabbidir.” (Şuara 23,24) 
 
Burada “Rabb” kullanımı Firavun’un bedeni de dahil gücünün, malının, mülkünün tek sahibi 
manasındadır. Hz. Musa sözlerine geliş amacını belirterek devam etmiş: 
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(Araf 7/105) 

َّقَحْلا َِّالاِ ّٰ� َىلَع َلُوَقا َٓال َْنا ىٰٓلَع ٌقی۪قَح 	َۜلی۪ءآَرِْسا يَ۪ٓنب َيِعَم ْلِسَْرَاف ْمُكِّبَر ْنِم ٍَةنَِّیبِب ْمُُكْتئِج َْدق ۜ
 
 

Hakîkun ‘alâ en lâ ekûle ‘ala(A)llâhi illâ-lhakk(a)(c) kad ci/tukum bibeyyinetin min rabbikum 
feersil me’iye benî isrâ-îl(e) 

Hak olan, Allah’a karşı hakikatten başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine ile 
geldim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. 
 
Hz. Musa geliş amacını beyan ediyor. Rabbinizden beyyinelerle geldim demek budur.O da kölelişmiş ve 
zulüm gören insanları kurtarmaktır. Tüm resullerin görevi budur. Tüm resullerde olduğu gibi amaç, özgürce 
inanacakları (Nuh’ta), özgürce düşünecekleri (Hud’da) ve yaşacakları , hakettikleri yaşamı onlara 
sunabilmektir. Bu da Firavun kıssasında karşımıza çıkıyor. Mal, can, ırz güvenliğini sağlamak için geliyor 
tüm resuller.  
 
Hak olan , Allah’ın kulun üzerindeki hakkı,  özgürce yaşayabilmesi ve inanabilmesi. Eğer bir kul özgürce 
yaşayıp, inanamıyorsa birileri hak olan Allah’ın hakkına giriyor. En büyük kul hakkı bu. Allah’ın özgürce 
olarak yarattığı insanı sen köleleştiriyorsan, Allah’ın muradı ve isteği olan, kulun özgürce düşünmesini 
sağlayacak imtihan ortamına ulaşmasını engelleyip yasaklıyorsan, o zaman hak olan Allah’ın hakkına 
girmiş oluyorsun. 
 
 
 
 
(Araf 7/106) 

	َنی۪قِداَّصلا َنِم َتْنُك ِْنا آَھِب ِْتَأف ٍَةیٰاِب َْتئِج َتْنُك ِْنا َلَاق
Kâle in kunte ci/te bi-âyetin fe/ti bihâ in kunte mine-ssâdikîn(e) 

 
Dedi ki : “ Eğer sen sadıklardan isen bir ayet getir. 
 
Firavun’un derdi hak ve adalet değil. Onun derdi mucize. Sen hakkı, hukuku boşver, İsrailoğullarını da 
boşver. Sen sadıklardan isen bize bir mucize getir.  
 
Görüyormusunuz Firavun bakışını. Resullere iman için mucize bekleyen insanlar onların haklılığı ile 
söylemlerindeki hukukla, hakla, adaletle ilgilenmeyen bakış, Firavun bakış açısıdır. Güce tapar çünkü. 
Güç kimde ise onun peşinden gider. 
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(Araf 7/107) 

	ٌۚنی۪بُم ٌنَابُْعث َيِھ َاذَِافُ هاَصَع ىٰقَْلَاف
Feelkâ ‘asâhu fe-iżâ hiye śu’bânun mubîn(un) 

 
Böylece asasını atınca, artık o gerçekçi bir yılan oldu. 
 
Buradaki “  śu’bânun mubîn  “ kelimesini biz “ gerçekçi yılan” şeklinde meallendirdik. Çünkü apaçık yılan 
olmaz. Bakanlar için sanki bir yılana benzeyen bir harekete başladı. Buradaki śu’bân kelimesi esasen “ 
kalın ip” anlamına gelmektedir.  Büyük yılanlarda bu kalın ipe benzediği için bu ad verilmiş.  
 
Bu ayette  śu’bânun mubîn ile yılana çok benzediği ifade edilirken, başka ayetlerde mesela Taha suresi 
20 de hay fiili ile birlikte kullanılmış. Yani “ çok hızlı hareket eden” olarak kullanılmıştır. Kassas 31 de sanki 
küçük bir canlı olduğunu ifade etmek için “can” kelimesi ile tarif edilmiş. 
 
Peki bunlar neden farklı farklı tarif edilmiş? 
 
Bunlar birer çelişki değil aslında. Hz. Musa’nın görenleri etkileme cihetindeki “asa teknolojisi”ni 
yapabildikleridir bunlar. Dikkat edilirse bu sadece görsellik ile alakalıdır. Asanın bir yılan gibi ses çıkardığına 
veya zehir fışkırttığına dair herhangi bir ayet Kur’an’da yoktur. Bu yüzden yılana benzeyen asanın silah 
veya savunma aracı değil, bir ikna görseli olarak kullanıldığı net olarak anlaşılmaktadır. Çünkü hay gibi, 
su’ban gibi, can gibi böyle değişik dış görünüşle alakalı benzetmeler yapmış Kur’an’ı Kerim.  
 
Bu ikna görselinin Hz. Musa’nın iradesi ile hareket eden, el çabukluğu olmadığı, bir sihirbazlık gösterisi 
olmadığını da bir alttaki ayet bize teyit edecek. 
 
 
(Araf 7/108) 

 َ۟نی۪رِظاَّنلِل ُءآَضَْیب َيِھ َاذَِافُ َهَدی َعََزنَو
Veneze’a yedehu fe-iżâ hiye beydâu linnâzirîn(e) 

 
Ve elini çekip çıkardığı zaman bakanlar için  o beyza’ydı. 
 
Buradaki “ beyz  “ kelimesi yumurta, yumurtanın rengi, beyaz yumurta gibi manalara gelmektedir. Bu 
kelimenin “ beyza” kalıbı aşırı beyazlığı, parlaklığı ifade ediyor. Mesela güneşe, beyaz yüzlü lekesiz 
kadına, üzerinde hiç bitki olmayan toprağa, kameri ayların 14 ve 15 nci gecelerindeki o görüntüye beyza 
deniyor.  
 
Bu açıklamalara göre kelime maddi anlamda “bembeyaz”, mecazi anlamda ise “temiz, masum, hileden 
ve kandırmadan arı” manasına gelmektedir.  
 
Yedi beyza bu yüzden “tevbe ve arınmayı” temsil eder şekilde müfessirler tarafından temsil edilmiştir. Biz 
bu bağlamda, insanları kandırmadığı ve asanın hareketinde bir dahlilin olmadığı şeklinde bu ayeti 
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anladık. Çünkü sihirbazlar o attıkları sopaları oynatmak için iplere ihtiyaç duyuyorlar. Bu ipleri elleri ile 
kontrol ediyorlar. Fakat Musa asasını attığı zaman ellerini de ortaya çıkarıyor. Yani benim iradem ile bu 
asa hareket etmiyor. Ben bunu bir iple oynatmıyorum. Benim elim hileden ve kandırmadan uzak. 
Bağlamla okuduğumuzda böyle bir sonuç çıkıyor. Yoksa beyaz olmasına “sedef” hastalığı diyeceksiniz 
maddi olarak anlarsanız. 
 
(Araf 7/109) 

	ٌۙمی۪لَع ٌرِحاََسل َاذٰھ َِّنا َنْوَعِْرف ِمَْوق ْنِمُ َالَمْلا َلَاق
 

Kâle-lmeleu min kavmi fir’avne inne hâżâ lesâhirun ‘alîm(un) 
 

Firavun kavminin meleleri  dediler ki : “ Bu gerçekten alim bir sihirbazdır.” 
 
Burada iki tür meleler var. Birisi İsrailoğullarından meleler diğeri Firavun’un kavminden olan meleler. 
Firavun’da tam bunların ortasında durarak onlardan görüş alıyor. Firavunun meleleri hemen bir algı 
oluşturuyorlar, bu bir sihirdir diye.  
 
Bu ayette kavmin meleleri detayı önemli, muhtemelen bu meleler Hz. Musa’nın Mısır’dan çıkarmak 
istediği İsrailoğullarından olan kavme mensup meleler değil, Firavun’un kavminin meleleridir. Hz. Musa’nın 
zamanının ötesinde ilme dayalı sergilediği gösteri, Firavun’un kavminden olan ve her fırsatta Hz. Musa ve 
Harun’u karalamaya çalışan bilirkişi konumundaki o melelerin yönlendirmesiyle gerçeğin dışında 
yansıtılmıştır. 
 
Bunun üzerine Firavun, köken olarak İsrailoğullarına mensup olan melelere yönelip şu soruyu soruyor :  
 
 
 
(Araf 7/110) 

	َنوُرُْمَأت َاذاََمف ْۚمُكِضَْرا ْنِم ْمُكَجِرُْخی َْناُ دیُ۪ری
 

Yurîdu en yuḣricekum min ardikum(s) femâżâ te/murûn(e) 
 

Sizi arazinizden çıkarmak istiyor.  Artık ne buyurursunuz ? 
 
Firavun’un kavminden olan melelerden, alim sihirbaz yorumunu aldıktan sonra İsrailoğullarından olan 
melelere dönüyor  diyor ki : “ Bu Musa ve Harun’un istediğini yaparsam, siz de kendi arazinizden, kendi 
varlığınızdan mahrum olacaksınız” şeklinde bir kullanım yapmış. 
 
Sözleri ve yaptıkları ile meleleri etkileyen Hz.Musa  ve Harun’a karşı Firavun’un yaptığı hamle, hakikat ve 
adalet çağrısını güvenlik tehditi gibi algılatmaya çalışıp gündem saptırmasıdır. Şuara 35 de aynı ifade 
Firavun’un sözünün devamı olarak anlatıldığı için biz 110 ncu ayette konuşanın meleler değil Firavun 
olduğunu savunuyoruz.  
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(Araf 7/111) 

ُلَاق 	َۙنی۪رِشاَح ِِنئآَدَمْلا يِف ْلِسَْراَوُ هاََخاَو ْھِجَْرا اوٓ
Kâlû ercih veeḣâhu veersil fî-lmedâ-ini hâşirîn(e) 

 
Dediler ki : “ Onu ve kardeşini geri bırak!  Ve şehirlere toplayıcılar yolla. 
 
Bunu diyenler, İsrailoğullarından olan meleler  dedi ler ki : “ Onu ve kardeşini geri bırak! Ve şehirlere 
toplayıclar yolla.”  
 
Firavun Mısır’da. Burada sözü edilen hangi şehir ? O zaman bu Firavun’un yaşamadığı şehirler. Buradaki 
“ medâ-in” Medine’nin çoğulu olup şehirler demektir.  Bazıları bu kelime ile Mısır’ın kenar taraflarındaki 
şehirlerin kast edildiğini söylemişlerdir. Demek ki alim sihirbazlar Firavun’un bulunduğu şehrin dışından 
getirilecektir.  
 
“ hâşirîn ” toplayıcılar demektir. Yani  sihirbazları toplayıp Firavun’a getiren özel görevliler. Bu ifadeden 
alimlerin zorla toplandığı manası çıkmaktadır. Sihirbazların kendi gönülleri ile gelmediğine dair delil 
ayetimiz ; 
Sihirbazlar diyor ki :  
 
“ Ve ona karşı  sihirden bize zorla yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin diye Rabbimize 
iman ettik” (Taha 73) 
 
Demek ki sihir gönüllü olarak yaptırılmamış, zorla yaptırılmış. Bu bir yorum değil, Kur’an’i bir tespit.  
 
“ercih” kelimesi burada iki şekilde yorumlanmış; ya hapset ya da bu kararında acele etme. İsrailoğullarına 
meleler diyorlar ki “ Harun ile Musa’nın işini bitirme. Biz burada alıkoymaktan önce melelerin Firavun’un 
acele hüküm vermesini engellemeleri ve bir zaman kazanmaları olarak bunu anlıyoruz. Çünkü bağlam 
bunu destekliyor. Yapılmak istenen Hz. Musa’nın silahı ile Hz. Musa’yı vurma planları için zaman 
kazanmaktır.  
 
 
(Araf 7/112) 

	ٍمی۪لَع ٍرِحاَس ِّلُكِب َكُوْتَأی
Ye/tûke bikulli sâhirin ‘alîm(in) 

 
Sana bütün alim sihirbazları getirsinler. 
 
Sihirbazların zorla getirildiğine dair İkinci delilimiz de budur. Bütün alim sihbirbazlar gelsin  değil, getirsinler.  
Alim denmesi bu kişilerin astronomiden tıbba kadar her alanda söz sahibi olmalarındandır. Ancak Firavun 
tarzı zalim yönetimler ilmi ıslahat için değil, savaş ve zulümde kullanma yanlısı olduklarından bu tarz bir 
yöntem uygulamışlardır. Kibirlerinden dolayı ilmi ayaklarına getirdiler.  
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(Araf 7/113) 

ُلَاق َنْوَعِْرفُ ةَرَحَّسلا َءآَجَو 	َنی۪بِلَاغْلا ُنَْحن اَّنُك ِْنا اًرَْجَال َاَنل َِّنا اوٓ
 

Vecâe-sseharatu fir’avne kâlû inne lenâ leecran in kunnâ nahnu-lġâlibîn(e) 
 
Ve sihirbazlar Firavun’a  getirildi. Dediler ki : “ Eğer galip gelenler biz olursak muhakkak 
bize bir ecir vardır.” 
 
Burda da “geldi” diye meallendiriyorlar, fakat yukardaki bağlamla düşünüldüğünde “geldi” manası 
olmaz. Doğru meal “getirildi” olması lazım.  
 
Bir adamı zorla şehrinden toplayıcılarla getirtiyorsun, o adam da diyor ki : “ Galip gelirsek bize bir ecir 
varmı?” Bunu der mi bu adam. Bu adam der ki : “ Bırakın ben evime gideyim, bana bir zarar vermeyin, 
beni alıkoymayın.” Vaadedilecekse zaten zorla getirme olmaz. Adam o vaad için gelir.  
 
Bu kelime neden bu kadar önemli ? Zira gelmek ve getirilmek arasındaki küçük fark, sihirbazların ölümünü, 
imanını açıklayan farktır. Şimdi bu “ecran” kelimesine bakalım. Bu kelime nekira yani belirsiz olarak 
gelmiştir. Bu belirsizlik kelimenin anlamına çokluk ve büyüklük manası katmaktadır. Bunu büyük bir karşılık, 
büyük bir mükafat olarak çevirebiliriz. 
Ücret bekleyen sihirbazlar da olabilir, haşirinler de olabilir. Getirenler demiş olabilir. “ Biz bunları getirdiğimiz 
için bize bir ücret var mı?”  
 
Kur’an burada Şuara suresi 36 da haşirin, haşredenler,  toplayıcılar demektedir. Bu yorumu bir sonraki 
ayet şöyle destekliyor.  
 
 
(Araf 7/114) 

	َنی۪بََّرقُمْلا َنَِمل ْمُكَّنِاَو َْمَعن َلَاق
Kâle ne’am ve-innekum lemine-lmukarrabîn(e) 

 
Dedi ki: “Evet ve siz elbette en yakınlarsınız.” 
 
Dedi ki: “Evet ve siz elbette en yakınlarsınız.( Yani mukerrebun olanlarsınız). Bazı müfessirler bunu “ 
olacaksınız” olarak çevirmişlerdir. Arapçasında “ olacaksınız” diye bir kelime yok. Olacaksınız diye 
gelecek zaman ifadesini kendileri eklemektedir. Buradasi “ ne’am “ kelimesi “evet” diye 
meallendirdiğimiz tasdik manasındadır.  
 
Burada ecir bekleyenlerin, şehirlerden toplatılan sihirbazlar olmadığı anlaşılmaktadır. Zira bunlar zaten 
Firavun’un ve onun sisteminin en yakın (mukerrebun) olduklarının teyit ve tasdik ettirmişlerdir. Firavun 
sistemi devlet yönetiminde yöneticilere yakınlık orannda menfaat artmaktadır. Hakedişe göre değil de 
yakınlığa göre kamu imkanları peşkeş çekilmektedir.  
 
Meleler diyor ki bu haşirinlere  : “ Siz zaten bu sistemin en yakınlarısınız. :Bu sistem çökerse sizde çökersiniz. 
En büyük ecir zaten bu. Sistemin ayakta kalması sizin en büyük ecrinizdir.  
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(Araf 7/115) 

َّمِاَو َيِقُْلت َْنا آَّمِا ىٰٓسوُم َای اُولَاق 	َنی۪قْلُمْلا ُنَْحن َنوَُكن َْنا آ
Kâlû yâ mûsâ immâ en tulkiye ve-immâ en nekûne nahnu-lmulkîn(e) 

 
Dediler ki : “ Ey Musa, sen mi atacaksın yoksa biz mi atalım? 
 
Sihirbazların Hz. Musa ile karşılaştıklarında kurdukları cümle bu. Bu teklif ve 123 ncü ayetteki Firavun’un “ 
Artık yakında bileceksiniz” cümlesi alim sihirbazların sadece gösterilerini yapmak için getirildiklerini kanıtlar 
mahiyettedir.Zira üstün gelme, galebe çalma niyeti olan biri, her bir imkanı kullanmak isteyecek, rakibine 
fırsat bile vermeye yanaşmayacaktır.  
 
Burada alim sihirbazların başarısız olduklarında öldürüleceklerine dair bir öngürü ve bilgilerinin olmadığı 
net olarak anlaşılmaktadır. Ölümüne bir müsabaka yapsan, karşıdaki rakibe buyur sen at dermisin? Alim 
sihirbazlar zorla getirildi, bir gösteri yapıp tekrar memleketlerine döneceklerini zannediyorlar. O yüzden 
önce sen mi atarsın, biz mi atalım? Bu bir gösteri sadece. 
 
Demek ki bu Firavun’un aldığı spontan bir karar. O anki duruma bakıp karar veriyor. Zaten  : “ Siz bu alim 
sihirbazla arkada bir kumpas kurdunuz bana diyor.” 
 
Hz. Musa  diyor ki :  

 
 
(Araf 7/116) 

ََّمَلف ۚاُوقَْلا َلَاق 	ٍمی۪ظَع ٍرْحِِسب ُ۫ؤآَجَو ْمُھُوبَھَْرتْساَو ِساَّنلا َُنیَْعا اوُٓرَحَس اَْوقَْلا آ
 

Kâle elkû(s) felemmâ elkav seharû a’yune-nnâsi vesterhebûhum vecâû bisihrin ‘azîm(in) 
 
“Atın!” dedi.  Attıkları zaman bakanları sihirlediler ve onları korkuttular ve azametli bir sihirle 
geldiler. 
 
Ragıp bu “rahibe” kelimesine sakınma ve endişe ile olan korku demiş. Bakanları korkutmuşlar, Hz. Musa’yı 
da korkutuyorlar. Bu gösteride alim sihirbazlar bir takım sopa ve ipler kullanarak yılanları hareket 
ettiriyorlardı. Normalde hareketsiz olan şeyleri hareket ettiriyorlardı. Bunu biz Şuara suresi 44 de okuduk.  
 
Bu illizyon izleyicilerin gözünü bağlamış ve izleyiciler bilmedikleri bir kaynaktan hareket ettirilen yılanlardan 
korkmuşlardı. Çünkü yılanlar tehlikeli varlıklar. Buda ona benzetiyor ve korkutuyor. Korkanlar içinde 
Hz.Musa’da bulunmaktadır. Biz bunu Taha 67-68 den okuyoruz.  
 
“ Bu yüzden Mûsâ içinde bir korku hissetti. Korkma!  Muhakkak ki sen, sen üstünsün.”dedik. (Taha 67-68) 
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Halkı korkutup yönetmenin yolu, sahte düşmanlarla sindirip onları endişelendirmektir.  Firavun sistemleri, 
tagut sistemleri bu kaygı ve kuruntuları suistimal ederek onları sömürür. Bu günde korku en iyi yönetme 
enstrümanı olarak malesef kullanılmaktadır.  
 
(Araf 7/117) 

َنْیَحَْواَو 	َۚنوُكِْفَأی اَم َُفقَْلت َيِھ َاذَِاف َۚكاَصَع ِقَْلا َْنا ىٰٓسوُم ىٰلِا آ
 

Veevhaynâ ilâ mûsâ en elki ‘asâk(e)(s) fe-iżâ hiye telkafu mâ ye/fikûn(e) 
Ve Mûsâ’ya  asasını atmasını vahyettik.  Attığı zaman o, kurguladıkları şeyleri silip süpürdü.  
 
Allah’ın vahyetmesinin nedeni, o an Mûsâ korktu, Allah’ın onu desteklemesi lazım. Ve hızlı bir şekilde bilgi 
veriyor. “ Asanı at! diyor. “ 
 
Attığı zaman o kurguladıkları şeyleri silip süpürdü. Maddi olarak sihirbazların sopalarını, iplerini yutmak 
değildi. Çünkü onlar üzerinde üstün gelmek, onları yenmek manasında üstünlüğü ifade etmek için 
kullanılan mecazi bir kelimedir.  
 
Hz. Musa ipe ve el çabukluğuna ihtiyaç duymayarak onların aslında sıradan malzeme ve düzenek 
olduklarını göstermektedir. Bu da onların batın olduğunu gösteriyor. Bunu Yunus 81 de şöyle okuyoruz ; 
 
“Sizin getirdiğiniz şey sihirdir. Muhakkak ki Allah, onu bâtıl kılacaktır. (yutacaktır değil, boşa çıkaracaktır)  
(Yunus 81) 
 
 
(Araf 7/118) 

	َۚنُولَمَْعی اُوناَك اَم َلََطبَو ُّقَحْلا ََعقََوف
 

Feveka’a-lhakku vebetale mâ kânû ya’melûn(e) 
Böylece hak vuku buldu ve onların  yapmış oldukları şeyler bâtıl oldu.  
 
Yutuldu, sindirildi demiyor. Bâtıl oldu diyor. Yani onların bir düzenek olduğu ortaya çıktı. Hak suretindeki 
maskeleri düştü.  
 
Bu ayetten batıl yöntemlerle hakikatlerin savunulamayacağını anlıyoruz. Sırf insanların imanları artsın diye 
yalan, yanlış hikayeler uydurma anlatımlarla, onları sahih olmayan hadislerle korkutmak ve 
umutlandırmak hakikate ihanettir 
 
Bu yaşananların tamamı Hz. Musa ve Harun dönemindeki insanların ilgi duydukları konular ile alakalıdır. 
Çünkü Mısır’da sihir zirveydi. İnsanlar en çok ona dikkat eder, onunla meşgul olurlardı.  
 
Resullerde kavimleriyle algı seviyelerine göre en uygun tebliğ üslubu ile iletişim kuruyorlardı. Başka bir 
resulde böyle bir asa olayı göremezsin. 
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(Araf 7/119) 

	َۚنی۪رِغاَص اُوَبَلقْناَو َكِلَانُھ اُوبُِلَغف
Feġulibû hunâlike venkalebû sâġirîn(e) 

 
Bu yüzden orada galip gelindi ve  boyun bükerek inkilap ettiler. 
 
Burada Hz. Musa ve Harun’a bakan bir anlatım var. “inkilap” bir halden başka bir hale geçmek demektir. 
Kur’an birçok yerinde yanlış inanışta olanların Rabbe rücu etmelerinden bahseder. Peki burada neden 
sihirbazlar için “rücu” kelimesi kullanılmadı da “inkilap” kelimesi kullanıldı. Bunun cevabını A’raf 125 te 
verecek.  
 
 
(Araf 7/120) 

	َۚنی۪دِجاَسُ ةَرَحَّسلا َيِقُْلاَو
Veulkiye-sseharatu sâcidîn(e) 

 
Bu öne atılma, ortaya kendini çıkarmadır.  
 
 
 
 
 
 
(Araf 7/121) 

ُلَاق 	َۙنیَ۪ملَاعْلا ِّبَِرب اَّنَمٰا اوٓ
 

Kâlû âmennâ birabbi-l’âlemîn(e) 
 
Dediler ki : “ Biz âlemlerin Rabbine iman ettik.” 
 
Âlemlerin Rabbi kavramını bilen, cennet ve cehennemden bahseden alim sihirbazların bu olaydan önce 
Allah’a inanmayanlar değil, bu ayetle kalpte olanın haykırılması, duyurulması bizce söz konusudur. Bunun 
delili şudur: Firavun öyle bir zulüm ve baskı kurmuştur ki insanlar üzerinde, Firavun’un sarayında zulüm ve 
işkence korkusuyla imanını gizleyen kişi anlatımı bu yorumumuzun gerekçesidir, (Mümin suresinin 28 nci 
ayeti). Firavun’un içinde imanını gizleyen biri varsa , farklı şehirlerde imanını gizleyen neden olmasın. 
 
İnsanlar düşünce ve inanç özgürlüğü içinde değillerse bu inançlarını gizliyorlarsa orada Firavunlaşma, 
tagutlaşma söz konusudur. Tagutu tarif edenler için şuna bakacaksın. Kardeşim burada inanç özgürlüğü 
varmı ?, Düşünce özgürlüğü var mı? Varsa mesele yok demektir.  
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(Araf 7/122) 

	َنوُرٰھَو ىٰسوُم ِّبَر
Rabbi mûsâ vehârûn(e) 

 
Musa’nın ve Harun’un Rabbine! 
 
Hz. Musa ve Hz. Harun eylem ve söylem bütünlüğünün sembolüdür. Hem yaşama hem konuşma 
özgürlüğü. Hz. Musa gibi dik bir duruş hem de Harun gibi hakikati söyleme özgürlüğü 
 
 
 
(Araf 7/123) 
 

 ۚاََھلَْھا آَھْنِم اوُجِرُْختِل َِةنی۪دَمْلا يِفُ هوُُمتْرَكَم ٌرْكََمل َاذٰھ َِّنا ْۚمَُكل ََنذٰا َْنا َلَْبق ۪ھِب ُْمتْنَمٰا ُنْوَعِْرف َلَاق
	َنوَُملَْعت َفْوََسف

 
Kâle fir’avnu âmentum bihi kable en âżene lekum(s) inne hâżâ lemekrun mekertumûhu 

fî-lmedîneti lituḣricû minhâ ehlehâ(s) fesevfe ta’lemûn(e) 
 

Firavun şöyle dedi : “ Benim size izin vermememden önce ona inandınız mı? Muhakkak 
ki bu, şehirde  onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir plandır. Artık 
yakında bileceksiniz. 
 
Sihirbazların öleceklerini bilmemelerinin bir delili de bu ayettir. Firavun kızıyor, bunlar bana komplo kuruyor 
diyor ve böyle bir karar veriyor. Artık yakında göreceksiniz size ne yapacağım diyor.  
 
Firavunun nazarında sihirmazların ve Hz. Musa’nın yaptığı arasında bir fark varmı? Zira sihirbazların iman 
ilanını planlı bir ihanet olarak Firavun algılamıştır. “ Benim size izin vermemden önce ona inandınız mı?” 
ifadesindeki  “ona” kişi zamiri, Taha suresi 71 ve Şuara suresi 49 da ki benzer bir kullanımından dolayı Hz. 
Musa ile ilişkilidir.  
 
Firavun sisteminde Nuh kavmindeki gibi inanç özgürlüğünün olmadığı net olarak görülmektedir. İnanç 
için kimseden ne izin alınır ne de kimseye hesap verilir. Bir kişiyi mürted. Kafir, sapık ilan edip ona baskı 
uygulamak, ötekileştirmek, Firavunlaşmış  zihniyetin dışa yansımasıdır.  
 
Ayetin son cümlesi olan “ Artık yakında bileceksiniz” kullanımı, alim sihirbazların başlarına gelecek şeyden 
haberlerinin olmadığını ifade eden Kur’an’i delilimizdir.  
 
Şehirlerden toplanan sihirbazlar bu gösteriyi kaybettiklerinde asılıp, öldürülecekleri konusunda onlara 
önceden en ufak bir bilgi verilmemiştir. Firavunun bu sponton kararının gerekçesi, Hz. Musa ile sihirmazların 
yaptığı müsabakanın bir tür danışıklı döğüş olduğu iddiasıdır.  
 
Firavun sihirbazların iman ilanını gizli yapılan ittifaklar sonucu gerçekleşmiş bir ihanet olarak algılamıştır. 
Zira kişi kendinden bilir işi. 
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(Araf 7/124) 

ّلَُصَال َُّمث ٍفَالِخ ْنِم ْمَُكلُجَْراَو ْمَُكیِدَْیا ََّنعَِّطُقَال 	َنی۪عَمَْجا ْمُكََّنبِ
 

Leukatti’anne eydiyekum veerculekum min ḣilâfin śümme leusallibennekum ecme’în(e) 
 
Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı keseceğim. Sonra hepinizi mutlaka asacağım. 
 
İfadeler yapı itibariyle çokluk ifade ettiği için kelimeler kesilmenin ve asılmanın en kötüsünü ifade 
etmektedir. Asılmanın hurma kütüklerinde olduğu detayını bize Taha suresi 71 veriyor. Hilaf kelimesi arka, 
son, muhalefet, ihtilaf, zıddına, çaprazına gibi anlamlara gelmektedir. Türkçede geçmiş olan kelimenin 
anlamı, türedikleri kökün anlamına uygun olarak zıtlık eksenindedir. Yani kelimeler yüzyüze, yanyana 
değilde arka arkaya, sırt sırta olmayı zıt yönlere yönelmeyi, ayrılığı ifade etmektedir. 
 
Bu nedenle el ve ayakların çapraz kesimi anlaşılacağı gibi Firavun’a yapılan muhalefetin sonucu el ve 
ayaklarınızı keseceğim şeklinde de bazı müfessirler tarafından anlaşılmıştır. Yani buradaki “hilaf” kelimesi 
çapraz değil de muhalefet olarak anlatılmış. “ Bana yaptığınız muhalefetten dolayı” 
 
Eski Mısır tıbbında kanın vücutta devaran ettiği değil, sabit olduğuna inanılırdı. Bu yüzden çapraz yapılan 
el ve ayak kesiklerin (el ve ayağın kesilmesi değil) amacı, kanın sağlı sollu vücuttan tamamen yavaşca 
boşaltılmasıdır. Ve belli bir hızla  yapıyor, yavaş yavaş, damla damla. Ve asıyor adamları. Bu şekilde ibreti 
alem bir ceza vermiş oluyor.  
 
El ve ayakların komple kesilip koparılması, saniyeler içinde kişiyi öldüreceği için böyle bir infaz yöntemi 
istenmemektedir. Zira halkı kandırmak için yapılmış bir komplo olduğunu düşündüğü bu mağlubiyetin 
insanlar üzerindeki etkisini kırmak, onlara bir nevi gözdağı vermek için sihirbazların işkence ile yavaş yavaş 
öldürülmelerini emretmiştir.  
 
 
(Araf 7/125) 

ُلَاق َّنِا اوٓ 	َۚنُوبَِلقْنُم َانِّبَر ىٰلِا آ
Kâlû innâ ilâ rabbinâ munkalibûn(e) 

 
Dediler ki : “ Muhakkak biz, Rabbimize inkilap eden kimseleriz. 
 
Sihirbazların cevabı da bu. Ayette geçen “munkalibun” kelimesi kalp ve onun türevi olan inkilap 
kelimesinden türemiştir. Bir halden başka bir hale dönüşmeyi ifade eder. Devrim manasına gelen inkilap 
ta aynı kelimeden gelmektedir.  
 
Rabbimize döndük denmeyip, O’na inkilap ettik detayı önemlidir. Çünkü Rabbi bilmeyen, inanmayan 
biri O’na rücu eder. Ancak burada alemlerin Rabbi bilinip, inanılmakta. Sadece Firavun’un baskısından 
bu iman pasif kalmaktadır.  
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Gerçekleşen manevi inkilap yani dönüşüm, imanın pasifliğinin kişiyi kölelikten, esaretten, insan onuruna 
yakışmayacak bir şekilde yaşamaktan kurtarmayacaktır. Sihirbazlar bunu görmüşler. Evinden yurdundan 
seni alıp buraya getiriyorlar. Senin imanın pasif kaldığı için köle olmaya devam ediyorsun.Yaşadıkları 
inkilap bu. Oysa iman saf bir inanç değil hayata yansıması gereken içsel bir ameldir.  
 
Bu inkilap iman ve teslimiyetin Firavun’a değil, sadece alemlerin Rabbine teslimiyetle  olacağını 
anlamaktır. Bu inkilap korkulardan ve baskılardan kurtulma inkilabıdır. Bu inkilap batılın gölgesinde 
yaşamaktansa ölüm pahasına da olsa hak ve hakikatin müezzinliğini yapma inkilabıdır. 
 
(Araf 7/126) 

َّنِم ُمِقَْنت اَمَو َِّالا آ َنَّبَر َۜاْنتَءآَج اََّمل َانِّبَر ِتَایٰاِب اَّنَمٰا َْنا ٓ 	َ۟نی۪مِلْسُم َانَّفََوتَو اًرْبَص َانَْیلَع ْغِرَْفا آ
 

Vemâ tenkimu minnâ illâ en âmennâ bi-âyâti rabbinâ lemmâ câetnâ(c)rabbenâ efriġ 
‘aleynâ sabran veteveffenâ muslimîn(e) 

 
Rabbizin ayetleri bize geldiği zaman, O’na iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. 
Rabbim, bize sağbır yağdır ve teslimiyetimizi tamamla! 
 
Ayette yer alan “ yağdır” diye meallendirdiğimiz “feraha” kelimesi  Kur’an’da altı yerde geçmektedir. 
Kelime farklı kalıplarda farklı anlamlar için kullanılmıştır. Bir işten boş olma, bitirmek, yönelmek, kast etmek, 
ölmek, kap boşaltmak, boşa gitmek, suyu dökmek, bir şeye endişe duymak gibi lügat manalarına geliyor.  
 
Yani sihirbazların el ve ayaklarına atılan kesi ve hurma kütüklerine asılarak yapılacak olan infaz sırasında 
kanları damla damla sızarken, sözlerine vefa göstermeleri için, kendilerine yaptıkları telkinler dua olarak 
dudaklarından dökülmektedir. Bu tutum 102 nci ayetteki “ ahde vefa’nın nasıl olacağına dair etkileyici 
bir örnektir. Zaten ‘teveffe” kelimesi söze bağlı kalmayı ifade etmektedir. Yani sen bizi vefat ettir değil, 
sen bizi öldür değil. Burada ‘teveffe” kelimesine ölüm, can alma, vefat ettirme manası vermek mantık 
hatasıdır.  
 
Firavun’un işkence ile öldüreceği sihirbazların cümlesini “ Rabbim bizi sen öldür,bizi sen vefat ettir, bizim 
canımız Sen al şeklinde anlamak, mücadelelerine katkı sağlayacak sabırlı ilgili bir söylem değil, sabırsızlık 
sonucu yapılan, intihar ve mücadeleden kaçma, kurtulma talebidir. Oysa bu muteber bir davranış 
değildir.  
 
Burda sihirbazların anlattığı şu : “ Damla damla kanımız boşalırken, sen bize sabır yağdır ki, biz bu 
sözümüzü tamamlayabilelim, sözümüzden dönmeyelim, sözümüze vefa gösterebilelim, o halde iken 
imandan küfre dönmeyelim.” 
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(Araf 7/127) 
 

 َلَاق ََۜكتَھِلٰاَو َكََرَذیَو ِضَْرْالا يِف اُودِسُْفیِلُ ھَمَْوقَو ىٰسوُم َُرَذَتا َنْوَعِْرف ِمَْوق ْنِمُ َالَمْلا َلَاقَو
َّتُقنَس َنَْبا ُلِ 	َنوُرِھَاق ْمَُھقَْوف اَّنِاَو ْۚمُھَءآَِسن ۪يَْحتَْسنَو ْمُھَءآ

 
Vekâle-lmeleu min kavmi fir’avne eteżeru mûsâ ve kavmehu liyufsidû fî-l-ardi veyeżerake 

veâlihetek(e)(c) kâle senukattilu ebnâehum venestahyî nisâehum ve-innâ 
fevkahum kâhirûn(e) 

 
Ve Firavun’un kavminden meleler dedi ki : “ Mûsâ’yı ve onun kavmini , yeryüzünde fesat 
çıkarsınlar ve senin ilahlığını terk etsinler diye mi bırakacaksın?” Dedi ki : “ Onların oğullarını 
katledeceğiz ve kızlarını sağ bırakacağız.” Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız. 
 
Kızlar diye çevirdiğimiz kelime ayet metninde “nisâ-kadınlar” şeklinde geçmekte. Bundan kız çocukları 
kastedildiği açıktır.Çünkü oğulun zıddı kızdır. Erkek çocuklar öldürüldüğü ve dolayısıyle yetişmiş adam 
olma imkanını kaybettikleri için onlar  ebnâ-oğullar kelimesi ile anılırken, kız çocukları sağ bırakılmaları 
sayesinde yetişkin kadın olabilmeleri için olacakları duruma itibar edilerek onlara nisâ kelimesi 
kullanılmıştır. 
 
âlihetek(e - Senin ilahlarını kelimesi, Ali bin Ebu Talip, İbn Abbas ve Dahhak tarafından ilâhetek(e 
senin ilahlığın şeklinde okunmuştur.  
 
Melelerin bu söylemi Kassas 38 e dayanmaktadır. Zira orada Firavun melelerine şöyle demiştir : 
 
“ Ve firavun “ Ey meleler! Ben, sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum.” (Kassas 38) 
 
Burada firavun’un kavminden olan meleler detayı. Firavun’un kavminden olmayan Hz. Musa ve Harun’un 
kavminden olan, İsrailoğullarından olan meleler olduğunu da bize gösteriyor. Zaten müsabaka fikri 
onlardan gelmişti, diğer melelerin firavun’u tahrik ederek Musa peygambere ve İsrailoğullarına 
kışkırtmaların altında melelerin altındaki bu rekabet de olabilir.  
 
“Kahhar” boyun eğdiren, kendisine dikleneni ezen güç demektir. Firavun sihirbazlara yaptırdığı infazın bir 
benzerini Musa ve ona inananlara yapmama sebebi, köle stoğunu tehditle, zorbalıkla , zulümle elde 
tutma isteğidir.  
 
İsrailoğullarının tüm oğullarını mı öldürüyor? Hayır 
 
Firavun’un sistemini kabul edip ona uyum içinde hizmet edenlere ve çocuklarına dokunmuyor. Asilerin 
çocukları öldürülüp,kadınlarına el konularak aileleri darmadağan ediliyor. Bu onları öldürmekten daha 
etkili bir gözdağıdır. Günümüzde bazı terör örgütlerinin halka baskı kurmak için çocuklar üzerinden tamda 
yaptığı firavunlaşmadır. 
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(Araf 7/128) 
 
 

ِِّٰ� َضَْرْالا َِّنا ۚاوُِربْصاَوِ ّٰ�اِب اُونیَ۪عتْسا ِھِمَْوقِل ىٰسوُم َلَاق ُ َةبِقَاعْلاَو ۪ۜهِدَابِع ْنِم ُءآََشی ْنَم اَُھثِرُوی ۠
	َنی۪قَّتُمْلِل

Kâle mûsâ likavmihi-ste’înû bi(A)llâhi vasbirû(s) inne-l-arda li(A)llâhi yûriśuhâ men yeşâu 
min ‘ibâdih(i)(s) vel’âkibetu lilmuttekîn(e) 

 
Musa kavmine dedi ki : “ Allah’tan yardım isteyin ve sabredin! Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır.  
Kullarından dileyeni ona varis kılar. Ve akıbet muttakilerindir. 
 
i-sti’ane , yardım istemek anlamına gelir,  İÂNE ve Meune ile nusrat arasında fark vardır. En-Nasir Allah’ın 
bir esmasıdır. Nasir birine karşı düşman ve hasıma karşı istenen yardım iken iane başkasına karşı değil 
bizzat kişinin kendini ayartmasına karşı onu desteklemek ve ona yardım etmektir. 
 
Hz. Musa Firavun’u yenmek için İsrailoğullarının kendi içlerindeki duygularla mücadele etmelerinin 
gerektiğini söylüyor.  
 
Bu nedenle Musa peygamberin zulüm altındaki halkına verdiği mesajı dile getiren bu ayet sadece 
İsrailoğullarına yönelik bir mesaj değil, aslında tüm insanlara yönelik bir mesajdır. Herkesin zihninde bir 
istikbal tasavvuru vardır.  
 
Bu tasavvurda hem fert hem de toplum olarak harika şeyler düşünülür. İnsan fıtri olarak yenilgi, başarısızlık, 
aczlik, mahrumiyet ve çaresizlik gibi menfi halleri kendisine yakıştırmaz. Değerlere, kurucu ilkelere inanan 
ve teslim olanlar bunlar karşısında nefsani duygu ve düşüncelerle nerede duracaklarını bilmelidirler.  
 
Mücadele safhasındaki ara sonuçlar zahiren ve etkileri itibariyle genellikle tatsız olabilir. Ancak güzel 
akıbet,  sorumluluk şuuru ile evrensel ve fıtri ayetlere sarılan ilkeli insanların olacağı müjdesi  vel’âkibetu 
lilmuttekîn(e)  cümlesi ile verilmiştir. 
 
Firavun’un gerçek yüzünü gören İsrailoğulları şimdi kendileri ile yüzleşecektir. Asıl zor mücadele şimdi 
başlayacaktır. Uzun vadeli sefere değil de kısa vadeli ve sonuç odaklı bakanların itirazı hemen kendini 
gösteriyor. 129 da diyorlar ki :  
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(Araf 7/129) 
 
 

ُلَاق  ْمَُكفِلَْختَْسیَو ْمُكَُّودَع َكِلُْھی َْنا ْمُكُّبَر ىٰسَع َلَاق َۜاَنْتئِج اَم ِدَْعب ْنِمَو َاَنیِْتَأت َْنا ِلَْبق ْنِم َانی۪ذُ۫وا اوٓ
	َ۟نُولَمَْعت َفْیَك َرُظَْنَیف ِضَْرْالا يِف

Kâlû ûżînâ min kabli en te/tiyenâ vemin ba’di mâ ci/tenâ(c) kâle ‘asâ rabbukum en 
yuhlike ‘aduvvekum veyestaḣlifekum fî-l-ardi feyenzura keyfe ta’melûn(e) 

 
Dediler ki : “ Sen, gelmeden önce de ve getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Dedi ki : 
“ Umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Böylece 
nasıl amel edeceğinize bakar. 
 
Hz.Musa “ umulurki” diyerek başarının garanti değil insanların gayretine bağlı olduğunu belirtmiş. Bu 
kullanımı ile Hz. Musa sadece inanmanın istikbali garantilemediğini ve külfetsiz rahmet olmayacağına da 
işaret etmiştir.  
 
Soru şu : İsrailoğullarının derdi iktitarı ele geçirip firavunlaşmak mı, yoksa yeryüzünün halifesi olmak mı? 
 
“ Böylece nasıl amel edeceğinize bakar” Zira mazlumun iktidarı her an nefret ettiği zalimin saltanatına 
evrilebilir.  
 
Firavun’un veya firavunu devirenlerin hedefi onun veya onların saltanatının halifesi olmak değil, 
yeryüzünün halifesi olup dünyayı daha yaşanılabilir cennetvari bir paylaşım ortamına çevirmek olmalıdır. 
 
İktidar olmak, saltanat sürmekte değil, sıkıntılarda, kıtlıklarda, felaketlerde sorumluluk alabilmektir.  
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Resullerin Mısır’da yaşadıklarını konu eden bir pasaja gireceğiz. Hz. Harun 
ve Musa’nın Mısır’da geçirdiği yıllarda neler yaşandığına dair bize özet bir 

anlatım yapılacak. 
 
(Araf 7/130) 

َنْذََخا َْدَقلَو 	َنوُرَّكََّذی ْمُھََّلَعل ِتاَرَمَّثلا َنِم ٍصَْقنَو َنی۪نِّسلاِب َنْوَعِْرف َلٰا آ
Velekad eḣażnâ âle fir’avne bi-ssinîne venaksin mine-śśemerâti le’allehum 

yeżżekkerûn(e) 
 

Ve and olsun ki Firavun’un ailesini senelerce ürünlerden kıtlığa uğrattık. Umulur ki olar tezekkür 
ederler. 
 
Burada şöyle bir soru aklımıza geliyor. Allah akıllansınlar diye sürekli azap ve kıtlık mı göndermiş onlara ? 
 
“ sinîn” kelimesi zorla, sıkıntılı geçen seneler, zaman dilimleri manasında Kur’an’ı Kerim’de kullanılmış. Bir 
de “ amen “ yıl kelimesi kullanılmıştır. Bu da “ bolluk” ve “ bereketli olan yıllar” manasında kullanılır. Mesela 
Ankebut suresinin 14 ncü ayetinde “ bin seneden elli yıl eksik” der. Burda kıtlık ve sıkıntıyı anlatan bir 
cümlede “ sene “ kelimesini kullanması Kur’an’ı Kerim’in muazzam bir inceliğidir.  
 
Adalet ve hakkaniyetten uzak iktidarların hakkı verilmemiş hızlı çıkışları keskin düşüşlere sahne olur. Tarih 
bunun örnekleri ile doludur. Halkın geneline yayılmayan yönetimin elindeki o servet ve güç her türlü kıtlık, 
kuraklık ve buhranda ekonomik kriz ve çaresizlik olarak kendini gösterecektir.  
 
Firavun’un sonunu düştnmeyen saltanatçı iktidar anlayışını bekleyen tehlikede budur. Kıtlık ve buhranları 
bir ibret vesikası gibi okuyanlar, onlardan dersler çıkaranlar için zahmetler , rahmete dönüşür. 
 
Tezekkürün amacı, tedebbürü beslemektir. Böylece geleceği yönelik tedbirler üretebiliriz. Krizleri ibrete 
çevirme tezekkür edenlerin yani geçmişi hatırlayıp ondan dersler çıkarabilenlerin yapabileceği bir yetidir. 
Bu yüzden mümin bir delikten iki defa sokulmaz demiştir, Allah Resulü. 
 
 
(Araf 7/131) 
 
 

َُھعَم ْنَمَو ىٰسوُمِب اوُرَّیََّطیٌ َةئِّیَس ْمُھْبُِصت ِْناَو ۪ۚهِذٰھ َاَنل اُولَاقُ َةنَسَحْلا ُمُْھتَءآَج َاذَِاف  اَمَّنِا ََٓالا ۜ
	َنوَُملَْعی َال ْمُھََرثَْكا َّنِكٰلَوِ ّٰ�َ دْنِع ْمُھُِرئآَط

 
Fe-iżâ câet-humu-lhasenetu kâlû lenâ hâżih(i)(s) ve-in tusibhum seyyi-etun yettayyerû bimûsâ 
vemen me’ah(u)(k) elâ innemâ tâ-iruhum ‘inda(A)llâhi velâkinne ekśerahum lâ ya’lemûn(e) 

 
Artık onlara bir güzellik geldiği zaman: “ Bu bizdendir.”dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet 
ederse Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğu saydılar. Fakat onların uğursuzluğu Allah’ın 
katında değil mi?  Lakin onların çoğu bilmezler. 
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“ yettayyerû “ kelimesi bizde tayyir diye geçmiş, uçan şeyler için kullanılıyor “teyyare” diye. Bu kelimenin 
kökü nasıl uğursuzlukla alakalı olarak kullanıyor, Kur’an’ı Kerim. Şöyle ki, cahiliye arapları bir kuş uçuruyor, 
o kuşun sola veya sağa gitmesine göre bunun uğurlu veya uğursuz olduğuna karar veriyor, ona göre işi 
yapıyorlardı. 
 
Ayetin sonu bilgiye atıfla “ Lakin onların çoğu bilmezler” diye sonlanmış. Bir şeyin uğurlu veya uğursuz 
olduğunu bilgiye dayanan bir kanat değildir , cehalete dayanan bir inançtır bu yüzden. Faturayı Hz. 
Musa ve beraberindekilere kesmeye alışmış köle zihniyet bir anda onu ve ona inananları uğursuz ilan 
etmiştir. Amaç ötekileştirip yok etmek. 
 
Bu yaklaşım tarzı günah keçisi olarak Yahudilik inancının içine sızmıştır. Birilerini günah keçisi ilan 
edecekler, bütün sorumluluğu, suçu onun üzerine yükleyecekler ve kendileri oradan pürüpak olarak 
sıyrılacaklar. Bu kafa günah keçisi olarak adamların itikadına girmiştir. 
 
Onların uğur veya uğursuzluk diye adlandırdığı her olumlu yada olumsuzluk Allah’ın katındadır 
denilmektedir. Aslında burdaki amaç, bu ifadenin hikmeti sünnetullaha bir işaret yapılmasıdır. Başlarına 
gelen herşey Allah’ın katında belirlenen o yasalara göre olup bitmektedir. Yani bir sebep-sonuç ilişkisidir. 
Uğur ve uğursuzlukla alakalı değildir. 
 
Bu ayetleri doğru okumak yerine sürekli mucizeye, olağanüstülüğe, metafiziğe dayanmak isteyenlerin 
konuyu neden yanlış anladığı devam eden cümleden şöyle anlatılıyor : 
 
(Araf 7/132) 

	َنی۪نِمْؤُمِب ََكل ُنَْحن اََمف ۙاَھِب َانَرَحَْستِل ٍَةیٰا ْنِم ۪ھِب َانِْتَأت اَمْھَم اُولَاقَو
 

Ve kâlû mehmâ te/tinâ bihi min âyetin litesharanâ bihâ femâ nahnu leke bimu/minîn(e) 
 

Ve dediler ki : “ Onunla bize sihir yapmak için ne ayet getirsen de biz sana inanacak değiliz.” 
 
Adamlar konuyu sünnetullah çerçevesinde değerlendirmiyor, sihir, büyü, olağanüstülükler, mucizeler 
bağlamında değerlendiriyor. O yüzden kaybediyorlar. 
 
Firavun ailesi şeklinde ifade edilen yönetime yakın ve iktidarın kaymağını yiyen kalbur üstü kodamanlar 
Hz. Musa’yı sanki onlara sihir yapmak için gelen bir sihirbaz gibi lanse ederek, uğursuzluklar üretip durumu 
bir tür cadı avına dönüştürmeye çalışıyorlar. 
 
İlkel kafalar, farklılıktan sürekli korkmuş, onu ötekileştirip yok etmeyi marifet bilmiştir.  Farkıl düşüncedekilerin 
içine cin girmiş derlerdi, hemen metafiziğe bağlayıp onu yok ederlerdi. Aynı kafayı burda da görmekteyiz. 
Hz. Musa’nın yaptığını sihir olarak lanse ediyor, başlarına gelenleri uğursuzluk olarak algılıyor ve bu şekilde 
onu yoketmeye çalışıyor, onu şehirden uzaklaştırmayı hedefe koyuyor. 
 
Hz.Musa’ya atılan iftiralar ne yazık ki tezekkür edemediğimiz için bağnaz yaklaşımlar tarafından tarihte 
birçok bilim insanına iftira atılarak sürekli tekerrür etmiştir. Tarih ibret alınmazsa tekerrür eder çünkü.  
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Buna bir örnek verecek olursak; 1578 yılında İstanbul’ta meyana gelen veba salgınının kurulan 
rasathaneden bilinmesi, onların uğursuzluğuna bağlanması tıpkı burdaki gibi bir örnektir. Gerekçeleri  
Takiyyüddin 1 ve personeli yıldızlara bakarak meleklerin bacaklarını gözetlemeleri ve o yüzden veba 
salgını oldu İstanbul’da, o yüzden deprem oldu.  
 
Aynı kafa Musa sen geldin, başımıza bir sürü bela geldi. Bilincin inşasına emek verilmezse, cahiliye sürekli 
itibar görüp, güçlenecektir. Cahiliye ne kadar güçlenirse bu tarz insanlar cadıya çevrilecek, bu tarz 
insanlar uğursuz lanse edilecek ve yok edilecektir.  
 
 
(Araf 7/133) 
 

 اُوناَكَو اوَُربَْكتْسَاف ٍتَالََّصفُم ٍتَایٰا َمَّدلاَو َعِدَافَّضلاَو َلَُّمقْلاَوَ داَرَجْلاَو َنَافوُّطلا ُمِھَْیلَع َانْلَسَْرَاف
	َنی۪مِرْجُم اًمَْوق

 
Feerselnâ ‘aleyhimu-ttûfâne velcerâde velkummele ve-ddafâdi’a ve-ddeme âyâtin 

mufassalâtin festekberû vekânû kavmen mucrimîn(e) 
 

Böylece, onların üzerine, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan gönderdik. Fasılalı ayetlerdi. 
Yine de kibirlendiler ve mücrim bir kavim oldular. 
 
Uğursuz ilan etmelerinin sebebi ayette açıklanmıştır. Burada ilk başta olan tufan. “Tufan” kelimesinin 
anlamı, etrafı dolaşan, çevreleyen demektir.Sadece rüzgar için, sadece çok şiddetli yağmur için tufan 
denmez. İnsanı kuşatan, çevreleyen her tür felaket için kullanılır, demiş Ragıp. 
 
Basra dilcileri tufanın tavaftan geldiğini ve onun çoğulu olduğnu söylerler. Bizce başta tufan sayılmasının 
sebebi bu belaların genel ismi olmasındandır. Şehrin tamamını kuşatmış, şehirde hiç kimse bu beladan 
kurtulamamış, onu anlatmak için tufan en başa konmuştur. 
 
Bizce buradaki tufan mısırlıları kuşatan, saran kitlesel ölümlerin genel adıdır. Çekirgeler başta ekin olmak 
üzere bütün bitki örtüsüne zarar veren canlılardır. Bu çekirğelerin yol açtığı zarardan dolayı da bu insanlar 
gıda sıkıntısı çekmiş. Ayette zikredilen  cerâde bilinen ekin çekirgesidir. Çekirge sürüsü beş hektarlık verimli 
bir araziyi altı saat gibi kısa bir sürede talan edebilir.  
 
Bir dönemde haşerelerin salgınına uğramış Mısırlılar. Bit, pire, tahtakurusu, güve,  kene , karınca gibi 
böcektürü canlılardır. Bunların zararı bulaşan çok sayıda hastalık olmasıdır. Bunlardan bir çoğu ölümcül 
reaksiyon gösteren ciddi hastalıklar. Mesela Kenenin bulaştırdığı Kırım-Kongo kanamalı ateş, Sivrisineğin 
bulaştırdığı sıtma, pirelerin bulaştırdığı veba. Bunun dışında verem, tifüs, kanlıdizanteri, parazit ve mantar 
hastalıkları, hepatit gibi çok tehlikeli ve toplumun geneline yayılan, bazılarının temasla bulaşan bir çok 
hastalığa sebep olmaktadır.  
 
Demek ki insanların gıda kaynakları zarara uğrayınca, yeterli beslenemediler vücut dirençleri düştü 
böylece hastalıklar da haşereler yoluyla toplumun tamamına yayılmaya başladı. Mesela geçmiş yıllarda 

 
1 Osmanlı'nın en önemli astronomlarından olan Takiyüddin, 14 Haziran 1521 tarihinde Şam'da doğdu ve Mısır ve Şam'da yetişti. 1550 yılında İstanbul'a 
gelen Takiyüddin, 1577 yılında III. Murat'ın fermanıyla Tophane sırtlarında bir gözlemevi kurmuştur. Sinüs/tanjant hesaplarını tablolar halinde kullanıma 
sunmuş, 841'i Türkçe 1337 eser oluşturmuştur. Akıldışı söylentiler sonucu Tophane sırtlarındaki gözlemevi Padişah (III. Murat) emriyle yıkılmıştır. 
Yeni bir gözlemevi ancak 300 yıl sonra kurulmuş ancak bu sefer de 31 Mart ayaklanmasına kurban gitmiştir. 
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karaölüm denen veba virüsünden dolayı milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Veba mikrobunu 
insanlara farelerin bulaştırdığını düşünüyorlardı. Ancak canlılar arası geçişi sağlayan da pirelerdir. İlkönce 
pireler, pireler farelere, fareler de insanlara.  
 
Tabiat bir denge içindedir. Çekirgeler ve diğer haşerelerin artışı aslında bunlardan beslenen kurbağaların 
da artmasına sebep oluyor. Bu aslında tabiatın kendini koruma metodudur. Yani çekirge artarsa, onu 
yiyen diğer canılarda artar. 
 
En son ifade de kan geliyor. Kan kelimesini Kur’an’da arattığımız zaman türevleri ile birlikte sadece 
bildiğimiz kan manasında kullanıldığını görüyoruz.  
 
Buradaki kan, genellikle su kaynaklarının kana dönüşmesi tarzında yorumlanmışsa da bunun Kur’an’daki 
kan kullanımından bir referansı yoktur. Bunun Tevrat’tan referansı vardır. Oradaki sıralamada Kur’an’ın 
tam tersi. Biz bu yüzden buradaki kanın en son zikredilmesinden dolayı afetlerin genel sonucunda ortaya 
çıkan, ekonomik ve sosyal çalkantıyı ifade eden ortalığın kan gölüne döndüğünü, olumsuz ve genel 
tabloyu anlatan bir üst başlık olduğu kanatindeyiz. Yani fasılalı demek bunların dönemsel ayrı ayrı ayetler 
olarak geldiği ve en sonunda da kanlı bittiğini ifade ediyor.  
 
 
(Araf 7/134) 
 
 

 َزْجِّرلا اَّنَع َتْفَشَك ِْنَئل ََۚكدْنِعَ دِھَع اَمِب َكَّبَر َاَنل ُعْدا ىَسوُم َای اُولَاق ُزْجِّرلا ُمِھَْیلَع ََعقَو اََّملَو
	َۚلی۪ءآَرِْسا يَ۪ٓنب ََكعَم ََّنلِسُْرَنلَو ََكل ََّننِمُْؤَنل

 
Velemmâ veka’a ‘aleyhimu-rriczu kâlû yâ mûsâ-d’u lenâ rabbeke bimâ ‘ahide ‘indek(e)(s) le-

in keşefte ‘annâ-rricze lenu/minenne leke velenursilenne me’ake benî isrâ-îl(e) 
 

Ve pislik üzerlireni geldiği zaman: “ Ey Musa, katındaki ahd sebebiyle bizim için Rabbine dua et! 
Eğer bu pisliği bizden giderirsen, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle 
beraber göndeririz.”dediler. 
 
 
(Araf 7/135) 

	َنُوثُكَْنی ْمُھ َاذِاُ هُوغِلَاب ْمُھ ٍلََجا ىٰٓلِا َزْجِّرلا ُمُھْنَع َانْفَشَك اََّمَلف
Felemmâ keşefnâ ‘anhumu-rricze ilâ ecelin hum bâliġûhu iżâ hum yenkuśûn(e) 

 
 
Böylece onlardan, o ecele ulaşana kadar pisliği giderdiğimiz zaman onlar sözlerini 
bozdular. 

Buradaki “ yenkusune nekese” kelimesinin lügat manası bozmak, iptal etmek, çözmek,iz silmek, vaadi 
bozmak ve bir işten vazgeçip diğerine yönelmektir. Kur’an’da bu manada  “ ahdi bozmak” anlamında 
kullanılmıştır. 
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Yapılan geri adımın sebebi 131 nci ayette “ başlarına birşey geldiğnde onu kendilerinden bilmeleridir.” 
Başlarına bir kötülük geldiğin de de onu Musa’dan bilmeleri ve ona inanların uğursuzluğu olarak 
görüyorlar. Başlarına bir iyilik geldiği zamanda kendilerinden biliyorlar. Bakış açılarındaki sıkıntıdan dolay 
sözlerinden dönüyorlar. 
 
Bu sözden dönüş Hz.Musa’nın tedbirleri de dahil tüm sözlerinden dönmeleridir. Hz. Musa dua edecek ya, 
onlara diyor ki : Şunu şunu yapacaksınız, şunu şunu yapmayacaksınız.” Sözlerinde dönmeleri , bu tedbir 
ilkelerinden bu kurallardan vazgeçmeleridir. Bunları yalanlamaktır, bunların önemsiz boş şeyler olduğunu 
söylemektir.  
 
Bulaşıcı hastalıklar zengin-fakir, efendi-köle ayırt etmez. Bunu covid-19 örneğinde görüyoruz. Bu nedenle 
ucu firavun ailesine dokunan bu pislikten kurtulmak için her yolu deneyen meleler son çare olarak 
Hz.Musa’ya müracaat etmek zorunda kalmışlardır.  
 
Hz.Musa’nın onların hastalıktan değil de kendi ecelleri ile ölmesi için ecel-e tehir için fiili duasını yapmıştır. 
( Nuh suresi 4 te okuduk). Bu dua muhtemelen hastalığa karşı karantina uygulaması olabilir, haşerelerle 
mücadele olabilir, bataklıkları kurutma olabilir. Her türlü fiili duayı bu kapsam içinde düşünebiliriz.  
 
Bu tedbirlerin bir süre sonra bırakılması, sabır ve sebatla bunun işe yarayacağına inanmayıp, meydan 
okur gibi tam aksinin yapılması ve gaflet için olma, tedbirleri önemsememe ifade edilmiş. Oluşan kötü 
akibet Kur’an litaratüründe intikam olarak formülüze edilmiş. İşte 136 ncı ayet. Açıklamalarımızın referans 
ve delil ayeti bu. 
 
(Araf 7/136) 

	َنی۪لِفاَغ اَھْنَع اُوناَكَو َانِتَایٰاِب اُوبَّذَك ْمُھََّناِب َِّمیْلا يِف ْمُھَانْقَرَْغَاف ْمُھْنِم َانَْمَقتْنَاف
Fentekamnâ minhum feaġraknâhum fî-lyemmi bi-ennehum keżżebû bi-âyâtinâ vekânû ‘anhâ 

ġâfilîn(e) 
 
Ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları sebebiyle artık onlardan intikam 
aldık ve suda boğduk. 

Ayetlerde dile getirilen bu olay Allah’ın İsrailoğullarının Mısır’dan çıkması için tayin ettiği bir gecede 
meydana gelmiştir. Onlar Sina yarımadasına giderken geçmek zorunda oldukları Nil nehrinin Süveyş 
kanalına yakın bir yer gelmişlerdir. Firavun büyük bir ordu ile peşlerinden gelir.  
 
Allah’ın intikamı, bizim intikamımız gibi değildir. Bizim intikamımız zulme uğramış kimsenin çektiği sıkıntılar, 
işkenceler ve benzeri haksızlıkların tezahürü olarak çıkan eziklik ve acizliğin bir yansımasıdır. Sen zulme 
uğramasan intikam almak istermisin? Ezilmesen intikam almak istermisin ? 
 
Allah’ın intikamında ise acizlikten doğan böyle bir öç alma söz konusu bile değildir, akla bile 
getirilmemelidir. O, koyduğu yasalar ölçüsünde objektif, adil, hakkaniyetli bir imtihan alanı yaratmıştır. Bu 
yasalara yani ayetlere ters davrananlara karşı yasaları esnetmez, bükmez, değiştirmez, dönüştürmez, bu 
ilkesizliktir. Allah’ın sünnetine aykırı davranmak demek, sonuçlarına katlanmak demektir. Allah’ın sıfatı 
olarak ifade edilen müntekim ve züntikam sıfatları bu çerceve içerisinde anlaşılmalıdır. Aksi takdirde 
cezalandırma da acele etmeyen, mühlet tanıyan, el Halim sıfatı ile bir çelişki ortaya çıkar.  
 
Sonuç olarak, münezzeh ve mükemmel olan alemlerin Rabbi’nin intikamı sebepleri kasıtlı olarak 
yalanlamak veya önemsememek yoluyla gözardı edenlerin maruz kalacağı sonuçlardır. 
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(Araf 7/137) 
 

 ْتََّمتَو ۜاَھی۪ف َانْكَرَاب ي۪تَّلا اََھبِرَاغَمَو ِضَْرْالا َقِراَشَم َنُوَفعَْضتُْسی اُوناَك َنی۪ذَّلا َمَْوقْلا َاْنثَرَْواَو
ُ ھُمَْوقَو ُنْوَعِْرف َُعنَْصی َناَك اَم َانْرََّمدَو ۜاوَُربَص اَمِب َلی۪ءآَرِْسا يَ۪ٓنب ىٰلَع ىٰنْسُحْلا َكِّبَر ُتَمِلَك

	َنوُشِرَْعی اُوناَك اَمَو
 

Veevraśnâ-lkavme-lleżîne kânû yustad’afûne meşârika-l-ardi vemeġâribehâ-lletî bâraknâ 
fîhâ(s) vetemmet kelimetu rabbike-lhusnâ ‘alâ benî isrâ-île bimâ saberû(s) vedemmernâ mâ 

kâne yasne’u fir’avnu vekavmuhu vemâ kânû ya’rişûn(e) 
 
Ve zayıf bırakılmış kavmi, bereketlendirdiğimiz arzın doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve 
İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel kelimesi tamamlandı. Firavun’un ve onun 
kavminin yapmış olduklarını ve görkemle kurduklarını  yerle bir ettik. 

İsrailoğullarının Mısır’daki sefalet günlerinden sonra kavuştukları bolluk ve iktidar günlerine özellikle Hz. 
Davud ve Hz. Süleyman dönemine bu ayette işaretler var. Firavun ve halkının sahip oldukları mülk, servet 
ve benzeri nimetlere Mısır’da değil, arzın sadece herhangi bir yerinde de değil, sadece Kudüs’te değil; 
ne diyor ayette “ arzın doğusunda ve batısında varis kıldık” Yani İsrailoğulları sadece Kudüs’e gitmek 
zorunda değil, oraya mahkum değil. Sen bu ilkelerle dünyanın neresine gidersen git orası 
bereketlenecektir.  
 
Bu ayetin ifadesine göre Allah’ın ilkeleri olan ayetlerle savaşmayan, onları yalanlamayan, önemseyen, 
onlara ters düşmeyen her ademoğlu arzın bereketine varis olacaktır. Yeterki siz sünnetullah ile 
savaşmayın.  
 
(Araf 7/138) 
 
 

 َْلعْجا ىَسوُم َای اُولَاق ْۚمَُھل ٍمَانَْصا ىٰٓلَع َنُوفُكَْعی ٍمَْوق ىٰلَع اَْوَتَاف َرَْحبْلا َلی۪ءآَرِْسا يَ۪ٓنبِب َانْزَواَجَو
ََنل ٌةَھِلٰا ْمَُھل اَمَك اًھٰلِا آ 	َنُولَھَْجت ٌمَْوق ْمُكَّنِا َلَاق ۜ

 
Vecâveznâ bibenî isrâ-île-lbehra feetev ‘alâ kavmin ya’kufûne ‘alâ asnâmin lehum(c) kâlû yâ 

mûsâ-c’al lenâ ilâhen kemâ lehum âlihe(tun)(c) kâle innekum kavmun techelûn(e) 
 
Ve İsrailoğullarını Bahr’dan geçirdik. Putlarına kendini vakfetmiş olan bir kavimle karşılaştılar. 
Şöyle dediler : “ Ey Mûsâ! Onların ilahları gibi bize de ilah  yap.” Mûsâ : “ Muhakkak ki siz, 
câhillik eden bir kâvimsiniz.”dedi. 

Burada farklı bir anlatım geliyor. “ Putlarına kendini vakfetmiş olan bir kavimle karşılaştılar.” Firavun öldü, 
onun ölümüne şahid oldular ve bir denizden geçtiler ve arkasından bir kavimle karşılaşmışlar. 
 
Meallere bakın ” O kavimde bir puta kulluk eden, puta secde eden (arapçasında tapan yok) diye 
meallendiriyorlar.  
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Burada ya’kufûne kelimesi geçiyor. Vakfetmiş bir kavimle karşılaştılar şöyle dediler : “ey Musa onların 
ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz” dedi.  
 
Buradaki ya’kufûne kelimesine neden önem veriyoruz. Neden rüku eden, secde eden, tapan değil. 
Çünkü o kelimeler Kur’an’da var zaten.  
ya’kufûne kelimesi bir şeye saygı ile yönelip ona bağlanmak anlamına gelen “u’kuf” kelimesinden gelir. 
Aynı kökten olan “itikaf” Allah’a yaklaşmak amacıyla mescide kapanmaktır. 
 
Kulluk eden, secde eden, tapan, rüku eden, ibadet eden bir kavme rastladılar yerine onlara kendini 
vakfetmiş ifadesi bizce önemli bir detay. Çünkü putların önünde yapılan rüku, secde ve ibadetler 
yanlarından geçerken bile anlaşılacak vaka iken bu kavimdeki insanların sevgi ile kendilerini putlara 
vakfettiğini anlamak o kavmin içinde belli bir süre konaklamakla ancak anlaşılır.  
 
Yoldan geçerken şöyle dönüp bakarsa, rüku, secde ettiğini görürsün ama vakfettiklerini anlamazsın. Bu 
detaydan dolayı Hz. Musa ve kavminin bu kavim içerisinde belli bir süre yaşadığını anlıyoruz. Yaşadıkları 
için zaten etkilenmişler. Ve Hz. Musa’ya demişler ki: “ Bize de böyle bir ilah yap.” Yaşayacaklar, 
imrenecekler ve öylece bir istekde bulunacaklar.  
 
İsrailoğulları başlarına gelenlerin inançlarla alakalı olduğunu düşünüyor. İnança bağlamasalar put 
istemezler. Bu nedenle Allah’ın sünneti yerine sığınılacak putlar istemektedirler. Cehaletin oluşturduğu 
belirsizlik muhatabını put üretmeye iter.Put her zaman taş ve toprakla sembolize edilmez. Bazen bir veli, 
bazen bir aziz,bazen bir cin, bazen bir melek gibi metafizik varlıklar, bazen heva heves, bazen oyun 
eğlence, bazen parti, hizipler ve ideolojiler kendini putculuk olarak gösterir.  
 
Her insan neye ve ne uğruna kendini, zamanını, enerjisini, imkanlarını vakfettiğine bakmalıdır. İsrailoğulları 
yıllarca firavunun zulmü altında ezilmiş, köleleşmiş ve taklitci bir karekteri miras olarak edinmiştir. 
 
Hz. Musa ile yaptıkları bu yolculuk taklitcilikten tahkike, cehaletten ilme, kölelikten şahsiyete doğru 
yapılmış  bir eğitim sürecine dönüşecektir.  
 
(Araf 7/139) 

	َنُولَمَْعی اُوناَك اَم ٌلِطَابَو ِھی۪ف ْمُھ اَم ٌرََّبتُم ِءَٓالُ۬ؤٰٓھ َِّنا
İnne hâulâ-i mutebberun mâ hum fîhi vebâtilun mâ kânû ya’melûn(e) 

 
Muhakkak ki, bunların içinde bulundukları şey çöküştür ve yapmış oldukları şey batıldır. 
Muhakkak ki ,bunların içinde bulundukları şey, yaşanılan hayat tarzları ve mevcut vakıa yı ifade ediyor. 
Putlara yakarmak, yalvarmak, menfaatleri gereği onlardan medet ummat tasavvurların dumurunu 
göstermektedir. Zihinler doğru, sağlıklı bilgi ile beslenmezse körelir ve çöküşe geçer. Hakikatler değil, 
hayali süper kahramanlar üreterek onlardan medet umar bu tarz tasavvurlar. Sonuç tam bir hayal 
kırıklığıdır. Çözüm :  
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(Araf 7/140) 

	َنیَ۪ملَاعْلا َىلَع ْمَُكلََّضف َوُھَو اًھٰلِا ْمُكی۪غَْباِ ّٰ� َرْیََغا َلَاق
Kâle eġayra(A)llâhi ebġîkum ilâhen vehuve faddalekum ‘alâ-l’âlemîn(e) 

 
Dedi ki : “ O,sizi âlemlere faziletli kılmışken size Allah’tan başka bir ilâh mı isteyeyim?” 

Bakın meallere “ üstün kılmış iken” diye meallendiriyorlar. Üstün zaten var Kur’an’ı Kerim’de. A’la, Ali 
kelimeleri bunu ifade etmektedir. Fakat burada faziletli kılmış anlamına gelmektedir. Bu tür meallerden 
dolayı İsrailoğullarının seçilmiş ırk olması, diğer insanlardan üstün olması gibi birçok aslı astarı olmayan 
tefsirler yapılmış.  
Hz. Musa çözümü getiriyor. Diyor ki “ Putlarda çözümü aramayın, kendinizde çözümü arayın. Allah sizi 
faziletli kıldı. İçinize bakın, kendi potansiyelinizi görün” 
 
Bu cevap İsrailoğulları özelinde tüm insanlığa bir çağrı ve cevap barındırmaktadır. Zorluk ve sıkıntıları 
aşma gücü potansiyel olarak insanoğluna Allah tarafından bahşedilmiş bir fazilettir.  
 
İsrailoğullarının içinde zanatkarı vardı, tarımla uğraşanı vardı, vs. Her meslekten kişiler vardı. Bunu 
kullanırsanız kendi ayaklarınızın üzerinde duracak bir şehir, bir medeniyet kurabilirsiniz diyor.  
 
Kişi kendini tanımaz ve yapabileceklerinin şuurunda olmaz ise Allah’ın yasalarına ne kadar aykırı ve 
saçmada olsa batıl inançlar üretip kendini ona vakfedecektir. Medeti o putlardan bekleyecektir. Bu tarz 
dindar ama edilgen tipler firavunlar üretecek kadar suistimale açık sünepelerdir. 
 
 
(Araf 7/141) 
 
 

َّتُقی ِۚبَاَذعْلا َءوُٓس ْمَُكنوُموَُسی َنْوَعِْرف ِلٰا ْنِم ْمُكَانْیَجَْنا ْذِاَو َنَْبا َنُولِ  ي۪فَو ْۜمُكَءآَِسن َنُویَْحتَْسیَو ْمُكَءآ
	ٌ۟می۪ظَع ْمُكِّبَر ْنِم ٌءََٓالب ْمُكِلٰذ

 
Ve-iż enceynâkum min âli fir’avne yesûmûnekum sû-e-l’ażâb(i)(s) yukattilûne ebnâekum 

veyestahyûne nisâekum(c) vefî żâlikum belâun min rabbikum ‘azîm(un) 
 
Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, 
kızlarınızı sağ bırakıyorlardı ve bunda Rabbinizden azim bir bela vardır. 

Kur’an’da “bela” kelimesi türevleri ile birlikte 37 yerde geçer. Bela kelimesi sıkıntı, dert, külfet 
manasındadır. Kur’an’ı Kerim’de Firavun’un İsrailoğullarına yaptığı o korkunç işkencelere bela’ul azim 
(azim bela) şeklinde bu ayette ve Bakara suresi 49 da ifade edilmiştir. 
 
Ayrıca Kur’an’da açık bela (bela-ul mubin) Duhan suresi 33’te geçmektedir. Şimdi ” Rabbinizden azim 
bir bela” kullanımı önemli. Bu aslında İsrailoğullarının edilgen, alık ve kendi potansiyelini görmeyecek 
kadar silik ve sindirilmiş olmalarına atfen Rabbin yasalarına bir göndermedir. Yani Rabbinin yasaları 
böyleydi,siz bu yasaların tam tersine hareket ettiğiniz için bu sıkıntıya,dizleri kıran azametli külfete maruz 
kaldınız şeklinde Allah’ın yasalarına bir atıf var.  
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Firavun kendisini ilahlaştırması ve sistemini tağutlu bir puta dönüştürmesi sonuçu yaşanılan çöküş ve zulme 
rağmen sırf özentiyle sığınılacak put aramak bela ve musibetleri birer ibret vesikası olarak  görmemenin 
sonucudur.  
 
Bunu engellemek için devam eden ayet bir eğitim süreçi başlatacaktır. Bu eğitim sürecini ilk Hz. Musa’nın 
alması lazım ki, kavmini kurtarabilsin. Bu yüzden bir sonrati ayet “ atıf” vafı ile bir üstteki ayete kendini 
bağlamış.141 ve 142 
 
 
 
(Araf 7/142) 
 
 

ًَةلَْیل َنیَ۪عبَْرا ّ۪ٓھِبَر ُتَاقی۪م ََّمَتف ٍرَْشعِب اَھَانْمَْمَتاَوً َةلَْیل َنی۪ثَٰلث ىٰسوُم َانْدَعٰوَو  ِھیَ۪خِال ىٰسوُم َلَاقَو ۚ
	َنی۪دِسْفُمْلا َلی۪بَس ْعِبََّتت َالَو ْحِلَْصاَو ي۪مَْوق ي۪ف ي۪نُْفلْخا َنوُرٰھ

Vevâ’adnâ mûsâ śelâśîne leyleten veetmemnâhâ bi’aşrin fetemme mîkâtu rabbihi erba’îne 
leyle(ten)(c) vekâle mûsâ li-eḣîhi hârûne-ḣlufnî fî kavmî veaslih velâ tettebi’ sebîle-lmufsidîn(e) 

 
Musa’ya  otuz gece vaad ettik ve on ile tamamladık. Böylece onun Rabbi,miktarı kırk geceye 
tamanlandı. Ve Mûsâ, kardeşi Harun’a şöyle dedi:” Kavmimde benim halefim ol ve islah et ve  
mufsitlerin yoluna tabii olma.” 

Musa’ya  otuz gece vaad ettik ve on ile tamamladık. ( Ayette neden otuz gün, yevm değil de otuz gece, 
leyl kullanılmıştır? Sonra neden bunu kırk geceye tamamlıyor? Geleceği biliyor kırk desin başta .) 
Böylece onun Rabbi,miktarı kırk geceye tamanlandı. Ve Mûsâ, kardeşi Harun’a şöyle dedi:” Kavmimde 
benim halefim ol ve islah et ve  mufsitlerin yoluna tabii olma.” (Demek ki Hz. Musa’nın kavminde müfsitler 
var. Hz. Musa’nın böyle bir şüphesi var) 
 
Öncelikle “leyl” kullanımına bakalım. Zira ayın halleri ile günleri belirlemek, güneşin doğuş ve batışını gün 
gün saymaktan kolaydır. Hz. Musa ayın hangi döngüsel şeklinde gittiyse, o şeklin tekrar gelmesiyle bir aylık 
sürenin dolduğu kolayca İsrailoğulları tarafından anlaşılabilir.  
 
Kameri döngü 29,5 gündür. Musa dolunayda gitti. Musa ne zaman gitti hilalde gitti. Ne zaman gelecek, 
dolunayda gelecek. Ne zaman gelecek, hilalde gelecek. Ne kadar kolay değil mi? 
 
Hz.Musa “mikad” denilen kararlaştırılmış zamana göre değil, acele ederek kavmini terk etmiştir. Yani 
kararlaştırılan günden erken gitmiştir. Hz. Musa bir ay kalacaktı, on gün erken gittiği için, o gün kırk güne 
yükseliyor. Yine Allah’ın belirlediği otuz gün sabit, Hz. Musa acele gittiği için on gün orda. Biz bu yorumu 
Taha 83 ten anlıyoruz. Rabbimiz Musa’ya “ Seni kavminden aceleyle getiren nedir? Neden on gün önce 
geldin “ diyor. 
Hz. Musa İsrailoğullarının başına Harun’u halef bırakmış ve sırf Allah rızası için ilk vahiy aldığı yere, tabiri 
caizse ödevini yapmış bir talebenin heyecanıyla çıkmıştır. Hz.Musa’nın soruya cevabı şu: 
 
Allah: “Seni kavminden aceleyle getiren nedir? Ya Musa!  Dedi ki : Onlar benim izim üzerindeler 
ve Rabbim ben, Senin rızan için acele ettim.”  
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Hz. Musa kavmini dışsal olarak değiştirmiş, ancak içsel dönüşümlerini beklemeden onlardan 
ayrılmıştır.Dışsal değişimine bakıp, onlarında dosdoğru yol üzerinde olduklarını zannetmektedir fakat 
içinde küçük şüpheler vardır. O şüpheleride zaten Hz. Harun’a ifadelerinden anlıyoruz. 
 
Ancak içsel devrim olmadan dışsal teslimiyet ve kabullenme sağlam bir iman değildir, sadece konjunktürel güce 
boyun eğme anlamında basit bir teslimiyettir. Bunu Hucurat 14 den okuyoruz. Bedeviler dediler ki “ Biz iman 
ettik” İşte şu anda İsrailoğulları bedevi durumundalar. Henüz iman kalplerine oturmadı. 
 
Devam eden ayette kavmin Hz. Musa’nın izi üzerinde olmadığı bilgisi Hz. Musa’ya verilmiş Taha 85 te. 
 
“ Muhakkak ki Biz, senin kavmini, senden sonra baskıya uğrattık ve Samiri, onları delalete düşürdü.” (Taha 
85) 
 
Bu baskı senin bu on günlük acele ile gelmen ve bir ay döngüden sonra geri dönmemen. Ve Samiri onları 
delalete düşürdü. Samiri bu konjunkturi fırsat bildi, zaten kalpleride tam mutmain değildi bu bir baskı 
unsuruna dönüştü.  
Hz. Musa kavminin yanından otuz geceliğine ayrıldığını vaad etmiş ancak bu sürenin hangi zaman 
dilimine düştüğünü belirtmemiştir. Şu tarihler arası yokum dememiştir. Demiştir ki ben bir aylığına Rabbimle 
vaadleştim. Fakat sen on gün erken gidersen biray olmuyor.  
 
Kararlaştırılan yere on gün erken gidince, erken gittiğini bilmeyen kavmi fitneye düşmüştür. Hz. Musa’nın 
kavmi tam inanmış bir kavim değildir. Bir ayı devirince imtihan yani fitne dönemi başlamıştır.  
 
Biz Musa ve Harun’a inandık, yerimizden yurdumuzdan çıktık, çölün ortasına geldik. Bize kim yardım 
edecek fitnesi artık kavme yayılmıştır. Terk edilmişlik duygusu ve psikolojisi on günlük gecikmeyle 
sığınılacak bir put arama zeminini oluşturmuştur. Kişi bazlı din algısı lider gidince kendi ayakları üzerinde 
duramayan,hep birisine muhtaç çocuk zihniyetine güzel bir örnektir.  
 
Günümüzde bile evham ve suizanlar, sahte dayanakların tutsağı ederek insanın gücünü azaltmaktadır. 
Efendisini arayan köle zihniyetine Samiri aslında ikinci firavun olma hevesindedir. 
 
Peki Hz. Musa kırk gece Tur’u Sina’da ne yaptı? Kur’an’da bu boşluk doldurulmuşmudur? On emir ve üç 
adet levhanın verilmesi ne kadar sürebilir? 
 
Bu otuz gecelik süreçte Hz. Musa dağda beklemeyecektir. Bu boşluğu Kur’an A’raf suresinden sonra 
gelecek olan Kehf suresinde Musa-kul kıssası ile tamamlayacaktır. 
 
Hz. Musa’nın bilge kul ile yaptığı yolculuklar on emrin sadece teorik değil tatbiki mahiyetinde hayatın 
içinde uygulamalı bir eğitim sürecidir. Bknz. Kehf suresi 65-82 
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(Araf 7/143) 
 

ُھُّبَرُ ھَمَّلَكَو َانِتَاقی۪مِل ىٰسوُم َءآَج اََّملَو  َىلِا ْرُظْنا ِنِكٰلَو ي۪نیَٰرت َْنل َلَاق َۜكَْیلِا ْرُظَْنا ي۪ٓنَِرا ِّبَر َلَاق ۙ
 ًۚاقِعَص ىٰسوُم َّرَخَو ا َكدُ َھَلعَج َِلبَجْلِلُ ھُّبَر ىّٰلََجت اََّمَلف ۚي۪نیَٰرت َفْوََسفُ َھناَكَم ََّرَقتْسا ِنَِاف َِلبَجْلا

ََّمَلف 	َنی۪نِمْؤُمْلا ُلََّوا َ۬اَناَو َكَْیلِا ُتُْبت ََكناَحْبُس َلَاق َقَاَفا آ
 
Velemmâ câe mûsâ limîkâtinâ vekellemehu rabbuhu kâle rabbi erinî enzur ileyk(e)(c) kâle len 

terânî velâkini-nzur ilâ-lcebeli fe-ini-stekarra mekânehu fesevfe terânî(c) felemmâ tecellâ 
rabbuhu lilcebeli ce’alehu dekken veḣarra mûsâ sa’ikâ(an)(c) felemmâ efâka kâle 

subhâneke tubtu ileyke veenâ evvelu-lmu/minîn(e) 
 
Musa , tayin ettiğimiz yere gelince, Rabbi onunla konuştu. Dedi ki : “Rabbim, bana göster, sana 
bakayım!” “ Beni asla göremezsin. Ve lakin şu dağa bak! O, mekanında kararlı olabilirse, 
böylece sen Beni görürsün.” Böylece Rabbi, dağa tecelli ettiği zaman onu un ufak etti. Musa, 
bayılarak yere kapandı. Sonra ayıldığı zaman : Sen Sübhan’sın, tevbe ederim. Ben, inananların 
öncüsüyüm.”dedi. 
 
Allah’ın görülme isteğinin neden olduğunu okuyalım . Zaman ve mekanın önceden belirlenmesiyle dağın 
un-ufak olması arasında bir nedensellik olabilir mi? 
 
Buluşma tarihi önceden belirlenmişti. Hz. Musa’nın on gün erken gelmesinden dolayı neden hemen 
eğitime alınmamış. Tam o zaman beklenilmiş. Mikad denen bir zamanlama var. O zamanda Hz. Musa 
oraya çağrılıyor. Ve çağrıldığı yer de o dağın un ufak olmasından etkilenmeyeceği bir mesafede. Yani 
dağı görebiliyor, fakat onun verdiği o şiddetten maddi olarak etkilenmeyecek bir mesafede duruyor.  
 
İşte Mikad dediğimiz yer ve zamanın önceden belirlenmesi budur. O zamanda oraya gitmesi lazım ki ona 
şahid olabilsin. Ondan erken giderse olmaz. Ondan geç giderse onu kaçırır. O yüzden Hz.Musa’nın doğru 
zamanda doğru yerde olması lazım.  O yüzden ayetin başında ne diyor du “ Tayin ettiğimiz yere gelince”. 
Dağın patladığını göreceği yere geliyor. Çünkü Allah Hz.Musa’nın içindekileri biliyor, Allah’ı görme isteğini 
O biliyor zaten. Kalpten geçenleri biliyor. O zaman ne yapacak? Bunu bir temsil üzerinden anlatacak. O 
temsil içinde belirlenmiş bir zaman ve mekan var. Bu sünnetullaha aykırı olmayacak. Öyle bir zamanda 
öyle bir yere gideceksin ki o dağın un ufak olduğunu göreceksin. 
 
Bilindiği üzere volkanik patlamalar bazen dağları ikiye ayırabilir, bazen onların yok olmasına neden 
olabilir. Bu mikad zaman ve mekan dağın patlama anı ve zarar görmeyeceği mesafeye göre müşade 
için seçilmiş olması bizce ihtimal dahilindedir. 
 
“ Mikad” bir şeyin kendisiyle vasıflandırıldığı nokta. Yani hudutun başlangıcıdır. Mikad hem zaman hem 
mekan ismidir. 142 nci ayette otuz geceye on geceyle tamamlama konusunda bağlam zaman ile ilgili 
olduğu için ordaki mikad zamanlama ile alakalıydı. Burada dağın patlamasıyla ilgili olduğu için buradaki 
mikad mekan ile alakalıdır. 
 
Taha suresi 52 de ” Ve Tur’un sağ tarafında ona seslendik. Ve onunla özel görüşmek için onu yaklaştırdık.” 
diyordu. Kur’an Hz. Musa’yı özel bir görüşme için yaklaştırıldığından bahsediyor.  
 
Her yerde hazır ve nazır olan Allah’u Teala’ya mı yaklaştırılmıştır?  
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Yaklaştığı nedir?  
Niye oraya yaklaşıyor?  
 
Allah heryerde hazır ve nazır. Senin şah damarından daha yakın. Bir yere gidip, belirlenmiş bir zamana 
ihtiyaç var mı? 
 
Bizim sorumuzun cevabı, tabi ki Allah heryerde  hazır ve nazır olduğu için , belli bir yere, belli bir zamana 
Hz. Musa’nın gitmesine elbette gerek yoktur. Zira ayetler çoğul gelmiş. “ Seslendim değil, seslendik. 
Yakınlaştırdım değil, yakınlaştırdık” Zaten devam eden 145 nci ayette Biz ona levhalardan herşeyi 
yazdık” diyor, yazdım değil. 
 
Bizce , yaklaşılan Allah değil, mikad yeridir. Hz. Musa’nın o Tur dağında tam sağ tarafında diye tarif edilen 
yer Allah değil, mikad yeridir, mikad zamanıdır. Oraya yaklaştırılmıştır. Allah’ın bir beşerle konuşması 
şartlara bağlanmıştır. Şura suresi 51 de bunu okuyoruz : 
 
“ Allah’ın hiçbir beşerle konuşması olmamıştır, illa vahiy ile  veya perde arkasından veya 
dilediğine izniyle vahyetsin diye resul göndererek. Allah, Aliyy’dir Hakim’dir. (Şura 51) 
 
Yüce ve her işte her şeyi hikmet ile yapan alemlerin Rabbi, beşerle üç meşru yolla iletişime geçeceğini 
Kur’an’ı Kerim’de söylemiş. İlki vahyederek.  
 
Vahyederek demek; vahy bilgiyi hızlı ve etkili bir şekilde iletmek, ulaştırmak demektir. Bu iletme genelde 
kitaplarıyla olur. Bu şekilde Allah her beşerle onları kamil mertebesine çıkartmak için konuşur,Kur’an 
okuyan bu yüzden Rabbiyle konuşmuş, sohbet etmiş gibi kendini hissetmelidir.  
 
İkinci yol bir hicap arkasından ki, bu hicap bizce imtihan perdesidir. Çünkü Allah mutlak gayptır. Perde 
kalkarsa gayba iman biter, imtihanda biter. 
 
Üçüncü yol, elçi melekleriyle bir elçi göndererek. Bunlar Hz. İbrahim ve Hz. Lut’a giden elçiler olabilir, Hz. 
Meryem ve Hz. Muhammed’e giden emin ruh veya kuvvetli öğretici olan Cibril olabilir. İşte Resullerin 
konuşması da bu şekilde oluyor. 
 
Hz. Musa’nın talebi üç farklı talepten dolayı gerçekleşmemiştir.  
 
İlki, sonsuz olanın kuşatılıp,sınırlandırılamamasıdır. “ Zuhurunun şiddetinden ne göz bakabilir, ne akıl 
görebilir.” 
İkincisi, imtihan ve imanın gayba olması gerektiğindendir. Hicap şarttır.  
Üçüncüsü, görmenin algılamadaki duyusal düzeyidir ki bu en ilkel algılama seviyesidir.  
 
Yaratılanın varlığı görülerek şehit olunan değil, anlayarak şahit olunan bir tanıma halidir. Burada Allah’ın 
kudreti en yıkılmaz sağlam dağ figürü üzerinden anlatılmıştır. Hz. Musa mutlak güç ve kudret olan sonsuz 
enerjinin okyanusta damla dahi olmayan tecellisine dayanamamıştır.  
 
Atom altından galaksilere kadar her varlığı var eden ve ayakta tutan,her yeri kuşatan güç, kuvvet, kudret 
ancak tecellisi üzerinden görülebilir değil, hissedilebilinir. Allah’ı görmenin konusu, aşkın ve yüce olana 
karşı yapılmış zihinsel ve inançsal bir hatadır. Bu yüzden Hz.Musa’nın dilinden şu cümle dökülmüştür. “ Sen 
Süphansın, sana tevbe ederim. Ben bunu anlayıp inananların öncüsü oldum.” Çünkü Allah’ı görmek 
istemek, onu aslında basitleştirmektir. Haşa puta çevirmektir. Onun aşkınlığına, süphan oluşuna, 
münezzehliğine aykırı bir zihni deşifreyi de bize ifade ediyor.  
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(Araf 7/144) 
 
 

 َنِم ْنُكَو َُكتَْیتٰا آَم ْذَُخف ۘي۪مَالَكِبَو ي۪تَالاَسِِرب ِساَّنلا َىلَع َُكتَْیفَطْصا يِّنِا ىٰٓسوُم َای َلَاق
	َنی۪رِكاَّشلا

 
Kâle yâ mûsâ innî-stafeytuke ‘alâ-nnâsi birisâlâtî vebikelâmî feḣuż mâ âteytuke vekun mine-

şşâkirîn(e) 
 
Dedi ki : “ Ey Musa! Muhakkak ki Ben, risaletimle ve kelamımla seni insanların üzerine seçtim. 
Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol.” 
 
Hz.Musa diğer insanların üzerine risalet ve kelamıyla çıkmıştır. Risalet ve kelamı bırakırsa onlarla aynı 
seviyeye düşer.  
 
“ Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol.” O zaman şunu diyebilir: “Allah’ın vahyi ile 
yetinmeyip, mucizeler görmek isteyen, Allah’ı melekleri görmek isteyen” aslında şükürsüzlük yapmış 
oluyor. Muhatabını beşerlikten insani kamil mertebesine çıkaran evrensel ilkeler olan ayetlere karşı 
takındığı tavır onu sadakatini ve sadakatsizliğini belirliyor.  
 
Risalet yoluyla ulaşılan kelamın gereğini yapmamak şükürsüzlük olarak bu ayette ifade edilmiş. Zira şükür 
verilenin hakkını ve gereğini yerine getirmektir. Kelamullah ile yetinmeyip Rabbi görmek istemek de bu 
şükürsüzlüğün devamıdır. Rabbi görmek isteyen onun kelamına bakmalıdır.  
 
 
(Araf 7/145) 
 
 

 َكَمَْوق ْرُْمأَو ٍةَُّوِقب اَھْذَُخف ٍۚءْيَش ِّلُكِل ًالی۪صَْفتَوً ةَظِعْوَم ٍءْيَش ِّلُك ْنِمِ حاَوَْلْالا يِفُ َھل َانَْبتَكَو
	َنی۪قِسَافْلا َرَاد ْمُكیُ۪راَس ۜاَھِنَسَْحاِب اُوذُْخَأی

Veketebnâ lehu fî-l-elvâhi min kulli şey-in mev’izaten vetefsîlen likulli şey-in feḣużhâ bikuvvetin 
ve/mur kavmeke ye/ḣużû bi-ahsenihâ(c) seurîkum dâra-lfâsikîn(e) 

 
Ve Biz, ona levhaların içinde her şeyden öğütler ve her şeyi tafsil ederek yazdık. Artık onu 
kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu,  en güzel şekilde alsınlar.Yakında size fasıklar yurdunu 
göstereceğim. 
 
“Bunları kuvvetle tut ve kavmine emret” ifadesindeki “tutmak” fiziki maddi anlamda tutmaktan  çok her 
durumda ilkelerden vazgeçmemek, taviz vermemek ve onları bırakmamak anlamındadır.   
 
“ En güzel şekilde almak” ise iyice anlayıp hayata tatbik etmektir.  Kavmin senin bu götürdüklerini 
hayatına tatbik ederse, en güzel biçimde almış olacak.  
 
Kısaca silinmez, değişmez yazılı ilkere sarılmak onları en güzel şekilde yaşamak emredilmiş. İlkeleri 
terketmenin bedelini çeken yurdun akıbetini Hz. Musa onlara ilerleyen süreçte örnekle gösterecek. 
Örneklerin bilge kişi ile yaptığı yolculukta Hz. Musa’ya öğretildiği bilge-kul üzerinden anlatılan örneğin 
sadece küçük bir bölümü olduğu kanatindeyiz. Elbette en doğrusunu Allah bilir. 
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(Araf 7/146) 
 
 

 ۚاَھِب اُونِمُْؤی َال ٍَةیٰا َّلُك اْوََری ِْناَو ِّۜقَحْلا ِرَْیغِب ِضَْرْالا يِف َنوُرَّبََكَتی َنی۪ذَّلا َيِتَایٰا ْنَع ُفِرَْصاَس
 اُوبَّذَك ْمُھََّناِب َكِلٰذ ًۜالی۪بَسُ هُوذِخََّتیِ َّيغْلا َلی۪بَس اْوََری ِْناَو ًۚالی۪بَسُ هُوذِخََّتی َال ِدْشُّرلا َلی۪بَس اْوََری ِْناَو

	َنی۪لِفاَغ اَھْنَع اُوناَكَو َانِتَایٰاِب
 

Seasrifu ‘an âyâtiye-lleżîne yetekebberûne fî-l-ardi biġayri-lhakki ve-in yerav kulle âyetin lâ 
yu/minû bihâ ve-in yerav sebîle-rruşdi lâ yetteḣiżûhu sebîlen ve-in yerav sebîle-lġayyi 

yetteḣiżûhu sebîlâ(en)(c) żâlike bi-ennehum keżżebû bi-âyâtinâ vekânû ‘anhâ ġâfilîn(e) 
 
Yeryüzünde hakkın dışında kibirlenenleri ayetlerimizden uzaklaştıracağım. Ve bütün ayetleri 
görseler bile  ona inanmazlar ve rüşd yolunu görseler bile onu yol edinmezler ve eğer gayy 
yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların, ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları 
sebebiyledir. 
 
“rüşd “ kelimesi doğru yolda olmak, doğru yolu bulmak, doğru düşünmek, doğruyu yanlıştan ayırma 
gücüne sahip olmak için bir istikamet belirlemektir. Mesela hukukta rüşd, medeni hakları kullanma 
yeteneğine ulaşmayı gösterir.Rüştüne eren kimseye reşit denir. sebîle-lġayy- sebîle-l rüşd ‘ün tam zıddıdır. 
Yani biri reşit biri ergen. Bilmeyen onu öğretemez. İlkönce Hz. Musa’nın reşit olması lazım. Bilge kul ile karşılaşınca Hz. 
Musa ne diyor : 
 
“ Musa ona şöyle dedi: “ Rüşde ulaşmak üzere , sana öğretilenden bana öğretmen için , sana tabi olabilir miyim?” 
(Kehf 65) 
Burad da rüşd ve gayy yolundan bahsediyor, kırk geceden sonra. Hz. Musa’nın bilge kul ile yaptığı yolculuk rüşd 
yolculuğu, rüşd yolunu öğrenme yolculuğudur.İsrailoğulları henüz özgür şahsiyetler olma yolunda reşid olmamış, 
rüşde ermemişlerdir. Ergen toplumlar gayy denilen düşünme ve tefekkürden uzak, kolay olan zevk ve eğlence yoluna 
meyilimlidir. Zira akıl dışılık kolay, emeksiz ve zahmetsiz olandır.  
 
(Araf 7/147) 

َقِلَو َانِتَایٰاِب اُوبَّذَك َنی۪ذَّلاَو 	َ۟نُولَمَْعی اُوناَك اَم َِّالا َنْوَزُْجی ْلَھ ْۜمُُھلاَمَْعا ْتَِطبَح ِةَرِخْٰالا ِءآ
 

 
Velleżîne keżżebû bi-âyâtinâ velikâ-i-l-âḣirati habitat a’mâluhum(c) hel yuczevne illâ mâ kânû 

ya’melûn(e) 
Ve onlar ki ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı yalanladılar ve onların amelleri heba oldu. Onlar, 
amellerinden başka  bir şeyle mi karşılanacak? 
 
Buradaki ceza kelimesi karşılık manasındadır.Hem hayır için hemde şer için kullanılır. Zaten adaletin gereği 
bu değil mi? Herkes yaptığını dolaylı da olsa mutlaka çeker. Gayy yolunda gelecek planlaması yok. Ahir 
yok. Anı yaşama hayatın merkezinde. Geleceği düşünmeyenler günlük zevklerin peşinde koşar, 
dolayısıyle bunun getirisi günlük olur. Gün sonunda elde avuçta hiçbir şey kalmaz.Sadece kardan zarar 
değil bir de görevini yapmayıp geleceğini şekillendirmeyen bireyin topluma, ailesine ve çevresindekilere 
karşı sorumluluğunun ihlalidir ki bu hakların birikmesi hüsranın ta kendisidir.  
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(Araf 7/148) 
 

ّلَُكی َالُ ھََّنا اْوََری َْمَلا ٌۜراَوُخُ َھل ًادَسَج ًالْجِع ْمِھِّیِلُح ْنِم ۪هِدَْعب ْنِم ىٰسوُم ُمَْوقَ ذَخَّتاَو  ْمِھی۪دَْھی َالَو ْمُھُمِ
	َنی۪مِلاَظ اُوناَكَوُ هُوذَخَّتِا ًۢالی۪بَس

Vetteḣaże kavmu mûsâ min ba’dihi min huliyyihim ‘iclen ceseden lehu ḣuvâr(un)(c) elem 
yerav ennehu lâ yukellimuhum velâ yehdîhim sebîlâ(en)(m) itteḣażûhu vekânû zâlimîn(e) 

 
Musa’nın kavmi , ondan sonra takılarından ses çıkaran bir buzağı cesedini edindi. Onun, onlarla 
konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini görmüyorlar mı? Onu edindiler ve zalimler 
oldular. 
 
Rabbimiz Hz. Musa kavmini bize bir örnek olarak sunuyor. Ve evrensel ilkeleri aralarda bize sayıyor.  
 
“ Bir buzağı cesedini “. Neden “ put demedi de ceset dedi ? 
 
Neden arapça olan ve Kur’an’da olan “ ziynet” değil de “huliyy” kelimesi seçildi.  
 
Buradaki timsal manasındaki heykel (Sebe 13), Put manasındaki “esnam”veya “senem” A’raf 133 te 
okuduk. Kullanılmamış, onun yerine neden ceset kelimesi kullanılmış? 
 
“huliyy” kelimesi ziynet diye meallendiriyorlar, fakat Arapçada “ziynet” zaten var. O yüzden meale ziynet 
yazamazsın. Huliyy ve çoğulu olan huliyyat altın, gümüş gibi kıymetli maden ve taşlardan üretilmiş küpe, 
yüzük ve gerdanlık tarzı ziynetler değil, takılardır. Ziynet ve takı arasındaki fark nedir? Ha takı ha ziynet 
diye düşünebilirsiniz. Hayır !Bu bilgiler ışığında soruyu içinde cevap barındıracak şekilde tekrar sormalıyız?  
 
Neden ziynet manasındaki süs kullanılmamış ta,takı manasında hully kullanılmıştır? 
 
Zira dışa yansıyan süs ziynet demektir.Ziynette amaç göstermek ve süslenmektir. Ancak huliyy kelimesi bu 
süslenmeye değil takılarla ilgili  ve onlara bakan bir ifadedir. Bir kuyumcunun çantasındaki bilezik “huliyy” 
dir, takılardır. Hanımının kolundaki bilezikler ziynettir.  
 
Bu ince fark Mısırlıların ziynet eşyaları olduğunu ve İsrailoğullarının onları kaçmadan yanlarına aldıkları, 
çaldıkları şeklinde yorumlanmıştır müfessirler tarafından. Bu yorumu Taha 87 şöyle desteklemektedir.   
 
“ Ve lakin bize o kavmin ziynetleri yüklendi.” (Taha 87) 
 
Bizim ziynetlerimiz değil, o kavmin ziynetleri. Bunlara yüklenince “takı” değerli eşyaları taşıyanlar oldular.  
Bu yüzden onları cesedin üzerine attık, sonra Samiri de attı.  
 
Bunlar efendilerini soyan hizmetçi köleler ve kendilerine ait olmayan değerli madenlerden ziynet eşyaları 
üreten zanatkarlar olabilir. Geriye dönme ihtimalleri kalmayınca çöl şartlarında işe yaramayan 
ağırlıklardan kurtulmak istemişlerdir. Firavun ve ailesi olan efendi kodamanların İsrailoğullarının peşine 
düşmelerinin sebeplerinden biri de yanlarında götürdükleri bu paha biçilmez servetler olabilir.  
 
Bilindiği gibi buzağı sığır yavrusuna denir. “Ucile” acele yenen yiyecek. “ İcle” acele kullanılan küçük 
makara manasına geliyor.  
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İsrailoğulları bu takıları, altınları, gümüşleri bin derecenin üzerine çıkaran fırınlarda eritip veya demir 
ocaklarında eritip, su haline getirip,sonra kalıplara döküp buzağı putu mu yaptılar? Böyle bir teknolojileri 
var mı? Kalıpları var mı? Mümkün mü? 
 
Mümkün değil. Akla mantığa aykırı şeyler. Çünkü sen su haline getireceksin ki, belli bir derecenin üstüne 
çıkaracaksın ki ondan buzağı heykeli yapacaksın. Veya biraz ısıtıp kor haline getirecek, çekiçle 
döveceksin. Çok mantıklı görünmüyor. Ayette de altınları erittiklerine dair bir şey yok.  
 
Şayet öyle ise ayette neden put değil de ceset kelimesi  seçilmiştir. Bu ifadelerden “iitteḣaż” yani edinme, 
yolda bulma kelimesinin, bir buzağı cesedinin içini doldurup, üzerine de değerli takıları atıp onu bir put 
haline getirdikleri anlaşılmaktadır. Bu şamanlarda da vardır.  
 
(Araf 7/149) 
 

 َنِم ََّننوَُكَنل َاَنل ْرِفَْغیَو َانُّبَر َانْمَحَْری َْمل ِْنَئل اُولَاق ۙاوُّلَض َْدق ْمُھََّنا اَْواَرَو ْمِھی۪دَْیا ي۪ٓف َطِقُس اََّملَو
	َنی۪رِساَخْلا

Velemmâ sukita fî eydîhim veraev ennehum kad dallû kâlû le-in lem yerhamnâ rabbunâ 
veyaġfir lenâ lenekûnenne mine-lḣâsirîn(e) 

 
 
Ve elleri arasına düşüp dalalette olduklarını gördükleri zaman dediler ki : “ Eğer 
Rabbimiz bize merhamet ve mağfiret etmezse,  mutlaka biz hüsranda oluruz. 

“sukita fî eydîhim “ bir deyimdir.” İki elinin arasına başını koyup pişmanlık veya çaresizlik içerisinde 
düşünme”yi anlatıyor. Pişmanlık psikolojisini gündeme getiren bir hali ifade ediyor. Bunun zımni anlamı; 
elleri boş kalıp,umutlarının tükenmesini anlatan bir deyim. 
 
Bu pişmanlık ve caresizlik,kurtarıcı olarak görülen buzağı cesedinin aslında hiçbir sorunu çözmediği, hiçbir 
fayda sağlamadığı hakikatinin dışa yani hale yansıyan bir itirafı şeklindedir. 
 
Samiri’nin yaptığının boş birşey olduğunu kavmin anlaması üzerine Hz.Musa bir anda çıkıp geliyor.Yani 
kırkgünlük süre doluyor ve 150 nci ayette ondan bahsedecek. 
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(Araf 7/150) 
 

 ْۚمُكِّبَر َرَْما ُْمتْلِجََعا ۚي۪دَْعب ْنِم ي۪نوُُمتَْفلَخ اَمَْسئِب َلَاق ًۙافَِسا َنَابْضَغ ۪ھِمَْوق ىٰلِا ىٰٓسوُم َعَجَر اََّملَو
ُهُّرَُجی ِھیَ۪خا ِْسأَِربَ ذََخاَو َحاَوَْلْالا َىقَْلاَو  ۘيَ۪ننُوُلتَْقی اُوداَكَو ي۪نُوَفعَْضتْسا َمَْوقْلا َِّنا َُّما َنْبا َلَاق ِۜھَْیلِا ٓ

	َنی۪مِلاَّظلا ِمَْوقْلا َعَم ي۪نَْلعَْجت َالَو َءآَدَْعْالا َيِب ْتِمُْشت ََالف
 

Velemmâ race’a mûsâ ilâ kavmihi ġadbâne esifen kâle bi/semâ ḣaleftumûnî min 
ba’dî(s) e’aciltum emra rabbikum(s) veelkâ-l-elvâha veeḣaże bira/si eḣîhi yecurruhu 

ileyh(i)(c) kâle-bne umme inne-lkavme-sted’afûnî vekâdû yaktulûnenî felâ tuşmit biye-l-a’dâe 
velâ tec’alnî me’a-lkavmi-zzâlimîn(e) 

 
Ve Musa, üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman onlara dedi ki : “ Benden sonra bana ne 
kötü halef oldunuz.Rabbinizin emrine acele mi ettiniz?” Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını 
tuttu. Onu kendine doğru çekiştirdi. Dedi ki: “ Ey anamın oğlu! Muhakkakki kavim, beni 
zayıflattı. Neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle, düşmanlarımı sevindirme ve beni, zalim 
kavim ile beraber kılma.” 

 
(Araf 7/151) 

	َ۟نی۪مِحاَّرلا ُمَحَْرا َتَْناَو َۘكِتَمْحَر ي۪ف َانْلِخَْداَو يَ۪خِالَو ي۪ل ْرِفْغا ِّبَر َلَاق
 

Kâle rabbi-ġfir lî veli-eḣî veedḣilnâ fî rahmetik(e)(s) veente erhamu-rrâhimîn(e) 
 
Dedi ki : “ Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetine al ve Sen, merhamet 
edenlerin en çok merhamet edenisin. 

Allah, merhameti ile yarattığı insanın, kendisi gibi merhametli olmasını, bağışlayıcı olmasını ister.  
 
Hz. Musa’nın duası,aslında istiğfarı ve tevbesidir. Zira o merhametsiz bir tavırla kardeşini çekiştirmiş, ona 
bağışlama ve acımadan uzak bir şekilde muamele etmiştir. Her dua aslında kişinin kendine yaptığı ideal 
hedeflere ulaşma telkinidir. 
 
Hz. Musa hatasını ve eksiğini duası ile dillendirerek bir öz eleştiri de yapmıştır.  
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(Araf 7/152) 

	َنیَ۪رتْفُمْلا يِزَْجن َكِلٰذَكَو َۜایْنُّدلا ِةوٰیَحْلا يِفٌ ةَّلِذَو ْمِھِّبَر ْنِم ٌبَضَغ ْمُُھلَاَنیَس َلْجِعْلا اُوذَخَّتا َنی۪ذَّلا َّنِا
 

İnne-lleżîne-tteḣażû-l’icle seyenâluhum ġadabun min rabbihim veżilletun fî-lhayâti-
ddunyâ(c) vekeżâlike neczî-lmufterîn(e) 

 
Muhakkak ki buzağıyı edinen kimseler, Rabb’lerinden bir gazaba ve dünya hayatında 
bir zillete uğrayacaktır. Ve işte, iftira edenler böyle karşılığını bulacaktır. 

Rabb öfkelendi,sizi zillete düşürdü demiyor. Veya Rabb öfkelenecek, kızacak ve sizi zillete düşürecek de 
demiyor. 
 
Diyaloğun doğal akışı içerisinde bu ifadenin Hz. Musa’ya ait bir haber cümlesi olduğunu söylemek 
bağlama daha uygundur. Yani bir tehdit cümlesi değil, vakayı haber verme cümlesi. Yoksa Hz.Musa 
muhataplarına beddua da etmemektedir. Söylemek istediği “ Böyle giderseniz, hem bir öfke hem 
birgazap üzerinize vaki olacak, öyle bir hayatın içerisinde kendinizi bulacaksınız.”  
 
Burada Hz.Musa Rabb’lerinden bir gazaba ve dünya hayatında zillete uğrayacaklar diyerek, putçuluğun 
insanları düşürdüğü zilleti bir vaka olarak tespit etmiş ve onları bekleyen akıbeti de onlara merhamet ve 
rahmet temelli bir söylemle haber vermiştir.  
 
Aslında Hz. Musa onlara bir ayna tutmuş, onların zilletini onlara göstermek için.Öfke de ayna tutanlara 
duyulan öfke. Sen eğer bir puta kendini vakfedersen, o putun boş olduğunu söyleyenlere, sana ayna 
tutanlara öfkelenirsin. 
 
 
(Araf 7/153) 

	ٌمی۪حَر ٌرُوَفَغل اَھِدَْعب ْنِم َكَّبَر َِّنا ۘاُونَمٰاَو اَھِدَْعب ْنِم اُوبَات َُّمث ِتا[ـِّیَّسلا اُولِمَع َنی۪ذَّلاَو
 

Velleżîne ‘amilû-sseyyi-âti śümme tâbû min ba’dihâ veâmenû inne rabbeke min ba’dihâ 
leġafûrun rahîm(un) 

 
 
Ama önce kötülük işleyip de ardından pişmanlık duyarak Allah’a güvenle yönelenlere gelince: 
Kuşkusuz senin Rabbin -hele de böyle bir tevbenin ardından- tarifsiz bağışlayıcıdır, eşsiz 
merhamet sahibidir. 
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(Araf 7/154) 

	َنُوبَھَْری ْمِھِّبَرِل ْمُھ َنی۪ذَّلِلٌ ةَمْحَرَو ًىدُھ اَھِتَخُْسن ي۪فَو َۚحاَوَْلْالاَ ذََخا ُبََضغْلا ىَسوُم ْنَع َتَكَس اََّملَو
 

Velemmâ sekete ‘an mûsâ-lġadabu eḣaże-l-elvâh(a)(s) vefî nusḣatihâ huden verahmetun 
lilleżîne hum lirabbihim yerhebûn(e) 

 
Ve Musa’nın öfkesi sakinleştiği zaman levhaları aldı. Rabb’lerinden korkanlar için  onun 
nüshalarında hidayet ve rahmet vardır. 

Ayetteki “sekete” kelimesi aslında “ susmak” olarak türkçemizde geçmiş “ sükut etmek”manasındadır. 
Yani Hz. Musa’nın içindeki vesveseler, öfke sükut edince. 
 
Zira insan öfke anında şeytani duygu ve düşüncelerin kontrolündedir. O duygu ve düşünceler sükut 
edecek ki, sağlıklı adımlar atabilesin.Onları dizginlemenin yolu insanın kendine çizdiği sınır ve ilkeleri 
hatırlamasıdır. Yani bu sana yakışmadı..dediğin zaman, aslında o ilkeleri referans alıyorsun.Benim kırmızı 
çizgilerim var. O da ilkelerdir. Benim bu davranışım o ilkelere ters. Bu düşünce seni sakinleştirir.Senin 
kontrolü ele almanı sağlar. 
 
Bu detayda ayette levhaları almayla bizlere verilmiştir. 
 
Ve Musa’nın öfkesi sakinleştiği zaman levhaları aldı. Rabb’lerinden korkanlar için  onun nüshalarında 
hidayet ve rahmet vardır.(levhaların kendisinde değil, onun nüshalarında, kopyalarında hidayet ve 
rahmet vardır,diyor) Neden? Hz. Musa neden nüsha çıkarmış? 
 
Hz. Musa o öfkeyle, o kızgınlıkla levhaları elinden fırlatmış, atmıştır. Attığı için levhalar paramparça 
olmuştur.Sonra sakinleştiği zaman levhaları birleştirmiş tekrar ordaki bilgilerden yeni bir nüsha çıkarmıştır, 
şeklinde o boşluğu böyle doldurmuşlar.  
 
Peki bunun bir alternatifi olabilir mi? 
 
Kur’an’ı Kerim’de Tevrat’ın ifade ettiği gibi levhaların yere atılınca kırıldığına ve Hz.Musa’nın bu kırık 
parçalar üzerinden birleştirerek yeni bir nüsha yaptığına göre detay yok. 
 
“Nüsha” bir asıl metinden çıkarılan kopya. Ve o metnin yerine yazılmış şekli manasına geliyor. O iki 
kopyaya da nüsha denir. Asıl metinde değil,  levhalarda değil, nüshalarda hidayet ve rahmet var. Yani 
sen asıl metni parçalarını puzzle gibi birleştirdiğin zaman onda da hidayet ve rahmetin olması lazım. Eğer 
kırıldı ise tek nüsha yeterli idi.Fakat burada nüshalar diyede bir detay daha verilmiş. Hz. Musa birden fazla 
nüsha çıkarmış.  
 
Peki taş tabletler üzerine nüsha çıkarmak bu kadar kolay birşey mi? 
 
M. Ö.2000 li yıllara ait bir el büyüklüğünde çivi yazısı ile yazılmış taş tabletler günümüze kadar 
ulaşmış.Hz.Musa’nında  M.Ö.1300 lü yıllarda yaşadığını düşünürsek, aslında yazılı taş tabletler dahada 
yaygınlaşmıştır. Yazının konusu ne ise taş tabletin büyüklüğü de ona orantılı idi.  

Yazının yazılacağı satıhta bulunan kil üzerine basılan kalıbın, şeklini alıp güneşte kuruduktan sonra 
silinemez bir forma ulaşıyordu bu taş yapıttaki yazılar. Yazılar bir çivi ile kazınarak değil, yumuşak 
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çamurumsu bir kil sürülüyor. Onun üzerine kamuşun ucu ile şekiller verilerek yazı formatı ortaya 
çıkarılıyor,sonra kurutularak silinemez bir taş tablete dönüşüyordu.  
 
Hz. Musa’nın getirdiği ve Allah’ın145 nci ayette de “ Biz ona levhaların içinde herşeyden ögütler yazdık” 
dediği kalıplar olduğu kanatindeyiz. Bu kalıpları, sizin kilden oluşturduğunuz satıha bastığınız zaman artık 
orada vahiy ayetleri ortaya çıkıyor. Çünkü kalıplar tersdir. Bastığınız zaman zeminde düzgün bir yazı 
oluşturur. Matbaa tarzı.  
 
O yüzden nüshalarda hidayet ve rahmet var.Ters olan yazıyı okuyamazsın.Nüshaya çıkardığın zaman 
ordaki emirleri görebilirsin. Bu kalıpların Hz. Musa tarafından yazılmadığını Kur’an’ı Kerim söylüyor. Nahnu 
diyor ki : “ Biz yazdık, Biz verdik.” 
 
Bu kalıpların Hz.Musa’ya ulaştırılması, muhtemelen mikad yerinde verilmiş veya Hz. Musa tarafından Taha 
80 de tarif edilen yerde bulunmuşta olabilir. Yeri ayrıntılı tarif etmesinin sebebi bu olabilir.  
 
 
(Araf 7/155) 
 

ََّمَلف َۚانِتَاقی۪مِل ًالُجَر َنی۪عْبَسُ ھَمَْوق ىٰسوُم َرَاتْخاَو  ْنِم ْمَُھتَْكلَْھا َْتئِش َْول ِّبَر َلَاقُ َةفْجَّرلا ُمُْھَتذََخا آ
 ُۜءآََشت ْنَم ي۪دَْھتَو ُءآََشت ْنَم اَھِب ُّلُِضت َُۜكَتْنتِف َِّالا َيِھ ِْنا ۚاَّنِم ُءآََھفُّسلا ََلَعف اَمِب َانُكِلُْھَتا َۜياَّیِاَو ُلَْبق

	َنیِ۪رفَاغْلا ُرْیَخ َتَْناَو َانْمَحْراَو َاَنل ْرِفْغَاف َانُّیِلَو َتَْنا
Vaḣtâra mûsâ kavmehu seb’îne raculen limîkâtinâ(s) felemmâ eḣażet-humu-rracfetu kâle 

rabbi lev şi/te ehlektehum min kablu ve-iyyây(e)(s) etuhlikunâ bimâ fe’ale-ssufehâu minnâ(s) in 
hiye illâ fitnetuke tudillu bihâ men teşâu vetehdî men teşâ/(u)(s) ente veliyyunâ faġfir lenâ 

verhamnâ(s) veente ḣayru-lġâfirîn(e) 
 
Ve Musa, Bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden yetmiş kişi seçti.Onları şiddetli bir 
sarsıntı yakalayınca şöyle dedi : “Rabbim,şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin! 
İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı,bizi helak mı edeceksin? O ancak Senin ağır sınamandır. 
Onunla dileyeni dalalette bırakırsın ve dileyeni hidayete erdirirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bize 
mağfiret et ve bize rahmet et! Sen, mağfiret edenlerin en hayırlısısın.” 

Hz. Musa yetmiş kişiyi seçiyor, fakat bu yetmiş kişi kim olacağı Musa’ya bırakılmış. Mikad zamanı ve yerini 
nahnu belirliyor. Hz. Musa’nın seçtiği yetmiş kişinin detayının hikmeti bağlam ile birlikte düşünüldüğünde 
şöyle bir soru aklımıza geliyor.  
 
Bu yetmiş kişi gelecek vaad eden ve nüshaları her yere ulaştıracak olan, muvahhit müslümanlar mıdır? 
Yoksa Allah’ın Hz. Musa ile konuştuğuna , kudretine , bir dağın param parça edildiğine inanmayan, 
Samiri’in peşinden gidenlermidir? 
 
Ayet bunun cevabını kendi içinde barındırmaktadır.”içimizden sefihler” kullanımı kavimle alakalı olsaydı 
“kavimdeki sefihler” derdi. Bunlar kavimden ayrılmışlar, mikad denilen uzak bir yere gitmişler. Orada da 
deprem olacak. “icimizdeki sefihler” kullanımı bunların Hz. Musa’ya sorun çıkaran,buzağıya tapıp o 
akılsızlığı yapanlar manasında kullanılmış.Çünkü buzağıdan medet ummat tam bir sefihlik.  
 
Birde “ dileseydin bizi helak ederdin” cümlesi. Aslında bu yetmiş kişi helakı hak ediyor, gibi bir imada var 
içinde.  
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Birde “ mağfiret ve rahmet talebi” Eğer bunlar dört dörtlük müslanlarsa bu ifade kullanılmazdı. Hz. 
Musa’nın seçtiği yetmiş kişi, muhtemelen kavminden inanç bakımından en sorunlu kişiler olduğunu 
göstermektedir.  
 
Hz. Musa’nın yaptığını güne alacak olursak; yaşanan afetleri, Rabb’lerini ve acziyetini unutanlara birer 
ibret vesikası olarak sunup Allah’ın kudretine atfen anlaşılmasını sağlamak bu kıssayı güne almaktır.  
 
Yani siz Allah’tan uzak bir yaşantı yaşıyorsunuz, kendi kendinize yettiğinizi düşünüyorsunuz, hiçbir şeye 
muhtaç olmadığınızı düşünüyorsunuz, ufacık bir sarsıntıda ne hale geliyorsunuz, gibi bir örneklik ve kıyas 
yaparak bu ayeti günümüze de alabiliriz. 
 
 

(Araf 7/156) 
 
 

َنْدُھ اَّنِا ِةَرِخْٰالا يِفَوً َةنَسَح َایْنُّدلا ِهِذٰھ ي۪ف َاَنل ُْبتْكاَو  ُۚءآََشا ْنَم ۪ھِب ُبیُ۪صا ي۪ٓبَاذَع َلَاق َۜكَْیلِا آ
	َۚنُونِمُْؤی َانِتَایٰاِب ْمُھ َنی۪ذَّلاَوَ ةوٰكَّزلا َنُوتُْؤیَو َنُوقََّتی َنی۪ذَّلِل اَُھُبتَْكاََسف ٍۜءْيَش َّلُك َْتعِسَو ي۪تَمْحَرَو

 

Vektub lenâ fî hâżihi-ddunyâ haseneten vefî-l-âḣirati innâ hudnâ ileyk(e)(c) kâle ‘ażâbî usîbu 
bihi men eşâ/(u)(s) verahmetî vesi’at kulle şey-/(in)(c) feseektubuhâ lilleżîne yettekûne 

veyu/tûne-zzekâte velleżîne hum bi-âyâtinâ yu/minûn(e) 
 
 
Ve bize dünyada ve ahirette güzellikler yaz. Muhakak ki biz tevbe edip sana yöneldik.” Dedi : 
“ Azabımı dileyene isabet ettiririm. Ve rahmetim her şeyden geniştir. Artık onu takvalılara ve 
zekatı verenlere yazacağım. Ve onlar ki,onlar ayetlerimize inanırlar. 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : “Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan 
doğru yola yöneldik.” Allah, şöyle dedi: “Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetim ise 
her şeyi kapsamıştır. Onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara 
yazacağım.” 
 
Rahmet herşeyi kuşatmış ise, azabı nasıl çarptıracak ? Çünkü azabı çarptırdığı kişi de rahmetin içinde olur.  
Kuşatmak “ muhit” demektir fakat burada muhit geçmiyor.Herşeyi kuşatan el-muhit. Burada “vasi” 
geçiyor. Vasi geniş demektir. Genişleyen bir şeyin dışında azabın isabet edeceği kişiler kalabilir. Fakat 
muhitin dışında hiç kimse kalamaz. 
 
Doğru Meal : Ve bize dünyada ve ahirette güzellikler yaz. Muhakak ki biz tevbe edip sana yöneldik.” 
Dedi : “ Azabımı dileyene isabet ettiririm. Ve rahmetim her şeyden geniştir. Artık onu takvalılara ve zekatı 
verenlere yazacağım. Ve onlar ki,onlar ayetlerimize inanırlar. 
 
Gerçek mümin tüm güzellikleri ahirete ertelemez. “ Ve Rabbim bize bu dünyada güzellik yaz ve ahirette 
güzellik yaz.” 
 
Ayetin başında Hz.Musa’nın dile getirdiği gibi önce dünya, sonra ahiret sadeti güzelliği istenmelidir. Doğru 
olan dua budur. Çünkü dünyadaki güzellikler ahirete yansıyor. Parelel evren gibi düşünün. Dünyayı 
cennete çevirmeyen cennete de gidemez. 
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“Artık onu takvalılara ve zekatı verenlere yazacağım. “ Ne alakası var? Yetmiş kişi çıkıyorsunuz.Böyle bir 
cümle kullanılıyor. Demek ki bu yetmiş kişinin takva ile zekat ile sorunu var. 
 
Seçilen yetmiş kişi takva yani sorumluluk bilincinden,şeytani vesveselerden kendini sakındırmayan, uzak 
durmayan ve paylaşmaya da pek yanaşmayan bir ahlaka sahip olabilir. Yani biraz cimriler, biraz 
paylaşmayanlar, başkalarını düşünmeyen kişiler.Bu huylarıda muhtemelen geçmiş yaşam tarzları ile 
alakalı olabilir.  
 
Bu hedef olan duada bağış ve tevbe gündeme alınmıştır. Amel defterine atıfla ‘bize bu dünyada ve 
ahirette güzellik yaz’denmiştir. Bu yazmak bunların yapacağı güzel fiiller ile amel defterine yazılan artı 
puanlardır. Birlikte yaşamanın olmazsa olması takva yani sorumluluk sahibi olma duygusu ve düşüncesi 
ile yapılmış merhametli paylaşımlardır.  
 
Toplumlar Allah’ın geniş rahmetinin kapsamından çıkmak istemiyorsa, bunları yapmak zorundadır. Yoksa 
hayatın sıkıntı ve zorlukları onları sarstığında çevrelerinde dayanacak kimseleri kalmayacaktır.  
 
 
 
(Araf 7/157) 
 

 ْمُھُرُْمَأی ِۘلی۪جْنِْالاَو ِةیٰرْوَّتلا يِف ْمَُھدْنِع ًابُوتْكَمُ َھنُودَِجی ي۪ذَّلا َّيُِّمْالا َّيِبَّنلا َلوُسَّرلا َنُوعِبََّتی َنی۪ذََّلا
َبَخْلا ُمِھَْیلَع ُمِّرَُحیَو ِتَابِّیَّطلا ُمَُھل ُّلُِحیَو ِرَكْنُمْلا ِنَع ْمُھیٰھَْنیَو ِفوُرْعَمْلاِب  ْمُھْنَع ُعََضیَو َثِئآ

 ي۪ٓذَّلا َروُّنلا اُوَعبَّتاَوُ هوُرََصنَوُ هوُرَّزَعَو ۪ھِب اُونَمٰا َنی۪ذَّلَاف ْۜمِھَْیلَع َْتناَك ي۪تَّلا َلَالَْغْالاَو ْمُھَرْصِا
َُھعَم َلِزُْنا ٓ 	َ۟نوُحِلْفُمْلا ُمُھ َكِئٰٓلُ۬وا ۙ

 
Elleżîne yettebi’ûne-rrasûle-nnebiyye-l-ummiyye-lleżî yecidûnehu mektûben ‘indehum fî-

ttevrâti vel-incîli ye/muruhum bilma’rûfi veyenhâhum ‘ani-lmunkeri veyuhillu lehumu-ttayyibâti 
veyuharrimu ‘aleyhimu-lḣabâ-iśe veyeda’u ‘anhum israhum vel-aġlâle-lletî kânet 

‘aleyhim(c) felleżîne âmenû bihi ve’azzerûhu venasarûhu vettebe’û-nnûra-lleżî unzile 
me’ahu(ال) ulâ-ike humu-lmuflihûn(e) 

 

Onlar ki,yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları ümmi nebi resule tabii olurlar.Onlara 
ma’ruf ile emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyib olanları helal kılar. Habis 
olanları, onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını ve üzerlerindeki  zincirleri kaldırır. Artık onlar, 
ona inanır ve tazim eder ve yardım eder ve onunla beraber indirilen nura tabi oldular. İşte onlar, 
onlar felaha erenlerdir. 

Ayetin başındaki  Elleżîne   ifadesi dikkate alındığında bu ayet 156 ncı ayetin devamı olarak anlaşılmalıdır. 
Şimdi sakınanlara, takvalılara zekatı verenlere, iman edenlere rahmeti yazacağı buyurularken, bu ayette 
ona bir ilave yapılmaktadır.  

Bu nedenle tasavvurdaki köle zihniyet yüzünden taşıdıkları batıl inançları ve yükleri ümmi nebi Resul olan 
Hz. Muhammed’de tıpkı Hz. Musa gibi kaldırmaya gelmiştir ve kaldırmıştır. 

İlk ve sonraki muhatapların özgürlüğüne engel olan zincirlerinden kurtarıp İsrailoğullarını özgürleştiren 
Musa ve Harun örneği üzerinden Kur’an genelleştirdi. Tüm zamanlara, tüm zeminlere bunu yaydı.  
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“ma’rûf” herkes tarafından doğruluğu görülen, güzel görünen, güzelliği anlaşılıp kabul edilen, fiil,söz ve 
davranışların tamamıdır.  ma’rûf diye bilinen güzel davranışlar ve fiiller insanlar arasında uzun süre 
yaşayarak örf haline gelir. Fıtratları bozulmadan düşünen akıl sahipleri yani ümmi olanlar iyi ve güzel 
davranışları tanırlar ve onları yaşatırlar.  
 
Adet, gelenek ve örfün arasında fark vardır.  Ma’rûf ile emretmek, ma’rûfi tavsiye etmek değildir. Bu 
yüzden ma’rûf adet, gelenek ve göreneklerden daha yaygın ve bağlayıcı olmalıdır.  
 
A’raf suresinde helak olan kavimler ile örneklendirilen inanç özgürlüğü, mal, can, ırz güvenliği konularının 
hepsi ma’rûfun içine giriyor. Hırsızlık yapılmaması, ırzına el uzatılmaması, tavsiye değil birer emir olmalıdır. 
Her toplumda bu tür evrensel ilkeler yasalarla zorunlu hale getirilmiştir.  
 
Munker, sözlükte tanımamak, tanınmazlığa itmek demektir. Bunun da aslı aklın, tasavvurun, vicdanın 
dışında kalan onların tanımadığı, fıtratın, vicdanın kabul etmediği ma’rûf olanın tam zıddı olarak  
kötülüklerin, çirkinliklerin, zulmün ve haksızlıkların tamamıdır. Munker de bir şeyin kötü olup olmadığı, iyi 
veya güzel olup olmadığı konusunda  tartışmanın, şüphenin olmaması gerekir.  
 
A’raf suresinde Hz.Adem’in melik ve Halid olmak için başkasının malına el uzatması için başkasının malına 
el uzatması, bu işte bir örneklik teşkil ediyor.  
 
Hz. Nuh’un inancına ipotek konması, Hz. Hud’un düşüncelerinin aşağılanması, Hz. Salih’te güvenli 
seyahatin yasaklanması ve dokuz çetelik bir rahtın. Kurulması. Hz. Lut’ta ırz ve namus güvenliği, Firavun’da 
küçük çocukların öldürülmesi, kızların köleleştirilmesi, insanları sorgulamalarının karşılığında onların asılıp, 
işkence ile infazı gibi daha sayamayacağımız birçok ana başlık burada Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil 
münker şeklinde formülüze edilmiştir. Resullerde bunu tesis etmeye geliyor.  
 
Ümmi, kinden hasetten uzak, annesinden doğmuş gibi masum,  temiz insanların bir sıfatı olarak ümmi 
kullanılır. Yani fıtri ilkelere bağlı kalmış, bozulmamış, özünü bozmamış. 
 
Resul denmesi kullara nispetendir. Elçi demektir. Bilgiyi insanlara anlatır.Nebi denilmesi de Allah’a izafedir. 
Allah’tan bilgiyi alması nebi olması, o bilgiyi insanlara ulaştırması da resul olmasıdır.  Yani o Allah’ın elçisi 
olması bakımından nebi, insanlara Allah’ın emirlerini ulaştırıp bildirmesi bakımından da resuldür. O yüzden 
nebi-resul farkı çok önemlidir. Bunun hepsine peygamber dersek, peygamber kendi içtihatı ile haram 
helal koyar.  
 
Tüm Resuller Allah’ın risaleleriyle tayyip yani sağlıklı ve temiz olanları helal, habis olan kötü ve zararlı herşeyi 
de yasaklar. Bu haram kılma yetkisi peygamberin şahsi tercih ve istekleriyle değildir.  
 
Ayette failin Resuller gibi görünmesi, çevrelerindeki insanların onun getirdiğine uyma sorumluluğuna 
binaendir. Yoksa tek haram ve helal koyucu Allah’tır.  
 
Allah emirlerini elçileriyle ilettiği için , elçiye itaat Allah’a itaattir.  Eğer ayet Resul değilde sadece ümmi 
nebi ye itaat edin deseydi, peygamberin kişisel içtihatları ile haram-helal koyabileceğine dair bir 
kanaatimiz olabilirdi. Sadece nebi sıfatı geçen şu ayet bu yorumumuzun delilidir. Bu tahrim suresinin ilk 
ayetidir.  
 
“ Ey nebi “ eşinin rızasını gözeterek Allah’ın sana helal kıldığı şeyi  niçin kendine haram ediyorsun?” 
(Tahrim 1) Burada “ Ey Resul!” deseydi bu hikaye çelişmişti.  
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Nebi ve Resul kavramlarının kullanım yerlerine dikkat edilmeyerek hepsine peygamber demek bizce bir 
çok ayetin çelişkili durmasına sebep oluyor. İnsanı insana kul eden sistemler, zulüm ve sıkıntıların mazluma 
yüklediği ağırlıkların onu tutsak etmesi, resullerin verdiği kurucu ilkelerle kaldırılmıştır. Tüm resuller bunun 
için geliyor.  
 
İnsana insan onurunu vermek tedrici olarak köleliği ortadan kaldırmak, aklı kullanmayı , güvenmeyi ve 
güven vermeyi resuller çevrelerindekilerine ayet ayet öğretmişlerdir. Gerçek tazim saygı resullerin getirdiği 
kurucu ilkelerin gücüne inanmak, onları yaşayarak desteklemektir. Bu destek ve misyon muhatabına 
geleceği aydınlatan bir nur, bir vizyon kazandıracaktır.  
 
 
 
(Araf 7/158) 
 
 
 

َی ُْلق ّنِا ُساَّنلا اَھَُّیا آ  َوُھ َِّالاَ ھٰلِا َٓال ِۚضَْرْالاَو ِتاَوٰمَّسلا ُكْلُمُ َھل ي۪ذَّلا ًۨاعی۪مَج ْمُكَْیلِاِ ّٰ� ُلوُسَر ي۪
	َنُوَدتَْھت ْمُكََّلَعلُ هُوعِبَّتاَو ۪ھِتاَمِلَكَوِ ّٰ�اِب ُنِمُْؤی ي۪ذَّلاِ ّيُِّمْالاِ ّيِبَّنلا ِھِلوُسَرَوِ ّٰ�اِب اُونِمَٰاف ُۖتیُ۪میَو ۪يُْحی

 
Kul yâ eyyuhâ-nnâsu innî rasûlu(A)llâhi ileykum cemî’an(i)-lleżî lehu mulku-ssemâvâti vel-

ard(i)(s) lâ ilâhe illâ huve yuhyî veyumît(u)(s) feâminû bi(A)llâhi verasûlihi-nnebiyyi-l-ummiyyi-lleżî 
yu/minu bi(A)llâhi vekelimâtihi vettebi’ûhu le’allekum tehtedûn(e) 

 
De ki : “ Ey insanlar! Muhakkak ki ben, Sizin hepinize Allah’ın Resulü’yüm. Semaların ve arzın 
mülkü O’nundur. O’ndan başka ilah yoktur. O, hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah’a ve O’nun 
ümmi, nebi-resulüne inanın! O, Allah’a ve O ‘nun kelimelerine inanır.Ve O’na tabi olun ki 
böylece siz, hidayete eresiniz. 
 
Kur’an’ın mesajı bu ayetten de anlaşılacağı gibi cihan şumuldur (evrenseldir). Kelama ümmi olarak 
yaklaşmamak, haberi çarpıtma ve ideolojik yanlı olarak aktarma ile sonuçlanır. Resuller ve onun izinden 
giden salih kullar insan ayrımı yapamaz. O yüzden yâ eyyuhâ-nnâs diyor. Mülkün tek ilah olan Allah’ın 
olduğu hayati bir ilke. Zaten bütün kavga ondan çıkmıyor mu. Hayatın bile bir emanet olduğu şuuruna 
inanmak Resuller’in inandığına inanmaktır. Nebi bazen şaşırabilir, ma’ruf ile emretmeyebilir, o konuyu 
bilmeyebilir. O yüzden nebi’ye itaat yok. 
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(Araf 7/159) 

	َنُولِدَْعی ۪ھِبَو ِّقَحْلاِب َنُودَْھیٌ ةَُّما ىٰٓسوُم ِمَْوق ْنِمَو
Vemin kavmi mûsâ ummetun yehdûne bilhakki vebihi ya’dilûn(e) 

 
Ve Musa’nın kavminden bir ümmet vardır. Hakk’a hidayet ederler. Ve onunla adaletli 
davranırlar. 
 
Demek ki Musa’nın kavminde de emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker yapanlar varmış. Her Resul’ün 
kavminde var. Bu aslında yetmiş kişinin haricinde olanlar. Bu ayeti açıklamak için öncelikle Al-i İmran suresi 
104 ncü ayete bakmak gerekir. Orada ne diyor Rabbimiz : 
 
“ Sizden hayıra çağıran, ma’ruf ile emredip, münkerden men eden bir grup bulunsun.” (Ali 
İmran 104) 
 
Bu ayet aslında genel bir kanunu ortaya koyuyor. Bu ayette de Hz. Musa’nın toplumunda böyle bir 
grubun varlığından bahsedilmiş. Her kıssa bize bunun örneklerini sunmaktadır. Ahlaki olarak sapan bir 
toplumda Hz. Lut gibi tek bir mihenk noktası kıyas için çok kıymetlidir. Ticaretin aldatma ve soyguna 
dönüştüğü Medyen’de Şuayb ve inananların varlığı, adaletli ve hakkaniyetli davranmak isteyenler için 
yeterli bir referanstır.  
 
Her topluk ara sıra şirazeden kayabilir. Referans noktası ropör taşları sökülmez ise o toplum yine hidayeti 
bulur. Hz. Musa’nın kavmindeki ümmet an “üm” kurucu ilkeler etrafında kenetleşmiş maya bir toplumdur. 
İşte bu ümmeti oluşturmak Hz. Musa’nın öncelikli görevi olmalıydı. Eğer bu görevi yerine getirmiş olsaydı 
Hz. Musa Tur’a gittiğinde Hz. Harun zayıf bırakılmayacaktı.  
 
“ yehdûne” fiilinin ayette geniş zaman kipiyle kullanılmış olması, İsrailoğulları arasında bulunan bu bilinçli 
grubun sadece Hz. Musa zamanında değil, diğer peygamberler zamanında da sürekli olduğunu 
gösteriyor.  Bunu destekleyen ayetimiz Ali İmran suresi 113, 114, 199, Nisa 162. “ Ehlikitabın hepsi bir değildir, 
onların içerisinde bir grup var ki der….. devam eder “ 
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CUMARTESİ YASAĞI 

 
 
(Araf 7/160) 
 

َنْیَحَْواَو ۜاًمَُما اًطَابَْساَ ةَرْشَع َْيَتْنثا ُمُھَانْعََّطقَو  َۚرَجَحْلا َكاََصعِب ْبِرْضا َِنا ُٓھُمَْوقُ ھیٰقَْستْسا ِذِا ىٰٓسوُم ىٰلِا آ
 َّنَمْلا ُمِھَْیلَع َانْلَزَْناَو َماََمغْلا ُمِھَْیلَع َانْلَّلَظَو ْۜمَُھبَرْشَم ٍسَاُنا ُّلُك َمِلَع َْدق ًۜانْیَعَ ةَرْشَع َاَتْنثاُ ھْنِم ْتَسََجبْنَاف

ُناَك ْنِكٰلَو َانوَُملَظ اَمَو ْۜمُكَانْقَزَر اَم ِتَابِّیَط ْنِم اُولُك ۜىٰوْلَّسلاَو 	َنوُمِلَْظی ْمُھَُسفَْنا اوٓ
Vekatta’nâhumu-śnetey ‘aşrate esbâtan umemâ(en)(c) veevhaynâ ilâ mûsâ iżi-

steskâhu kavmuhu eni-drib bi’asâke-lhacer(a)(s) fenbeceset minhu-śnetâ ‘aşrate 
‘aynâ(en)(s) kad ‘alime kullu unâsin meşrabehum(c) vezallelnâ ‘aleyhimu-lġamâme veenzelnâ 

‘aleyhimu-lmenne ve-sselvâ(s) kulû min tayyibâti mâ razeknâkum(c) vemâ zalemûnâ velâkin 
kânû enfusehum yazlimûn(e) 

 
Ve onları ümmet olarak on iki kola ayırdık. Kavmi ondan su istediği zaman, Musa’ya asasını o 
taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan on iki pınar fışkırdı.  Her grup insan,  içeceği yeri bildi. 
Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara, kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi 
rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin!  Ve bize zulmettiler ve lakin nefilerine zalim oldular. 
 
Ayet uzun bir süreci özetlemiş. Ayette “ o taşa “ diyor. Belli bir taş var. O bilgiyi de vahiyle “ Biz verdik” 
diyor. Hz. Musa ilahi bir yönlendirme ile oraya gidiyor. Orası rastgele bir yer değil.  
 
Yeraltı suları yüksek dağlardan süzülerek bu akifer2 denilen yeraltı tabakalarına iniyor. Bu tabakalarla 
yüzlerce, binlerce kilometre öteye kadar yeraltı denizleri, yeraltı nehirleri oluşabiliyor. Burada basınç fazla, 
fakat çıktığı yerde basınç az. O yüzden bir artezyan vurduğunda veya bir yerden bir kaynakt su çıktığında 
fışkırarak çıkar. Tıpkı petrolün çıkması gibi. Çünkü çıktığı yer ile suyun girdiği yer arasında basınç farkı var. 
O yüzden yeraltı suları daha atmosferik basınçtan daha negatif basınçta olduğu için fışkırıyor. Bu yüzden 
yüksekbasınç yüzeye çıkmak için zayıf bir yer arar.  
 
Yapılması gereken suyun yüzeye yakın bir kısmına fiziki bir delik açmaktır. İlahi yönlendirme ile Hz. Musa’nın 
tam da yaptığı budur. “ Şuraya vur diyor, oraya vuruyor. “ Oradan da su fışkırıyor.  
 
Buradaki “ men ve selva- kudres helvası ve bıldırcın” indirdik şeklindeki ifadeyi Taha suresi 80 de 
açıklamıştık.  
 
“ Ve onları ümmet olarak on iki kola ayırdık” buradaki on iki kola ayırma ve ayıranın da Allah’a isnatı 
bunun fıtri çeşitlilik olduğunu gösteriyor. Ma’ruf ve münker ayrımından sonra ümmet denilen kurucu ilkeler 
etrafında toplananların oluşturduğu çeşitlilik, zenginlik ve farklılığa rağmen tek tipleştirmenin yapılmaması 
bu ayette göze çarpıyor.  
 
Burada çölde en değerli şey olan su üzerinen birlikte yaşama, ümmet olma şartları da sıralanmış. 
Kaynaktan adalet ve hakkaniyet ölçüsünde paylaşarak istifade etmeyi bu ayet  “ onlar nereden 

 
2 Yeraltı suyu, yer kabuğunun yapısını teşkil eden ve geçirgen özelikteki jeolojik formasyonlar içerisinde bulunur. Yağış 
sonrası sızma ile su yeraltında geçirimsiz tabakaya kadar iner ve akifer denilen su depolarında saklanır. Yeraltı suyu taşıyan 
bu tabakalara akifer denir. 
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içeceğini bildi” ile anlatmaktadır.  Yakıcı, kavurucu güneşten kardeş gibi bir ve beraber olarak aynı 
gölgeyi paylaşarak korunmalarına da bir atıf yapılmış. Bunlar da on iki farklı kola ayrılmalarına rağmen 
aynı gölgeyi paylaşacak kadar da  bir arada yaşamayı bilmişler.  Ne kadar karma bir topluluk olsalar da 
bu birlik ve beraberlik ruhu ile ellerinden imkanlardan yetinerek hayatlarını devam ettirdiklerinden 
bahsediyor bu ayet. Zaten Allah’ın yasası da böyle işler. Zor şartlar ya bireyleri birbirine yaklaştırıp 
dayanışmayı ve gücü arttırır ya da bireyler imkanları bölüşmemek için farklılıkları bahane ederek 
birbirleriyle çatışıp kendi kendilerini yer bitirirler. Allah’ın sünneti böyledir.  
 
Devam eden anlatım ayetin ifadesi ile kendi nefislerine zulmetmişler. Başka böyle  bir birlik ruhu var fakat 
ilerleyen süreçte , “ onlar bize zulmetmedi, kendi nefislerine zulmettiler” diyerek aslında  bu paylaşılması 
gereken imkanların adalet ölçüsünde dağıtılmaması sonucunda birbirlerine düşüp kendi kendilerine 
zulmettikleri ayetin son cümlesi bize anlatıyor.  
 
(Araf 7/161) 
 

 ًادَّجُس َبَابْلا اُولُخْداَوٌ ةَّطِح اُولُوقَو ُْمْتئِش ُثْیَح اَھْنِم اُولُكَوَ َةیَْرقْلا ِهِذٰھ اُونُكْسا ُمَُھل َلی۪ق ْذِاَو
	َنی۪نِسْحُمْلاُ دیَ۪زنَس ْۜمُكِتا[ـی۪ٓطَخ ْمَُكل ْرِفَْغن

 
Ve-iż kîle lehumu-skunû hâżihi-lkaryete vekulû minhâ hayśu şi/tum vekûlû hittatun vedḣulû-

lbâbe succeden naġfir lekum ḣatî-âtikum(c) senezîdu-lmuhsinîn(e) 
 
Ve onlara : “ Bu karyede yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin, yükümüzü indir deyin ve 
kapıdan secde ederek girin!” denilmişti.  “ Sizin hatalarınızı mağfiret edelim ve Muhsinlere daha 
da arttıralım. 
 
Oniki kola ayrılan İsrailoğullarının bir kısmının yaşadıkları ve sonraki nesillerin yaptıkları bundan sonraki 
pasajlarda birkaç örnek üzerinden bize anlatılacak.  
 
Ayette hataların mağfiret şartı ihsana bağlanmış, Muhsinlere daha da arttırırız. Buradaki  hitta   kelimesi 
var. Biz bunu “ yükümüzü indir “ diye meallendirdik.  hitta günahlarımızın yükünü omuzlarımızdan indir 
anlamına gelir demiş Ragıp.  
 
Bizim için af ve mağfiret indir anlamında bir istiğfardır demiş Zemahşeri.  Bu kelime  hatta  fiilinin mastarı 
olup, istiğfar için kullanılır, manası günahlarımızı bağışla demektir.  
 
Kelimeye “günahlarımızı bağışla” manası vermek bizce mağfiret kelimesi ile aynı manayı içerdiği için farklı 
bir nüansı olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kelime farklı ise manada farklıdır. Mağfiret diye bir kelime 
var Kur’an’ı Kerim’de. Birde  hittaya  mağfiret manası vermek,bizce manayı daraltmaktır. Bu nedenle 
sırta yük olan hata ve kusurların ihsan ile telafisi için kişinin kendisine belirlediği hedef ilkeler, bu hedeflerin 
kendisine telkini olarak anlamak bağlama daha uygun olur.  
 
Yani benim bir günahım, suçum var. Bu suç bende ağırlık oluşturuyor. Bu ağırlığı sırtımdan indirmek için , 
bu günahın sebep olduğu mağduriyetleri telafi etmem lazım.  
 
Buradaki “secde” bizim namazda yaptığımız secde değil. Zaten o Kur’an’ı Kerim’de. Buradaki secde o 
şehrin otoritesine teslim olmak anlamındadır. Göçebeliğin getirdiği kuralsızlıktan kurtulup kaide ve 
kurallarla birlikte yaşama adapte alma, birlikte yaşama kurallarına adapte olmayı ifade ediyor. Orada 
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huzursuzluk çıkartmayın, orada anarşi çıkartmayın. Bu sorumluluk gerektiren işten dolayı devamında  
omularımızdaki yükü (yani beklentileri) bedevinin getirdiği ön yargıyı indir anlamında  hitta kullanılmış. 
 
“ Dilediğiniz yerden yiyin için” demek,  rızkınızı burada istediğiniz alanda arayın manasındadır. Birlikte 
yaşamanın getirdiği o şehir imkanının getirdiği çeşitlilik ve zenginliğe de bir gönderme var. Oranın 
kurlallarına uyarsan dilediğin şehrin imkanında istifade edebilirsin. 
 
Bu yaşananlar muhtemelen Hz. Musa sonrası gerçekleşmiş olabilir. Zaten Tevrat’ın yeşu böümü de böyle 
bir anlatım yapıyor.  
 
“Hataların mağfireti” Mısır şehrinde köleleşmeye rıza gösterip medenileşmeyi beceremeyen 
İsrailoğullarına sunulan bu ikinci bir imkan ile hatalarının telafi etmeleri için sunulmuş ve hatırlatılmış. Bu 
imkanı kimileri değerlendirmiş kimileri ise kölelikten sonra göçebeliğin getirdiği bedevilik ve kuralsızlıkla 
zalim olmuşlardır ve aynı zalim düşmanlarına benzemişler. 
 
 
 
(Araf 7/162) 
 

اُوناَك	اَمِب	ِءآَمَّسلا	َنِم	اًزْجِر	ْمِھَْیلَع	َانْلَسَْرَاف	ْمَُھل	َلی۪ق	ي۪ذَّلا	َرْیَغ	ًالَْوق	ْمُھْنِم	اوَُملَظ	َنی۪ذَّلا	َلََّدَبف 	
َ۟نوُمِلَْظی 	

Febeddele-lleżîne zalemû minhum kavlen ġayra-lleżî kîle lehum feerselnâ ‘aleyhim 
riczen mine-ssemâ-e bimâ kânû yazlimûne 

Böylece onların zulmedenleri, sözü söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Artık yapmış oldukları 
zulümler sebebiyle,semadan onların üzerine pislik gönderdik. 
 
Biz bunları bunları yapın dedik fakat bu grubun içerisindeki bazı zulmedenler, kendileriyle uğraşan sözleri 
kendi menfaatlerine uygun sözlerle değiştirdiler.  
 
Buradaki  ricz kelimesi iğrenç ve tiksinti verici bir azap anlamına gelmektedir. İfadenin sonundaki   bimâ 
kânû yazlimûne şeklindeki ibare o iğrenç azabın sebebini bildiriyor. Yani göçebe olarak gelip aklını 
kullanarak şehrin kurallarını uyanlar dilediği imkanlardan istifade edecek bir konuma yükselirken, yerleşim 
yerine , kurallarına, ilahi yasalara, tabletteki o taş levhalardaki yasalara uymayanlar, kişilerin hak ve 
hukukuna riayet etmeyip zalim olanlar, akıllarını kullanmamalarından dolayı  ricz denilen iğren bir hayat 
tarzın onlar alayı görüldüğü onlara anlatılıyor.  
 
“Gönderdik“ gibi çoğul ifadelerle failin nahnu (Arapçada biz zamiri ) olarak belirlenmesi (yani Biz 
gönderdik) başlarına gelenlerin Allah’ın sosyolojik sünneti sonucu bir süreç ile olduğu ve insanların 
eylemleri ve bir çok mekanizmanın birbirleriyle etkileşimleri sonucu gerçekleştiğini anlatmak içindir. Biz 
diyorsa orada farklı unsunların içine girdiği, çok zamanlı, çok aşamalı bir süreçten bahsediliyor. 
 
Bu adamlar da bir anda pat diye zalim olmuyorlar. Bir anda kendilerine gelen sözü değiştirmemişler. 
Birkaç nesil sonra içlerinden zalim olanlar böyle bir yola başvurmuşlar.  
 
Şehre gidip oraya adapte olan ve orayı karıştıranların anlatımından sonra bu 12 kolun farklı bir kolunun, 
farklı bir zamanda, farklı bir yaşam alanında yaptıkları bize örnek olarak sunulacak. 163 ten itibaren. 
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(Araf 7/163) 
 

ِھِتْبَس	َمَْوی	ْمُُھنَاتی۪ح	ْمِھیْ۪تَأت	ْذِا	ِتْبَّسلا	يِف	َنُودَْعی	ْذِا	ِۢرَْحبْلاَ	ةَرِضاَح	َْتناَك	ي۪تَّلا	َِةیَْرقْلا	ِنَع	ْمُھْل[ـْسَو
َنُوقُسَْفی	اُوناَك	اَمِب	ْمُھُولَْبن	َكِلٰذَك	ْۚمِھیْ۪تَأت	َال	َۙنُوتِبَْسی	َال	َمَْویَو	اًعَّرُش	ْم 	

Ves-elhum ‘ani-lkaryeti-lletî kânet hâdirate-lbahri iż ya’dûne fî-ssebti iż te/tîhim hîtânuhum 
yevme sebtihim şurra’an veyevme lâ yesbitûne(ال) lâ te/tîhim(c) keżâlike neblûhum bimâ kânû 

yefsukûn(e) 
 

Onlara deniz kenarında  olan karyeyi sor. İş bırakmada haddi aşıyorlardı. İş bırakma günü 
balıkları onlara akın akın geliyordu ve iş bırakmayanlarında onlara gelmiyordu. İşte böyle 
fıska düşmüş olduklarından dolayı  onları imtihan ediyorduk. 

 
Diyanet Vakfı Meali : Onlara, deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi 
gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün, balıklar meydana 
çıkarak akın akın onlara gelirdi, cumartesi tatili yapmadıkları gün de gelmezlerdi. İşte böylece biz, yoldan 
çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk.  
 
Bu meale bazı sorular soralım :  
 

1) Balıkçılık ile rızkını kazanan bir kasabaya “ şu gün balık tutmak haram” demenin gerekçesi, sebebi 
nedir? Zira her haramın, mantıklı , hikmetli gerekçeleri var.  

2) Cumartesi yasağı evrensel midir? Allah bu kasabaya bir gün iş bırakın, tatil yapın demiş midir? Ve 
öyle bir emir ki bu, bu emri çiğneyenler helak oluyor. Hileli yollar dedikleri, cumadan ağı atma ve 
Pazar günü ağı toplama bir rivayettir, ayette yoktur. Çünkü cumartesi gününü ihlal ederek haddi 
aşmışlardır. Arapçasında ihlal etmek de yoktur. Sadece Cumartesi günü haddi aşmışlar dır 
denmektedir. Bu sebeple araya “hileli yollar”I sıkıştırmışlar.  Yoksa Allah sana kumar oynama diyor, 
sen kumar oynamama da haddi aşıyorsun.  

3) Hangi Resul ile hangi kitap ile Allah bunu emretmiş olabilir? 
4) Gerekçe bilirdirmeden imtihan olur mu? 

Adamlar rızkının peşinde, bence rızkının peşinde olmayanı Allah helak eder. Düşünün bir çiftçi var siz 
doyursunuz ki “ Bu sene tarlaya hiçbirşey ekmeyeceksin”. Gerekçesi ; Allah öyle emretti. Böyle bir resul 
gelse dese ki : Bu sene tatil. O senede aksi gibi bol bol yağmur yağsa, aynı burdaki gibi, her taraftan 
bereket fışkırsa, ama bizim dindar çiftçimizin eli boş kalsa, çocukları aç.  

Doğru ayet : Onlara deniz kenarında  olan karyeyi sor. İş bırakmada haddi aşıyorlardı. İş bırakma günü 
balıkları onlara akın akın geliyordu ve iş bırakmadıklarında onlara gelmiyordu. İşte böyle fıska düşmüş 
olduklarından dolayı  onları imtihan ediyorduk. 

Bu adamların “ yoldan çıkmaları” iş bırakmalarıdır. Tembellik ettiğin gün böylede bir dini uygulama 
uydurdun. Madem ki uydurdun ben sana bol bol balık gönderirim. Al sana imtihan. Bakalım uyduruk 
inancımı yapacaksın, yoksa rızkının peşine mi düşeceksin.  
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Ves-elhum İfadesi onlara sor demektir. Hz. Muhammed çevresindekilere bunu sormuş oluyor. Buradaki 
maksat bu kıssanın, etrafındakiler tarafından bilindiğini ortaya koymaktadır. Peki mağlum olan burada 
tekrar mı edilecek , yoksa zamanla kaybolan,tahrif edilen, alt üst edilen hikmet ve hissemi ortaya 
konacaktır. Sept Ashabını 3 onlara sor. 

Ayetteki bu i-lletî kânet ifadesinden dolayı bunun daha önce deniz kıyısında olmayıp, şimdi deniz 
kenarında olan kasaba manasını kazandırdığını anlıyoruz. Bunlar sonradan bu kasabaya yerleşmişler.  Bir 
kasabanın yerli halkı var, bir bunlar var, birde bunların içerisinde muttakiler var. Ayrıca bu detay halkın 
balıkçılık ile geçindiğine dair yapılacak olan açıklamayı  destekler.  

“Hut” kelimesi Kur’an’da Kehf suresi 61, 63 te, Kalem 48 de, Saffat 142 de kullanılarak 5 yerde geçmiştir. 
Dil bilimcilerin bir kısmına göre “balık” bir kısmına göre de “ büyük balık” manasına geliyor.  Hîtânuhum, 
hîtân  balıkları hum onların. Kur’an’ı kerimde nerede humu  görürsen, mesela kitabıhum onların kitapları, 
dinihum onların dinleri.  

Burdada  hîtânuhum  onlara ait balıklar. Tam olarak çevrilmesi “ onların olan balıklar” şeklinde bir anlam 
veriyor. Fakat bunu “ balıklar” olarak meallendirmişler. “ Balıklar onlara cumartesi günü akın akın geliyor” 
Ne oldu “hum” zamirini attın, meale yansıtmadın. Zira “ hum” zamiri “ sahiplik” bildirir. Zamirin kelimeye 
bitişmesi o kelimede anlatılan şeyin başkasına değil, o zamire ait olduğunu belirtmek içindir. Senin rızkın 
ayağına geliyor,  sen din adı altında , hurafeler adı altında ne diyorsun, bunu geri çeviriyorsun.  

Bu ayetlerden balıkların çoğaldığı günlerde avlanmanın, balıkların azaldığı günlerde avlanmaktan daha 
verimli olduğu anlaşılmaktadır. Balıkların özellikle üreme dönemlerine dikkat ederek, dönemsel avlanma 
da Kur’an’i bir işaret olup, bunu evrensel olarak da okuyabiliriz. 

Ancak sept ashabı bunun tam tersini yapmıştır. Şurra’an kelimesi balıkların suyun yüzüne çıkıp çıkıp, akın 
akın gelmesi manasındadır. Uzaktan baktığın zaman balıkları görüyorsun, kaynıyor balık. Yani balıklar akın 
akın sahilin yanına gelmektedir. Şurra’an kelimenin asıl anlamı, açık yolu takip etmek, açık bir  yol 
belirlemektir.  

O zaman ne anladık? 

 
3 Kuran'da "Sebt günü" olarak geçen Cumartesi yasağı, İsrailoğullarının cumartesi gününü ibadete ayıracaklarına ve 
çalışmayacaklarına dair söz verdikleri gündür. Cumartesi günü tatil olacak, namaz kılıp Allah'ı öven tespihatlar 
yapacaklardı. 
 
Tevrat: Çıkış, 20.bölüm 8: Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa. 9 Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. 10 
Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB’be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, 
hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız. 11 Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün 
canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü’nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak 
belirledim. 
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Balık sürüleri göç güzergahları ile büyük sayılarda göç ediyor. Muhtemelen yerleşim yeri olan bu bölge 
sürülerin belirli periyotlarla uğradığı bir göç güzergahında olabilir. Bir yarım ada olabilir, bir ada olabilir.  
Bu şekilde balıkların buraya uğradığı, beslendiği ve burdan devam ettiği şeklinde de bunu anlayabiliriz. 

Zaten Kur’an’daki “gün-yevm” kelimesi dönem anlamında da kullanılır. Biz bunu A’raf suresi 54 de 
anlattık. Bazı dönemler balıklar orada çok artıyor, bazı dönemler hiç yoktur. Bu şekilde de bunu 
anlayabiliriz.  

Peki “ sept “ nedir? Bunu cumartesi diye meallendiriyorlar . 

Sept kelimesinin asıl anlamı çalışmayı durdurup, iş bırakmaktır. Her türlü işe ara verildiği için bu adla 
isimlendirilmiş. Yine ayette geçen sebtihim kelimesi cumartesi olarak çevrilmiş, kelimedeki iyilik zamiri olan  
him zamiri sanki hiç yokmuş gibi hiçbir meale yansımamış. Bu iyilik zamirini buraya yansıtırsan sonuç ne 
olur. “ Onların olan cumartesi olur.”  

Peki bir gün, bır gruba bir ırka ait olabilir mi? Günler bir gruba veya bir ırka ait değildir. Allah ne diyor? 
Eyyamullah İbrahim Suresi 5 de ne diyor. Allah’ın günleri.  

Doğru meal : Onların iş bırakma günleri şeklinde olur. Cumartesi yasağı değil, onların iş bırakma günleri. 
Ancak “sept”in Kur’an’a konması bunun sadece tarihte olmuş bitmiş bir olay olmadığını, günümüzde ve 
gelecekte de bunun yansımalarını göreceğimizi gösteriyor.  

Zaten Yahudilerin inancına baktığımızda inanç akidesine dönüştüğünü anlarız. Cumartesi günü tatil 
yapmak Yahudilerin inanç akidesidir. Uydurulan dinin müntesiplerini nasıl bir akıbete sürükleyeceği sept 
örneği üzerinden bize anlatılmıştır. Kur’an’da “sept” türevleri ile birlikte 9 yerde geçmiş ve tamamında iş 
bırakma, çalışmama manasında kullanılmış, Yahudi inancında Tanrı yorulur ve dinlenir, çünkü Tevrat’ta 
Allah’ın evreni 6 günde yarattığı, 7nci günde istirahat ettiği yazar. Kur’an ise böyle bir atalet ve acziyetten 
alemlerin Rabbi olan Allah’ı tenzih eder (Bakara 255). 

Kur’an’da iş bırakma, çalışmama, zamanı öldürme gibi atıl olmaya sebep olacak bir ima var mıdır? 
Yoktur. Tam tersine İnşirah suresinin 7 nci ayetinde “ Bir işte yorulduğun zaman, başka bir işe intisap et 
veya başka bir işe yönel.” O halde Bu ayet boşta kalan bir müminin enerjisini bir işe koyularak 
değerlendirmesini emreder. Yoksa enerji ve zaman israfı olur.  

Tüm açıklamalara ek olarak Kur’an’da sept günü ile alakalı tüm ayetlerde tamamı olumsuz, mesela Nisa 
47 “ Ashabı septi lanetlediğimiz gibi, onları da lanetlemimizden önce iman et.” Mesela Nisa suresi 154-
155 tam bu bağlamla aynı. “ Ve misaklarından dolayı Tur’u onların üzerine yükselttik.Ve onlara : “ Bu 
kapıdan secde ederek girin.”dedik. Ve onlara : “ Sebt hakkınd aşırı gitmeyin”dedik ve onlardan çok 
kuvvetli misak”aldık.”  Onlar misaklarını bozdular ve Allah’ın ayetlerini inkar ettiler, peygamberleri haksız 
yere  öldürdüler…” (Nisa 154-155) 

Bu ayetlerden de açıkça görüldüğü gibi yeryüzünde rızkını aramayan miskin miskin oturan ve başkalarına 
yük olmayı ibadet sayan Yahudilerin anlayışı sürekli eleştirilmiş. İsrailoğulları Hz. Musa’dan sonra bir takım 
haramlar edinmişler, bunu Ali imran suresi 93-94 den okuyoruz. Bunlardan biride bizce sept gününde 
çalışmanın haram olmasıdır.  

Tevrattaki emir : Leviler bölümünün 23. Ncü babın 1 ve 3ncü bölümü şöyle : “ Altı gün çalışacaksınız ama 
7 nci gün şabat dinlenme ve kutsal toplantı günüdür, hiçbir iş yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde 
şabatı Rabbe ayıracaksınız.” 
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Sen şimdi dükkan da rızkını aradığın zaman, o yaptığın süre Rabbe ayrılmamış mı oluyor.  Sept kelimesinin 
İbranicedeki karşılığı ŞABAT’tır. Şabat Yahudilerin Cuma günü gün batımından Cumartesi gün batımına 
kadar süren haftalık dinlenme günüdür. Şabatı gördüğün zaman Sebti yapıştır. Yahudiler şabatı yaşamın 
anlamı, dinin özü, Allah’ın Yahudilere ikramı sayarlar. Kur’an sebt olarak adlandırdığı şabat konusunda 
Yahudilerin bu inanç ve uygulamalarını bizce desteklemez. Buna rağmen geleneksel İsrailiyatın etkisinde 
kalarak, Tevrat’ın etkisinde kalarak şabat,sebti Allah’ın Yahudilere bir emridir şeklinde anlamış ve 
anlatmışlardır. 

Sorun bir grup insanın miskin miskin haftanın bir gün oturması değildir. Asıl sorun çalışanların öldürülmesidir. 
Bundan Hz. İsa’da , Hristiyanlar da çekmiştir. Bu nedenle şabatın incilde yansıması Tevrat’ta anlatımların 
tam tersi istikametindedir.  

Hz. İsa şabata uymamış ve bunun bir aldatmaca olduğunu söylemiştir.  Birçok yerde şabatı konu alan 
İncil gerek Hz. İsa gerekse başkalarının dilinden şabat hakkında tek olumlu bir cümle kurmamıştır. 
Yahudilerin Hz. İsa’yı öldürme düşüncelerini, onun şabatı ihlal etmesinden kaynaklandığını Lukada, Matla 
da  ve Markus’ta görmekteyiz.  

“ Hanginizin bir koyunu olurda şabat günü çukura düşerse, onu tutup çıkarmaz ? Hz. İsa sept ashabına 
soruyor bunu.  İsa yine havraya girdi, orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa’yı suçlamak amacıyla, 
şabat günü hastayı iyileştirecek mi diye, onu gözlemliyordu. İsa eli sakat adama, kalk! Öne çık dedi, sonra 
havradakilere “ kutsal yasaya göre şabat günü iyilik yapmak mı doğru kötülük yapmak mı doğru. Can 
kurtarmak mı doğru, can almak mı doğru? diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa çevresindekilere öfkeyle 
baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu onu kederlendirmişti. Adama elini uzat dedi, adam elini uzattı. Eli yine 
sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar, İsa’yı yok etmek için Herodes yanlıları ile hemen 
görüşmeye başladılar. Hz. İsa’yı öldürmek istemelerinden biri de cumartesi günü çalışmasıymış.  

Hz.İsa kendini şöyle savunuyor. “ Musa’nın yasası bozulmasın diye şabat günü biri sünnet ediliyorda, şabat 
günü bir adamı tamamen iyileştirdim” diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın. 
Yargınız adil olsun. (Yuhanna 7/21-24) 

 
(Araf 7/164) 
 

ِّبَر	ىٰلِاً	ةَرِذْعَم	اُولَاق	ًۜادی۪دَش	ًابَاذَع	ْمُُھّبَِذعُم	َْوا	ْمُھُكِلْھُمُ	ّٰ�	ۙاًمَْوق	َنوُظَِعت	َمِل	ْمُھْنِمٌ	ةَُّما	َْتلَاق	ْذِاَو
َنُوقََّتی	ْمُھََّلَعلَو	ْمُك 	

Ve-iż kâlet ummetun minhum lime te’izûne kavmen(i)(ال)(A)llâhu muhlikuhum ev 
mu’ażżibuhum ‘ażâben şedîdâ(en)(s) kâlû ma’żiraten ilâ rabbikum vele’allehum yettekûn(e) 

 
Ve onlardan bir ümmet: “ Allah’ın helak edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir 
kavme niçin öğüt veriyorsunuz?” dedikleri zaman şöyle dediler. “ Rabbimize mazeretimiz olsun 
ve umulur ki takva sahibi olurlar.”diye 
 
Bu ayette üç tane grup var. Yahudiler sept günü çalışmayıp, çalışanı öldürdükleri için Allah’ın helak 
edeceği ve şiddetli azapla azap edeceği şeklinde bir uyarı ayeti aktarılmış. 
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Allah’ın bunları helak etmesinin sebebi, bunların şabat günü çalışanları öldürmeleridir. Buradaki üç 
grubun biri muttakiler, biri bu soruyu soranlar (pasifler), diğeri de şabat günü, sebmt günü çalışmayanı 
öldürenler. 
 
Pasifler muttakilere diyor ki : Şabat günü, sebt günü çalışmayanları niçin uyarıyorsunuz? Bunlar zaten 
helak olacak gibi bir kullanım yapmış ona.  
 
Bu da Mısır’dan çıkış günü : “ Şabat günü çalışan herkes öldürülmelidir. İsrailliler ,sonsuza dek sürecek bir 
antlaşma gereği olarak, Şabat Günü’nü kuşaklar boyu  kutlamaya özen gösterecekler. Bu, İsrailliler’le 
benim aramda sürekli bir belirti olacaktır.” (Mısır’dan Çıkış 31/15-17) 
 
Tevrat’ta , şabat günü çalışanın öldürülmesine dair emir var. “ Sözü başkasıyla değiştirdiler” ne demek ? 
Yani sept diye bir yasak yoktu, bunlar o sept yasağını oraya soktular. Hz. Musa’nın getirdiği levhalarda, 
tabletlerde böyle bir yasak yoktu. Böyle kutsal haram bir gün uydurdular, o haram güne uymayanları da 
öldürdüler. Öldürmeye çalıştıklarından bir tanesi de Hz. İsa.  Çok katılar bu konuda.  
 
Bir de burda A’raf suresi 159 da “ Musa’nın kavminden bir ümmet vardır. Hakka hidayet eder ve onunla 
adaletli davranır “ şeklinde bir referans gruptan bahsetti. O grubun yansımasını biz burda da görmekteyiz. 
Yani Rabbimize bir mazeret olsun diyenler Musa’nın kavmindeki o ümmet. Bunlar nesiller boyu devam 
eden ümmet. Sadece orada kalmış bir ümmet değil. Ali İmran suresi 113 te diyor ya “ Onların  hepsi bir 
değil “ diye. Bu ümmetin cumartesi yasağını uydurup, onda haddi aşacak kadar radikalleşen Yahudilere 
öğüt ve nasihatlerde bulundukları okuduğumuz 164 ncü ayette konu edilmiş. 
 
Neden bunlar nasihatta bulunuyor bu adamlara? 
 
Çünkü bu adamlar çok radikal. Bu haramları uygulamayanları öldürüyorlar. Var mı günümüzde? Mesela 
İşid’in sakal boyu kontrol etmesi, Fatiha’yı okutup öldümesi. Yani ilk önce bir haram uyduruyorlar, o 
haramın da radikali oluyorlar. Haddi aşmak odur. Yasakda haddi aşmak. 
 
Burada üç ayrı tasavvur ile karşılaşmaktayız. İlki ashabı sebt yani ataleti, çalışmadan, üretmeden, 
tüketmeyi din zannedenler, diğeri sept ashabının ataletinden istifade eden fırsatçılar ki bunlar marufu 
emredip münkerden nehyedenlerin yaptığını lüzumsuz görenler. Diyorlar ki : “ Allah’ın helak edeceği 
şeyle ne uğraşıyorsunuz, bunlar lüzumsuz işler.” Allah size demedi mi :  “Emri bin maruf nehyi bin münker”i 
uygula, lüzümsuz diyor bunlar. Son grup ise, hak ve adaletle insanlara eziyete dönüşen, hurafe ve 
banazlıkla mücadele eden toplumun huzuru için elinden geleni yapan muttakilerdir. Zira gerçek 
muttakiler adaleti kendileri için değil, herkes için isterler. Toplumdaki iyi insanlar nemelazımcı olamaz. 
Çünkü bulundukları konum onlara Allah katından sorumluluk yükleyen bir makamdır.  
 
Kur’an bu hadiyesi anlatmakla iyi insanların kötüleri uyarma ve kötülüklerle mücadele etme görevini de 
bu şekilde hatırlatmaktır.  
 
Rabbi sunulan mazeret günahların bağışlanması için ihsan ile yapılanların  telafileri olarak biz bunu A’raf 
suresi 161 de okuduk. Bu mazeret dünyada başlamış 
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(Araf 7/165) 
 

اَك	اَمِب	ٍسی۪ٔـَب	ٍبَاَذعِب	اوَُملَظ	َنی۪ذَّلا	َانْذََخاَو	ِءوُّٓسلا	ِنَع	َنْوَھَْنی	َنی۪ذَّلا	َانْیَجَْنا	۪ٓھِب	اوُرُِّكذ	اَم	اوَُسن	اََّمَلف
َنُوقُسَْفی	اُون 	

Felemmâ nesû mâ żukkirû bihi enceynâ-lleżîne yenhevne ‘ani-ssû-i veeḣażnâ-lleżîne zalemû 
bi’ażâbin be-îsin bimâ kânû yefsukûn(e) 

Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman, kötülükten men edenleri kurtardık ve 
zulmedenleri, fıska düşmüş olduklarından dolayı çetin bir azapla yakaladık. 
 
Bu ayette muttakilerin kurtarıldığından bahsetmektedir. “ zulmetmek” cumartesi günü çalışanları 
öldürenleri çetin bir azapla yakaladık. 
 
Cumartesi çalışmamak, balıklar bolken bunu avlamamak, balıklar kıtken avlanmaya girmek bu adamları 
muhtaç bir konuma düşürüyor. Yani değirsizleştirip zillete düşürüyor.  
 
Ayette münkeri, yani evrensel kötülükleri engellemeye çalışanların en büyük kazançlarının kötülüğe 
sebep olan olumsuzluklardan korunacakları müjdesi. Muttakileri Rabbim bu oluşan konjunktürden, bu 
oluşan kötülüklerden bir şekilde korumuş. Ve bunun müjdesini veriyor. Rabbe sunulan mazeret aslında 
insanın kendisini koruyor. Aslında ma’ruf için yapılan her fedakarlık karşılık bulmasa da, kişinin kendine 
yaptığı hayır, dua olarak dönmektedir. 
 
164 ncü ayette Rabbe sunulan mazeretin aslında sadece hesap gününde insanların yüzünü ak etmediği, 
dünyada iken kutlu akıbeti hazırlamaya başladığı da buradan anlaşılıyor. 
 
 
(Araf 7/166) 
 

َنی۪ٔـِساَخً	َةدَِرق	اُونوُك	ْمَُھل	َانُْلقُ	ھْنَع	اوُُھن	اَم	ْنَع	اَْوتَع	اََّمَلف 	
Felemmâ ‘atev ‘an mâ nuhû ‘anhu kulnâ lehum kûnû kiradeten ḣâsi-în(e) 

Böylece onlar, nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara. “ Bitap düşmüş maymunlar olun! 
dedik.” 
 
Öncelikle bu ayette kiradeten ḣâsi-în kelimesine neden “ aşağılık maymunlar” anlamı verdiğimizin 
gerekçesini sunalım.  
 
Maalesef meallerde ḣâsi-îne aşağılık, safil-ine aşağılık, adale aşağılık, duna aşağılık gibi manalar verilerek 
bütün farklı mana zenginlikleri gözardı edilmiş. Kur’an’da dört defa geçen ve genelde aşağılık olarak 
çevrilen ḣâsi-în kelimesi müfredatta şöyle geçer. Hâsi-îye  hakir görüldü, horlandı, nefret edildi ya da o 
hale geldi 
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Anca ayette hor görülme ile alakalı olan ve Kur’an’da geçen zelil değil  ḣâsi-în tercih edilmiştir. Zelil 
maymunlar olun da diyebilirdi. Bunun hikmeti ḣâsi-îyen kelimesindeki durumu ḣâsi-îr sonucu 
oluşmasındandır.  ḣâsi-îr sonucu ḣâsi-îyen olmuşlar. 
 
ḣâsi-îr Bitkin, yorgun, körelmiş demektir. Yorulmak manasına gelen ḣus-ur kökündendir. ḣâsi-în Kelimesinin 
geçtiği dört yerin ikisinde maymunlar ile birlikte kullanılmıştır. Diğer ikisinde ise Muminun suresinin 108 nci 
ayeti ve Mülk suresinin 4 ncü ayetidir. Bu iki yerde de kelime “ istediğini elde edememekten dolayı küçük 
düşmek, aciz düşmek” manasındadır.  
 
“ Sonra iki defa daha bakışını çevir. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana döner.” (Mülk 4) 
“Śumme-rci’i-lbasara kerrateyni yenkalib ileyke-lbasaru ḣâsi-en ve huve hasîr(un)” 
 
Bu bilgiler ışığında “ istediğini elde edemediği halde tekrar tekrar aynı şeylere devam ettiği için bitap 
düşen maymunlar demektir.  
 
Ayette çok önemli bir detay vardır. “ Biz onları bitap düşmüş maymunlara çevirdik” denilmemektedir. “ 
Onlara bitap düşmüş maymunlar olun” dedik buyrulmuştur. Burada Rabbimizin suçluları maymun haline 
getirmesi söz konusu değildir fakat bazı tefsirlerde onların maymunlaştığına dair anlatımlar bile var. 
İnsandı maymun oldular.  
 
Ayetteki uyuşuk, tembel, bitap maymunlar olun ibaresi, suçluların kendi davranışları sonucunda Allah’ın 
genel ve değişmez yasalarıyla oluşan son durumu veren bir benzetme yapılmıştır. Maymun benzetmesi 
dilimizde de çok kullanılmaktadır. Mesela “ Beni maymuna çevirdi.” Veya “ Şebeklik yapma!” veya “ Üç 
maymun” gibi. Aslında bu mecazi ifadeler, olmayacak bir işi abuk sabuk sürekli yaparak olacağını 
ummaktır. Ve hakikati görüp duymalarına rağmen üç maymunu oynamaktır.  Nehyi an-i münker yapılıyor, 
emr-i bin ma’ruf yapılıyor fakat bunlar, görmem, duymam, söylemem modunda.  
 
Cumartesi yasağını uygulayan bazı köktenci ve banaz Yahudilere düşmanları özellikle cumartesi günleri 
saldırıp onların karınlarını deşiyorlarmış. (Yahudiler düşman geldiğinde altınları almasın diye yutuyorlarmış). 
Bu yasağın insanları düşürdüğü zillet ayette net olarak bize anlatılmıştır. Böylece onlar düşmanın 
maymunu oldular. 
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(Araf 7/167) 
 

ِۚبَاقِعْلا	ُعی۪رََسل	َكَّبَر	َِّنا	ِۜبَاَذعْلا	َءوُٓس	ْمُھُموَُسی	ْنَم	ِةَمٰیِقْلا	ِمَْوی	ىٰلِا	ْمِھَْیلَع	ََّنَثعَْبَیل	َكُّبَر	َنََّذَات	ْذِاَو 	
ٌمی۪حَر	ٌرُوَفَغلُ	ھَّنِاَو 	

Ve-iż teeżżene rabbuke leyeb’aśenne ‘aleyhim ilâ yevmi-lkiyâmeti men yesûmuhum sû-e-
l’ażâb(i)(k) inne rabbeke leserî’u-l’ikâb(i)(s) ve-innehu leġafûrun rahîm(un) 

Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar, onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka 
dirilteceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin ikabı çabuk olandır. Ve gerçekten O, elbette 
Gafur’dur, Rahim’dir. 
 
Buradaki ikâb sözlükte birşeyin arkasından gelmek, yerine geçmek manasındaki “akabe” kökünden 
türemiş bir kelime olup, yapılan kötü işlerin ardından gelen bedel, karşılık, ceza manasındadır.  
 
Bu ayette hem peygamberimizin döneminde hemde günümüzde tüm dindarlara Yahudiler örneği 
üzerinden ince göndermeler yapılmıştır. İnançlar insanların ellerine kelepçe, ayaklarına prangaya 
dönüşünce, dindarları suiistimal eden onların sırtına din adı altında yükler yükleyen zalimler her zaman ve 
zeminde oluşacaktır. Dünyanın kanunu böyledir.  
 
Günümüzde de İslam toplumu en basit konularda bile tahkikle arasını açıp körü körüne taklidi din edindiği 
sürece sömürgeci ülkelerin yumruğu sürekli tepemizde olacaktır. Ümmet tembelleştikçe, güçsüzleştikçe, 
düşmanın maymunu terekesine düştükçe bunlar yaşanacaktır.  
 
Ayetin sonundaki Gafur ve Rahim esması, Allah’ın bağışlama ve merhametini ifade ettiği gibi, hatadan 
dönme ve çalışmanın güç ve iktidarı ele geçirip saltanat sürmek için değil, bağış ve merhameti egemen 
kılmak için yapılması gerektiğini hatırlatan bir nükteyede sahip bizce.  
 
(Araf 7/168) 
 

ِتا[ـِّیَّسلاَو	ِتَانَسَحْلاِب	ْمُھَانَْوَلبَو	َۘكِلٰذ	َنُود	ْمُھْنِمَو	َنوُحِلاَّصلا	ُمُھْنِم	ۚاًمَُما	ِضَْرْالا	يِف	ْمُھَانْعََّطقَو 	
َنُوعِجَْری	ْمُھََّلَعل 	

Vekatta’nâhum fî-l-ardi umemâ(en)(s) minhumu-ssâlihûne veminhum dûne 
żâlik(e)(s) vebelevnâhum bilhasenâti ve-sseyyi-âti le’allehum yerci’ûn(e) 

Ve yeryüzünde onları ümmetlere ayırdık. Onlardan bir kısmı Salihler ve bir kısmı da bunlardan 
aşağıdadır. Ve onları, hasenat ve seyyiat ile belaya uğrattık. Umulur ki dönerler diye! 
 
Ayette muazzam bir tespit ortaya konmaktadır. Bu da insanların çeşit çeşit ümmetlere ayrılmış olsalar da, 
değişik kollara bölünmüş olsalar da özünde ikiye ayrıldıklarıdır. İlki hangi ümmetten, ırktan, cinsiyetten 
olursa olsun salih olanlar, diğeri ise salih olma makamına ulaşamayanlardır. 
 
Saih kelimesinin kötü sulhtur. Sulh ve salah arap dilinde bozgun, nefret, kötülük, kavga, çekişme ve 
didişmenin tam zıddıdır. Sulh ve salahın karşıtı fesattır.  
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Bela bileylemek için bir taşa sürtmek kök anlamından geliyor. Darlık ve bollukla muhatabını geliştiren, 
fazlalıklarından kurtararak, onu işlevsel bir olgunluğa kavuşturan,sıkıntı ve zorluk manasında bu ayette 
kullanılmıştır.  
 
Burada hasenat ile yani güzellikler ile iltifat ve servetle kişinin sınanması. Seyyiat ile yani hayatın zorlukları, 
çirkin ve kötü yüzü ile hamlıklarından kurtarılması anlatılmış. Zorluklarla seni bileyliyor. Yani tam bir işlevsel 
hale getiriyor.  
 
Elbette herkes hasenat ve seyyiati gelişme ve ilerleme vesilesi görüp hamlıktan dönemez. O yüzden 
ayetin sonu “ umulur ki.” 
 
(Araf 7/169) 

	
َي	ِْناَو	َۚاَنل	َُرفُْغیَس	َنُولُوَقیَو	ىٰنَْدْالا	َاذٰھ	َضَرَع	َنُوذُْخَأی	َبَاتِكْلا	اُوثِرَو	ٌفْلَخ	ْمِھِدَْعب	ْنِم	ََفلََخف

ُهُوذُْخَأیُ	ُھْلثِم	ٌضَرَع	ْمِھِْتأ ََردَو	َّقَحْلا	َِّالاِ	ّٰ�	َىلَع	اُولُوَقی	َال	َْنا	ِبَاتِكْلا	ُقَاثی۪م	ْمِھَْیلَع	ْذَخُْؤی	َْمَلا	ۜ
َنُولِقَْعت	ََالَفا	َۜنُوقََّتی	َنی۪ذَّلِل	ٌرْیَخُ	ةَرِخْٰالا	ُراَّدلاَو	ِۜھی۪ف	اَم	اوُس 	

Feḣalefe min ba’dihim ḣalfun veriśû-lkitâbe ye/ḣużûne ‘arada hâżâ-l-ednâ 
veyekûlûne seyuġferu lenâ ve-in ye/tihim ‘aradun miśluhu ye/ḣużûh(u)(c) elem 

yu/ḣaż ‘aleyhim mîśâku-lkitâbi en lâ yekûlû ‘ala(A)llâhi illâ-lhakka vederasû mâ 
fîh(i)(k) ve-ddâru-l-âḣiratu ḣayrun lilleżîne yettekûn(e)(k) efelâ ta’kilûn(e) 

Artık onların ardından gelen nesil kitaba vâris oldu. Ve “ Yakında bize mağfiret 
edilecek” diyerek değersiz, geçici olanı alırlar. Ve geçiçi olanın bir benzeri daha onlara 
gelde onu da alırlar. Allah’a karşı hakta başka söylememeleri için onlardan kitabın 
misâkı alınmadı mı? Ve onun içindekilerini ders yaptılar. Takvalı olanlar için âhiret yurdu 
daha hayırlıdır. Artık aklınızı kullanmayacak mısınz? 
 
Cumartesi yasağını üreten, uyduran kavmin arkasından gelen nesilden bahsetmektedir.  
 
Dünyevi menfaat ve geçici hazlar için ilkelerden taviz vermek,ancak sahte kurtuluş ve bağışlanma 
avuntuları ile olmuş. Ayet bize bunu anlattı. Hangi cümlesi ile ? “ Yakında bize mağfiret edilecek” cümlesi 
ile. Yahudileşen İsrailoğullarının bu zihniyeti Kur’an’ı Kerim’de hem Bakara suresi 80 de hem de Ali imran 
24 de bize anlatılıyor. Şöyle diyor : 
 
“ Ateş bize sayılı günden başka dokunmayacak.” (Bakara 80) 
 
Mağfiret ile cehennemden çıkarılıp cennete gireceklerine dair inançla yine Ali İmran suresi 24 de ifade 
edilmiş.  
 
Bu yamuk tasavvur önceki ümmetleri suç ve günaha karşı daha lakayıt kılmış. “ Biz kurtulacağız, yakında 
bize mağfiret edilecek” düşüncesi günaha karşı insanı lakayıt kılıyor. İlkelerden taviz verme sonucu anı 
yaşama odaklı hayat, ahirini yani geleceğini düşünen muttakilerin hayatından çok farklı bir sonuca 
çıkıyor. Biri anı yaşama derdinde, diğeri ahirini düşünme derdinde.  
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Burada konu ilkeleri bilmemek değil, kitabı bilmemek değil. Zira derslerine iyi çalışmış bunlar. Asıl sorun 
geçiçi menfaatler karşısında ilahi ve fıtri ilkelerden taviz verilse bile, son tahlilde zarar görmeden 
kurtulacaklarına iman etmeleridir.  
 
Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Sorusunun cevabı ve gerekçesi bir sonraki ayette sıralanmış :  
 
 
(Araf 7/170) 
 

َةوٰلَّصلا	اوُمَاَقاَو	ِبَاتِكْلاِب	َنوُكِّسَُمی	َنی۪ذَّلاَو َنی۪حِلْصُمْلا	َرَْجا	ُعیُ۪ضن	َال	اَّنِا	ۜ 	
Velleżîne yumessikûne bilkitâbi veekâmû-ssalâte innâ lâ nudî’u ecra-lmuslihîn(e) 

 
Onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve salâtı ikame ederler. Muhakkak ki Biz, ıslâh edenlerin 
ecrini zâyi etmeyiz. 
 
Kitaba sımsıkı sarılmak ilkeli, dürüst, erdemli biri olmaktır. Kitabi ilkelerim var benimb Yalan 
söylemeyeceğim, iftira atmayacağım, hırsızlık yapmayacağım.. bunların hepsi kitabi ilkelerdir. Bunları 
terketmemek her durumda bunlardan taviz vermemek kitaba sımsıkı sarılmaktır. Yoksa mushafı alıp 
elimize sımsıkı tutmak değil.  
 
Kişiyi dosdoğru yolda tutan kırmızı çizgilere sahip olmak, dünyevi çıkar için yalpalamamak tır, kitaba sımsıkı 
sarılmak. Bunun yolu ise insanın bir şekilde kendisine kitabi ilkeleri sürekli hatırlatmasıdır, telkin etmesidir. 
Kişinin kendine yaptığı telkinlerin özeleştiri ve tevbelerin beden bulmuş hali salatın ikâme edilmesidir. 
Kur’an’da salat kavramı ikame fiili ile birlikte kullanılınca namazı hakkını vererek kılmak manasına gelir. 
Sen kitabi ilkeleri kendine telkin ederek,  günde beş vakit o ilkelerden taviz vermeyecek şekilde bir söz 
veriyorsun. Her namaz bir sözdür. Her namaz yapılan hatalardan geri dönmek için bir istiğfardır, duadır. 
 
Hayata yansımayan salat, içi boşalmış, amacından sapmış, gösteriş halini almış bir ritüeldir. İşte Kur’an 
müslümanlara bu salatı ayağa kaldırmalarını, asli konumuna getirmelerini emreder. Namaz insana ilahi 
ilkeleri hatırlatma ve yaratının huzurunda bu ilkelere boyun bükmenin sembolik halidir.  
 
İnsanların ıslahı sulh ve selameti için atılan hiç bir adım, Kur’an’ın bu ayetine göre kesinlikle zayii 
olmayacaktır. Zayi olmuş gibi görünse bile. “ Muhakkak ki Biz, ıslâh edenlerin ecrini zâyi etmeyiz”. Buradaki 
“Biz” kullanımı, bunun bir süreç ile olduğu, yapılan iyiliklerin er veya geç karşılığının görüleceğini ifade 
eder. Farklı unsurların araya girmesi, karşılığının hemen görülmemesi veya karşılığının zahiren 
görünmemesi zamanla olur.  
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(Araf 7/171) 
 
 

ُّنَظَوٌ	ةَّلُظُ	ھََّناَك	ْمَُھقَْوف	ََلبَجْلا	َانَْقَتن	ْذِاَو ََّلَعل	ِھی۪ف	اَم	اوُرُكْذاَو	ٍةَُّوِقب	ْمُكَانَْیتٰا	آَم	اُوذُخ	ْۚمِھِب	ٌعِقاَوُ	ھََّنا	اوٓ
َ۟نُوقََّتت	ْمُك 	

Ve-iż neteknâ-lcebele fevkahum keennehu zulletun vezannû ennehu vâki’un bihim 
ḣużû mââteynâkum bikuvvetin veżkurû mâ fîhi le’allekum tettekûn(e) 

 
Ve dağ, sanki bir gölge gibi onların üzerine çekip kaldırdğımız zaman onu, üzerlerine 
düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi, kuvvetle tutun ve onun içinde olanı hatırlayın. 
Umulur ki siz, takvalı olursunuz. 

“ Dağın yerinden kopup üzerlerine gelmesi ne demektir?”  “ keennehu “ ifadesi sanki manasna 
gelmektedir. Yani böyle birşey aslında gerçekte yok, israiloğullarının algısı bu şekilde. Böyle algılamışlar, 
bu algıda Kur’an’ı Kerim’de bize aktarılmış. Anlatılanın bir benzetme olduğu ve İsrailoğullarının vakayı 
nasıl algıladığını belirtmek için kullanıldığı kanatindeyiz. Yoksa talmutta ifade edildiği gibi dağın bir tekne 
gibi onların üstüne kaldırılması ve Tevrat’ı kabul etmeyenlere mezar olması şeklinde bir tehdit bizce bu 
ayette söz konusu değildir.  
 
Bu yaşananların henüz takvalı olmamış İsrailoğullarına dağdan gelen ilahi emirlerin altında kendilerini ezik 
hissetmelerini ve bunları gözlerinde çok büyütmelerini ifade için Kur’an’ın kullandığı özlü bir benzetme 
olduğu kanatindeyiz. Çünkü o dağdan geldi o ilahi ilkeler.  
 
Cümlenin devamında “ size verdiğmiz şeyi kuvvetle tutun” Yani dağın kopup onların üzerlerine düşmesi 
zannının arkasından böyle bir cümle kullanılmış. Demek ki bu getirilen ilkilerle, on emirle alakalı olmalı ki, “ 
size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun” diyerek tekrar ediyor.  
 
Ayetin bağlamı tamamen ilkelere uyup uymamakla alakalı. “ size verdiğimizi kuvvetle tutun” ifadesi 
ayetlerle ve ayetlerin himayesinde, gölgesinde ulaşacakları muttaki tavra, takvaya atfen yapılmış bir 
benzetme olduğunu teyit etmektedir.  
 
Allah sadece bitap İsrailoğullarını başta gözlerine dağ gibi büyüttükleri sorumluluklar ile mesul tutmamış, 
asıl bütün Ademoğullarını mükellef olduğu kurallardır, kaidelerdir.  
Eğer hayatınızı zorlaştırıyor, sürekli hale geliyorsa o ilkeleri anlamada bir sıkıntınız var demektir.  
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(Araf 7/172) 
 

ۚىَٰلب	اُولَاق	ْۜمُكِّبَِرب	ُتَْسَلا	ْۚمِھُِسفَْنا	ىٰٓلَع	ْمَُھدَھَْشاَو	ْمَُھتَّیُِّرذ	ْمِھِروُھُظ	ْنِم	ََمدٰا	يَ۪ٓنب	ْنِم	َكُّبَرَ	ذََخا	ْذِاَو
◌ۛ	 َۙنی۪لِفاَغ	َاذٰھ	ْنَع	اَّنُك	اَّنِا	ِةَمٰیِقْلا	َمَْوی	اُولُوَقت	َْنا	ۛ◌َۚانْدِھَش 	

Ve-iż eḣaże rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim żurriyyetehum veeşhedehum ‘
 elestu birabbikum(s) kâlû belâ(*) şehidnâ(*) en tekûlû yevme-lkiyâmeti innâ kunnâ ‘an 

hâżâ ġâfilîn(e) 
Ve kıyamet günü, “ Muhakkak ki biz bundan gafildik.” demenize karşı senin Rabbin, 
Ademoğulları’nın sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman, onları nefisleri üzerine şahit 
tuttu. “ Ben, sizin Rabbiniz değil miyüm?”  “Evet biz şehid olduk.” 

Aslında “ şehidnâ “ biz şahid olduk değil, biz  şehid olduk. Doğru meal bu. 
 
“ kâlû belâ “ daki  belâ bir tasdik edatıdır. Evet , hayır gibi değil. Olumsuzluğu ispat suretiyle tasdik ve 
onay ifade eder. Negatif soruya pozitif cevap vermek için “belâ” kullanılır.  
 
Burada da konumuz olan bu ayette de negatif bir soru var “ Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Negatif 
soruya karşılık belâ ile ne kast edilir. “ Evet, Sen bizim Rabbimizsin.”Bu gizli cevabı bu belâ barındırıyor.  
 
Tefsir geleneğinde bu anlatım “Bezm-i Eles “ terkibi olarak anlaşılmış, yorumlanmış, tefsir edilmiş. Terkip 
farsça kökenli olup, sohbet meclisi anlamına gelen “bezm” kelimesi ile  arapça kökenli “ Ben 
değilmiyim?” anlamındaki  “elestu” fiilinden oluşmuş bir kalıp. Bunun için “ Bezm-i Elest” terkibi “ Ben sizin 
Rabbiniz değil miyim?” hitabının yapıldığı, ruhların da “ kâlû belâ” diyerek toplu olarak evet dediği meclis 
anlamında yorumlanmıştır.  
 
Ancak bu anlayış boşlukların farklı mitlerle doldurulduğu bir yorumdur. Çünkü ayette ruh veya ruhlar 
şeklinde bir kelime yoktur. Alem diye bir kelimede yok. Bunun yanısıra Kur’an’ı Kerim’de alem ve ruhun 
yanyana geldiği bir cümle bile yok. Ruhlar alemi…. Bir de “ ben-i Adem” diyor. Ademoğulları. Bir kişi değil. 
Sadece Adem değil. Herkes.  żurriyyetehum Ademoğlunun zürriyeti, soyları..yine çoğul.  
 
min zuhûrihim Ademoğullarının sırtından. Belleri supleri demektir. Ayette kesinlikle tek olarak Adem’den 
bahsedilmemiştir. Oysa rivayetler hep Adem odaklı, yani Bezm-i Eles anlatımında baş kahraman Hz. 
Adem’dir. Konu oradan başlar, gelir. Ruhlar alemi anlatımını doğru kabul edersek, Hz. Adem ve eşi 
Allah’a herhangi bir söz vermemiş. Çünkü Ademoğulları diyor. Ondan sonraki zürriyetten bahsediyor.  
 
Burada bir sözleşmeden bahsedilmektedir. Sözleşmenin sağlıklı olabilmesi için tarafların akıllı ve reşid 
olması gerekmektedir. İnsanları bilmedikleri, hatırlamadıkları bir sözden mükellef tutmak ne kadar 
mantıklıdır? İnsanın rüşte ermesi için de bir süreçten geçmesi şarttır.  Sizce ruhlar hangi süreçten geçti de 
reşit oldu. Şimdi seni sen yapan hayatta yaşadığın olumlu veya olumsuz olaylar. Bu olaylar neticesinde 
bir kişilik oluşturuyorsun, o kişilik ile sana teklif edilen herhangi bir sözleşmeyi kabul edip, red ediyorsun.  
 
Peki ruhlar hangi dönemde, hangi zamanda  böyle bir rüşte erdi de bu şekilde bir sözleşmeye evet veya 
hayır diye cevap verecek seviyeye ulaştı. Ruh dediğin nedir? Ruh sanki bizden çıkan dumanvari , böyle 
hayalet gibi bir şey öyle zannediliyor.  
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Bir de ayette “ eşhede” şahid etti, “galu” dediler ki “ şehidna- şehid olduk” fiilleri, şimdiki zaman, geniş 
zaman kipiyle meal verilmesi  gerekir. Yanu bu sürekli olan bir şey. Bir defada olmuş bitmiş, ruhlar 
alemindeki meclis değil. Sürekli oluyor. Her doğan çocuktan sonra böyle bir şey oluyor demektir. 
Kelimenin zamansal kullanımı böyle  
 
Söz konusu şahitlik, yaşam içinde şehidliğe dönüşerek gerkçekleşmektedir. O yüzden “ biz şahid olduk 
değil, biz şehid olduk.” Yani senden başka Rabb olmayacığını yaşayarak tanık olduk. Çünkü şehid bizatihi 
olayın içinde olarak bir tanıklıktır. Yani iki kişi kavga eder, sen aralarına girersin, iki üç yumruk yersin,şehid 
olursun.  
 
Şahid ise, olaya tanıksın ama hiç müdahil olmuyorsun. Dış bir gözlemci olarak olayı seyredersin. İnsanın 
bir Rabbinin olması gerektiği, kainatı var eden bir gücün olduğu, bu gerçek pasif bir tanıklık şahidlik değil, 
yaşayarak öğrenilen bir şehidliktir. Allah her Ademoğlunu şahid tutar ancak “galu bela” diyerek “şehid” 
olanlar çok azdır. O sorunun cevabı yok. Bütün insanlar şehiddir demiyor ki.  
 
Teklif sunuluyor, akıl baliğ olduktan sonra bu teklife şehid olanlar, bu teklifin istikametinde hayatını 
yaşayanlar çok az. Bunu Yunus suresi 103 ncü ayetinden okuyoruz. 
 
Ve insanların çoğu iman etmez. İnsanların çoğu akletmez. İnsanların çoğu şükretmez. Kur’an’ı Kerim hep 
bundan bahseder. Ayrıca şahit ve şehid farkını bize A’raf suresi 37 açıklamıştır. “ Onları nefisleri üzerine 
şahid tuttuk.” Buradaki alâ enfusihim kendi lehlerine değil aleyhlerine bedel isteyen aktif bir tanıklıktır.  
Bu tanıklık kişinin kendi sorumluluklarının farkına varmasıdır. Çocukluktaki lehde durum yani sebi olup 
günahlardan uzak kalma artık rüşt ve cezai ehliyet durumu ile aleyhte bir hal almıştır. O yüzden kendi 
nefislerine. Bu lehte bir şahitlik değil. Aleyhte bir şahitlik. Çünkü bu şahitliğin gereğini yerine getirmessen 
sonu cehennem.  
 
“Ademoğulları’nın (sulbundan) sırtlarından onların nesillerini çıkardığımız zaman ,” ifadesi, üreme 
organlarının çalışmaya başladığı bluğ zamanına tekabül etmektedir. “ 
 
Bluğ yaşı ibadet mükellefiyetinin ve cezai ehliyetin başlangıç yaşıdır. Her Ademoğlunda böyle bir yaş var. 
O yaşa ulaşmadan çocuk ölürse biz ona “ sebi-günahsız, cennetlik ” diyoruz.   
 
Allah Resulü de üç kişiden kalem kalkar demiştir. Bunlardan biride bu çocuklardır. Yani cezai ehliyeti 
olmayan insanlar. Bu ayet Allah’ın rüşde ermiş her Ademoğluna sorgulama potansiyeli verdiğini anlatıyor.  
Biz size kitap gönderdik ama yanında akıl baliğ olduğunuz zaman , bu evreni yaratan bir Rabbin 
olduğunu anlayacak potansiyel de verdik.  
 
“ Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” dediğimde, kainat ayetleriyle, bir güneşe, bir aya,bir böçeğe, bir kuşa, 
bakarak . Evet! Bunları yaratan bir Rabb var, diyeceğiniz bir potansiyelde sizi yarattık.  
 
Sadece vahiy ve Resuller olmasa bile, sırf gözlem yaparak Hz. İbrahim gibi beni bulabilirsiniz. Hz. İbrahim 
güneşe bakıyor, aya bakıyor bunlar benim Rabbim diyor, ondan sonra diyor ki, Hayır bunlar benim 
Rabbim değil. Mesela Mülk suresinin 10 ncu ayeti bu yorumumuzu destekler şekildedir.  
 
Cehenneme düşenlerin itiraflarını anlatıyor bu ayet. “ Ve biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, bu cehennem 
ashabı içinde olmazdık” diyorlar.  
 
Özetle akıl baliğ olan, bluğa eren her genç, çevresinde ve kainat kitabına bakarak,bunların bir Rabbinin 
olduğunu idrak edecek potansiyelde Rabbimiz yaratmıştır. Yoksa adaletsiz olur. Zira akıl bağ sıfatını 
kazandıktan sonra mükellefiyet başlar.  
 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 611 

  

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
(Araf 7/173) 
 

ُلُوَقت	َْوا َبٰا	َكَرَْشا	آَمَّنِا	اوٓ َنُولِطْبُمْلا	ََلَعف	اَمِب	َانُكِلُْھَتَفا	ْۚمِھِدَْعب	ْنِمً	ةَّیُِّرذ	اَّنُكَو	ُلَْبق	ْنِم	َانُ۬ؤآ 	
Ev tekûlû innemâ eşrake âbâunâ min kablu vekunnâ żurriyyeten min 

ba’dihim(s) efetuhlikunâ bimâ fe’ale-lmubtilûn(e) 
Ve mutlaka dersiniz ki daha önce babalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki 
zürriyettik. Hâl böyle iken bâtılla amel edenlerin yaptıkları yüzünden bizi helâk mi 
edeceksin? 

Akıl baliğ olan her Ademoğlu hayatındaki yaratılış sorularına cevaplar aramaktadır. Bazıları bu cevapları 
kısa yoldan,  atalarının cevapları olarak veriyor. Ayetten bunu anlıyoruz 
 
Niye ?  
 
Yani babam dedi ki buna tap, ürünlerin iyi olur. Şu puta tap, yıldırım düşmez. Vs. Sebep-sonuç ilişkisini bu 
adamlar kainat kitabını okuyarak, sağlıklı bir akıl yürüterek sorgulayarak yapmıyorlar, atası ne dediyse 
körü körüne taklit ehli olup yerine getiriyorlar. Ve mazeretleri de şu : “  Hal böyle iken batılla amel edenlerin 
yüzünden (yani anam babam batılla amel edip beni de öyle yetiştirdi ise diyerek)  bizi helak mı 
edeceksin? “  
 
Soru bu ? 
 
Bu soruyu sormamanız için, Biz size bir akıl verdik, içerde bir vahiy verdik, dışardan resullerle, ayetlerle 
destekledik. Bir vicdan verdik. “ Yoksa atalarınızı körü körüne taklit etmenizden dolayı sizi sorguya 
çekemezdik. 
 
Fıtrat delillerine ters olan ataların cevablar, onlardan sonraki nesilleri kurtarmayacağı bu ayette net olarak 
ifade edilmiştir.  
 
Bu ayetin evrensel mesajı : Geçmişi sorgulamadan taklidin insanı kurtarmayacağıdır. Allah geleneğe körü 
körüne uymanın değil, lütfettiği fıtrat ve aklın hakkını verip vermediğimizden bizi sorguya çekecektir.  
 
 
(Araf 7/174) 
 

َنُوعِجَْری	ْمُھََّلَعلَو	ِتَایْٰالا	ُلَِّصُفن	َكِلٰذَكَو 	
Vekeżâlike nufassilu-l-âyâti vele’allehum yerci’ûn(e) 

Ve işte böyle âyetlerimizi detaylandırıyoruz. Umulur ki dönerler. 

Ayetlerin tafsil edilmesi, anlaşılması ve hatadan dönülmesi için elzemdir. Kur’an’daki 
tüm örnekler muhatabın hatadan dönmesi içindir. Kur’an’ı anlamadan okumak, 
hatadan dönmede bizlere birşeyler kazandırmayacaktır. Ancak bazen anlamak bile , 
bilmek bile, dersini yapmak bile, üzerinde düşünmek bile yetmiyor. Ayetin sonu o yüzden 
“ umulur ki” diye bitmiş.  
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(Araf 7/175) 

	
َنی۪وَاغْلا	َنِم	َناََكف	ُناَطْیَّشلاُ	َھَعْبَتَاف	اَھْنِم	ََخلَسْنَاف	َانِتَایٰاُ	هَانَْیتٰا	ي۪ٓذَّلاَ	َاَبن	ْمِھَْیلَع	ُْلتاَو 	

Vetlu ‘aleyhim nebee-lleżî âteynâhu âyâtinâ fenseleḣa minhâ feetbe’ahu-şşeytânu 
fekâne mine-lġâvîn(e) 

Onlara, âyetlerimizi verdiğimiz kimsenin önemli haberini tilâvet et. Artık o, onlardan 
sıyrıldı. Böylece şeytân onu kendisine tâbi kıldı. Artı ğavin oldu.  

“ Onlara, âyetlerimizi verdiğimiz kimsenin önemli haberini tilâvet et. Artık o, onlardan sıyrıldı. (Bu adam da 
hem akıl var, hem ayetler var, ama o sıyrılmay tercih etmiş )  Böylece şeytân onu kendisine tâbi kıldı. 
(Sıyrılmasınn sebebi, ayetleri terketmesinin sebebi de şeytani duygu ve düşüncere tabii olmasıymış)   Artı 
ğavin oldu.  
 
Burada zikret, hatırlat demedi, tilavet et dedi. Çünkü sebebi nuzüldeki insan, bizde dahil olmak üzere, bu 
kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Daha öncede duymadık. Kur’an’da da daha önce anlatılmadı. 
Bilmediklerini gösteriyor.  
 
Önemli bir kıssa olarak insanlara duyurulması istenen bu kimsenin önceki surelerde de ismen geçmediğini 
söyleyebiliriz. Kur’an’ı Kerim, kavimlerden bahsediyor, gruplardan bahsediyor, ayetin tebliği edildiği 
kişilerden bahsediyor. Burda direkt Resul gibi ayetler verilmiş.  
 
Ayet metninin ifadesine göre burada bahsedilen kişi misal olsun diye uydurulmuş hayali bir şahsiyet de 
değildir. Ayetin metninden anladığımız kadarıyla  aksine gerçekten yaşamış birisidir. “ O kimsenin haberini 
onlara tilavet et” Haşa uydurulmuş bir temsil, masal değil.  
 
Müfessirlerin çoğuna göre ayette adı zikredilmeyen kişi, İsrailoğullarından Bel’am bin Bâûra’dır. Olayın 
zikredilmesinde umulan gaye isim vermek değildir. Bu nedenle biz kişinin kim olduğunu peşine kesinlikle 
düşmeyceğiz, ne yapıp ne yapmadığının üzerinde duracağız. Yani onun üzerinden bir kıssa alacağız.  
 
Buradaki “insela”kelimesi çıktı anlamına gelmektedir. “ Min” harfi ile kullanılınca “ayrıldı” manasını ifade 
eder. “ Onunla bir olmayan için ondan ayrıldı, sıyrıldı “ ifadesi kullanılamaz. Bu adam ayetlerle bir olmuş. 
Ayetlerle bir olacak ki ondan sıyrılsın. Ondan çıksın. Ayetlerin ulaşamdığı, ayetlerin verilmediği bir kişiye “ 
insela “ kelimesi kullanılmaz.  
 
Kelimenin sözlük anlamı, kesilmiş hayvanın derisinin yüzüp çıkartmak. Veya yılanın derisini soyması. 
Gündüzün sıyrılıp geceden çıkması, gibi manalarda kullanılıyor. Günümüzde yani gömlek değiştirdi. Bir 
gömleği çıkarttı, başka bir gömleği giydi gibi.  
 
Son kelimemiz “ artık o ğâvin oldu.” Ğâvin “ kelimesi aklın istikametini veya yolun doğrusunu yitirmek 
manasını ifade etmektedir.  
 
Bu ayette tek bir kişiden ve o kişiyi izleyen kavminden bahsedilecek. Şimdi bu tek kişinin karekteristik 
özelliğini 176 ncı ayet şöyle tarif etmekte.  
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Ve şayet dileseydik onu, onunla elbette yükseltirdik. Ve lâkin o arzda hâlit kalmak istedi ve hevâsına 
tâbi oldu. Artık onun misâli,  köpeğin misâlidir. Onun üzerine hamle yapıldığnda solur, onu terk etsen de 
solur. Âyeterimizi yalanlayan kavmin misali de böyledir. Artık bu kıssaları anlat! Umulur ki tefekkür 
ederler.  

Bu tek kişinin karekteriksel özelliğini 176 ncı ayet şöyle tarif etmektedir. 

 
 
(Araf 7/176) 
 

ُھَّنِكٰلَو	اَھِبُ	هَانَْعفََرل	َاْنئِش	َْولَو ُھیٰوَھ	ََعبَّتاَو	ِضَْرْالا	َىلِاَ	َدلَْخا	ٓ ِھَْیلَع	ْلِمَْحت	ِْنا	ِۚبْلَكْلا	َِلثَمَكُ	ُھَلثََمف	ۚ
	 َنوُرََّكَفَتی	ْمُھََّلَعل	َصََصقْلا	ِصُصْقَاف	َۚانِتَایٰاِب	اُوبَّذَك	َنی۪ذَّلا	ِمَْوقْلا	َُلثَم	َكِلٰذ	ْۜثَھَْلیُ	ھْكُْرَتت	َْوا	ْثَھَْلی 	

Velev şi/nâ lerafa’nâhu bihâ velâkinnehu aḣlede ilâ-l-ardi vettebe’a 
hevâh(u)(c) femeśeluhu kemeśeli-lkelbi in tahmil ‘aleyhi yelheś ev tetruk-hu 

yelheś(c) żâlike meśelu-lkavmi-lleżîne keżżebû bi-âyâtinâ(c) faksusi-lkasasa le’allehum 
yetefekkerûn(e) 

 
Ve şayet dileseydik onu, onunla elbette yükseltirdik.  Ve lakin o  arzda halit kalmak istedi ve 
hevasına  tabi oldu. Artık onun misali, köpeğin misalidir. Onun üzerine hamle yapıldığında solur, 
onu terk etsen de solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin misali de böyledir. Artık bu kıssaları 
anlat! Umulur ki  onlar tefekkür ederler. 
 
Şüphesiz tefekkür, insanı diğer canlılardan ayıran, insanı insan yapan en önemli niteliktir. Ademoğlunun 
sırtından zürriyetinin alınması ile Ademoğlu tefekkür etme kapaitesine ulaşmaktadır.  
 
Şeytana uyarak arzda halit kalma isteği Hz. Adem üzerinden de A’raf suresi 20 de anlatıldı. Fark Hz. 
Adem ve eşi hatalarında ısrarcı olmamışken, burada hatada kendi iradesi ile ısrar eden bir kimse konu 
edilmiştir.  
 
Ayetteki fiillerde “ dileseydik yükseltikdik” Biz çoğul zamirinin kullanılması da anlamlı ve manidardır. Bu 
kullanım için, içinde hem Allah’ın hem insanın kendi iradesinin hem dünyalıkların, hem adama kavminin 
farklı unsurlarında yer aldığı çok zamanlı bir süreç ifade etmek için kullanılmış. 
 
Kıssa, makaslamaktan gelmektedir. Edebiyatta  hikaye anlamında kullanılır. Hikaye ise olmuş veya olması 
muhtemel olayları bir takım noktaları ön planda tutarak,atlamalı, parçacı anlatan edebiyat türüdür. 
Kur’an’daki kıssalar meydana gelişi, olayları anlatış şekli bakımından hikayeden farklı yaşanmış olaylardır. 
Çünkü hikaye de illaki o olayın yaşanmasına gerek yok. Muhtemel olması da onun hikaye olmasına engel 
değil.  
 
“Umulur ki tefekker ederler.” Umulurki okuyup geçmezler. Öncelikle burada Nebi ve Resul ifadeleri 
geçmez. Zira bu kimse ayetleri kabul etmediği için nübüvvet, dolayısıyle risalet görevi başlamamış ve 
tarih içerisinde unutulup giden kimse olmuştur.  
 
Peki peygamberlerin ayetleri kabul etmeme ihtimali var mıdır? 
 
Elbette vardır. Zira Ahzap suresi 7 de Nebilerden ağır bir misak alındığından bahseder. Sözünden 
dönmeyen birinden sağlam misak alınmasına gerek varmıdır?  
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Bu kimse tüm nebiler gibi derece bakımından yükselme imkanını geçici menfaatler yüzünden geri 
çevirmiştir. Şeytana uyan Hz. Adem’in cennetinden olması gibi, bu kimse de şeytanına tabii olup 
imkanlardan, yüksek derecelerden mahrum kalmıştır.  
 
Kur’an tüm nebilerden sağlam söz aldığını söylese de (Ahzap suresi 7-8) bu sözü, musallat olan veya 
musallat edilen şeytanlardan dolayı tutmayanlar olabilir.  Bunun örneğini de biz Enam suresi 112 den 
okuyoruz. Şöyle diyor : 
 
“ Nebilerin tamamına görülen, görülmeyen şeytanları düşman kıldık. Onlar bazısını aldatarak güzel süslü 
sözler vahyederler.” (Enam 112) 
 
Bakın Nebilere şeytanlar güzel süslü sözler vahyediyor. Bunun örneği Adem’in karşısındaki   şeytan. Nebiler 
iradelerinin tamamını verilen görevi devam ettirmek için sonuna kadar kullanmada özgür olmalı. 
 
Sonuç olarak insana şahsiyet kazandıran, onu özel kılan özgür iradeki ile yaptığı seçimler değil midir? 
Düşün sen zorla iman etmişin, zorla Müslüman olmuşun, zorla nebi olmuşun. Olur mu? Nebilik gönüllülük 
gerektiren bir iş. Zaten seçimin olmadığı yerde iradeden, dolayısıyle ödül ve cezadan bahsedilemez. Bu 
bağlamda iman iradeyi veren Allah’ın rızası istikametinde tercih yapmayı öğrenmektir. İradeyi Allah’ın 
istediği şekilde kullanmak bedel isteyen bir süreçtir. Bu kıssada bedel ödemeyi kendi hür iradesiyle göze 
alamayan bir kimsenin  verilen ayetler ile nebi ve resul makamına yükselme fırsatını nasıl kendi seçimleri 
ile terkettiğinden bahsedilir.  
 
Amaç resullüğün gönüllü yapılması gereken ve fedakarlık isteyen bir görev olduğunu göstermektir. Hem 
Allah resulüne hem sahabeye. Yani ben bunu gelip size yazmak zorunda değilim. Hiçbir ücret 
beklemiyorum. Hiçbir menfaat ummuyorum. Ama gelip bunu yapıyorum. Yapmama ihtimalim olacak ki 
bu yaptığım değerli olsun.  
 
İstemeseler seçimlerinin sonucuna katlanmak kaydıyla ayetlerden sıyrılıp heva ve heveslerine uyma 
özgürlüleri  olmasa, onların imtihanından söz edilemez. Bakınız hani bir dönem Rabbimiz bir takım 
kelimelerle Hz. İbrahim’i sınamıştı. O onları tamamlayınca Rabbi ona “ Ben seni bütün insanlara imam 
yapacağım” buyurdu (Bakara 124) 
 
Hz. İbrahim hakkı ile imtihanı vermeseydi, bu dereceye bu imamlık makamına yükselebilecek miydi? 
Vallahi hayır. Kimse kafadan kazanmaz. Tıpkı A’raf 175 teki kimse gibi bu kıssa ile anlatılan ve nebi resul 
makamına yükselememiş kişi örneği aslında kimsenin sebepsiz kafadan haketmediği bir makama 
getirilemeyeceği, bunan zaten Allah’ın adaletine, imtihanına aykırı olduğunu izah eden önemli bir 
referans ayettir. Tabiki tefekkür edene.  
 
Kurucu ilkeler muhatabına sorumluluk yükler. Bunu kabul etmeyenler için ayetler bir anda önemini yitirir. 
Üzerine varsanda, ayrılsanda soğur. Bu kişiye yapılan her türlü hamle veya onun terk edilmesi durumunda  
halinde değişikliğin olmadığı soluyan köpek benzetmesi ile anlatılmış.  
 
Köpeğin seçilmesi de manidar. Bu yüce ve ulvi değerler ile ilgilenmeyip günlük, kemik ve eğlence 
peşinde koşmaktan yorulmuş bir hayvan tiplemesi. Sanki nefsinin köpeği olmuş. Hevasının köpeği olmuş. 
Şeytanın köpeği olmuş. 
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(Araf 7/177) 
 

َنوُمِلَْظی	اُوناَك	ْمُھَُسفَْناَو	َانِتَایٰاِب	اُوبَّذَك	َنی۪ذَّلا	ُمَْوقْلا	ًَۨالثَم	َءآَس 	
Sâe meśelen(i)-lkavmu-lleżîne keżżebû bi-âyâtinâ veenfusehum kânû yazlimûn(e) 

Ayetlerimizi yalanlayan o kavim ki misali  ne kötüdür! Ve nefislerine zulmeden oldular.  
 
Kişiden, o kişinin gittiği kavime konuyu getirdi. Bu kavim sebt ashabı gibi, İsrailoğullarının 12 kolundan bir 
başkası da olabilir. Yani birini bitap maymunlara benzetti, biri de liderleri soluyan köpek olan bir kavime 
benzetti.  
 
(Araf 7/178) 
 

َنوُرِساَخْلا	ُمُھ	َكِئٰٓلُ۬وَاف	ْلِلُْضی	ْنَمَو	ۚيَ۪دتْھُمْلا	َوَُھفُ	ّٰ}	ِدَْھی	ْنَم 	
Men yehdi(A)llâhu fehuve-lmuhted(î)(s) vemen yudlil feulâ-ike humu-lḣâsirûn(e) 

Allah kimi hidayete erdirirse, artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette kalırsa işte onlar, artık hüsrana 
uğrayayanlardır. 
 
Peki bu cümlenin normalde devamı  şöyle olmaz mı ? “ Ve kimi Allah dalalette bırakırsa, Allah kimi 
hidayete erdirirse o artık hidayete ermiştir. Ve Allah kimi dalalette bırakmışsa dalalette kalmıştır.” Böyle 
demiyor. “ Ve kim dalalette kalırsa, Allah kimseyi dalalette bırakmaz.  O adam kendisi dalalette kalır.  
 
Bu cümle bir başlangıç değil, bir sürecin sonucudur. Kişi elinden gelen gayreti ve çabayı sergilemiş ve 
hidayeti haketmişse, Allah onun hakkını ona verir diyor. 
 
(Araf 7/179) 
 

ِب	َنوُرِصُْبی	َال	ٌُنیَْعا	ْمَُھلَو	ۘاَھِب	َنوَُھقَْفی	َال	ٌبُوُلق	ْمَُھل	ِۘسْنِْالاَو	ِّنِجْلا	َنِم	اًری۪ثَك	َمَّنَھَجِل	َاْنأََرذ	َْدَقلَو
ُّلََضا	ْمُھ	َْلب	ِمَاعَْنْالاَك	َكِئٰٓلُ۬وا	ۜاَھِب	َنُوعَمَْسی	َال	ٌنَاذٰا	ْمَُھلَو	ۘاَھ َنُولِفَاغْلا	ُمُھ	َكِئٰٓلُ۬وا	ۜ 	

Velekad żera/nâ licehenneme keśîran mine-lcinni vel-ins(i)(s) lehum kulûbun lâ yefkahûne 
bihâ velehum a’yunun lâ yubsirûne bihâ velehum âżânun lâ yesme’ûne bihâ(c) ulâ-ike kel-

en’âmi bel hum edall(u)(c) ulâ-ike humu-lġâfilûn(e) 
Ve andolsun ki , kulakları olup da onlarla işitmeyen; gözleri olup da onlarla görmeyen; kalpleri 
olup da onlarla fıkhetmeyenlerden tanınan ve  tanınmayanların çoğunu  cehennem için 
hazırladık. Onlar enam gibidir. Hatta onlar daha da yoldan çıkmışlardır.İşte onlar, gafillerdir. 
 
Bu ayette dalaletin sebebi açıklanmaktadır. Ayette “cehennem için hazırlayanın” Allah değil de, çoğul 
olması verilen potansiyellerin, sayılan imkan ve nimetlere ragmen oraya bir süreçle ve birçok unsurun 
etkisi ile düşüldüğünü ifade etmek içindir bizce. Yoksa cehenneme düşmeleri için insanlar 
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yetiştirilmemiştir. Kendi tercihleri ile oraya sürüklenmişlerdir. Gözleri var kullanmıyor, aklı var kullanmıyor, 
kulakları var işitmiyor. Bu şekilde bir sebep-sonuçla oraya düşmüşlerdir.  
 
Göz ve kulağın aklın peşi sıra sayılması, zihnin pencereleri olmasındandır. Sinir sisteminin kalbi göz ve 
kulak denilen pencerelerden beslenir. Hayvanın gözü ve kulağı vardır ancak hayvan sürü güdüsü ile 
hareket ederek kendini korur. Zira bakar ama sonraki günü göremez. Bu yüzden nazar eder basiret 
gösteremez. Yani bakmak başka birşeydir görmek başka bir şeydir. Duymak başka bir şeydir işitmek 
başka birşeydir.  
 
Bu tür insanlar işitir ama anlamaz. Kalbi vardır ama fıkhetmez.  Eğer insan bu yetilerine ragmen taklit ehli 
olup düşünmeyenler sürüsüne dahil olursa kendini içgüdü ile hareket eden sürülerden bile daha 
değersiz bir konuma sokacaktır. 

	
	

(Araf 7/180) 
 

	
َنُولَمَْعی	اُوناَك	اَم	َنْوَزُْجیَس	۪ۜھِئآَمَْسا	ي۪ٓف	َنُودِحُْلی	َنی۪ذَّلا	اوَُرذَو	ۖاَھِبُ	هوُعْدَاف	ىٰنْسُحْلا	ُءآَمَْسْالاِ	ِّٰ�َو 	

	

Veli(A)llâhi-l-esmâu-lhusnâ fed’ûhu bihâ(s) veżerû-lleżîne yulhidûne fî esmâ-
ih(i)(c) seyuczevne mâ kânû ya’melûn(e) 

 
Ve en güzel isimler Allah’ındır, artık O’na onunla dua edin! Ve Allah’ın isimleri 
hakkında saptıranları bırakın! Yapmış oldukları şeyin karşılığı yakındır. 
 
Neden esmaül hüsna ile dua etmemiş emredilmiştir. ? Esmaül Hüsna ifadesi bu ayette dahil olmak üzere 
4 yerde  geçmektedir. İnsanlar için ancak güzel isimler sözkonusu, fakat Allah için en güzel isimler söz 
konusu. İnsan bilen olabilir ama Allah en iyi bilendir.  İnsan gören olabilir ama Allah en iyi gören, en iyi 
işitendir. Bu nedenle Allah’a ait bütün isi ve sıfatlar Kur’an’ı Kerim’de mübalağa kalıbıyla ifade edilmiştir.  
 
Esmaül Hüsna kalıbında yer alan husnâ kelimesi “güzel” manasında sıfat veya en güzel anlamında ism-
i taftil (kıyaslama sıfatı; bilgli, daha bilgili, en bilgili gibi) olarak sayılmıştır. 
 
Bu ayette en güzel isimlerin Allah’a ait olduğu ifade edilmekte ve Allah’a o isimler ile dua etmemiz 
gerektiği emredilmektedir. Bunun nedeni; insan neyi, kimden istediğinin şuurunda olmalıdır. Bu şuur, 
isimlerin hakkını vermeyenlerin önünde el açmanın kula kulluğun önüne geçen zihni bir teyakkuzu 
esmaül hüsna temin ediyor. Bu üstün sıfatların dua ile telkini, insanın onu kendine ilke edinmesini de 
sağlar. 
 
Esma ile dua, Rahim -merhamet, kerim- cömertlik, ber-iyilik, gafur-bağışlama, afuv-affetme gibi sıfatları, 
kişinin kendisine dua ile telkini ile ilkeler istikametinde hareket etmemizi sağlayan hedefler belirliyor. 

 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 617 

  

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Yani Allah’ın bağışlayıcı olduğunu sürekli hatırlamak, duada sürekli bunu zihinde hazır tutmak, zamanla 
kişinin de bağışlayıcı bir sıfat kazanmasına yardımcı oluyor. Çünkü dua, kendimize yaptığımız telkinlerin 
beden bulmuş halidir.  
 
Esma ile dua kişinin Rabbini tanımasıdır ki bu aslında kendini, kendilik bilincini de arttırır ve güçlendirir. 
İnsanın ne olduğunun şuuruna varması yanında ne olmadığını da esma hatırlatır. Yaptığı kıyas kişinin 
acziyetini, muhtaçlığını farketmesi için elzemdir. Zira kendi acziyetini görmeyen dua edemez. Ayrıca 
kendi nefside dahil, her tür ilahlaştırma  girişimini, esmayı duada kullanan kişi fark edebilir. Çünkü ben o 
sıfatı sadece Allah’a tahsis ettim. O sıfatı başkaları gösterdiği zaman onu da fark edebiliyorum.  

 
Esma konusunda haktan sapmanın yapacağı ilk şey kula kulluktur. İnsanları kendisinin kulu kölesi 
konumunda görmek zulmün başlama sebebidir.  

	
 
(Araf 7/181) 

َنَْقلَخ	ْنَّمِمَو َ۟نُولِدَْعی	۪ھِبَو	ِّقَحْلاِب	َنُودَْھیٌ	ةَُّما	آ 	
Vemimmen ḣaleknâ ummetun yehdûne bilhakki vebihi ya’dilûn(e) 

Ve yarattığımız bir ümmet vardır ki, Hakk’a ulaştırır ve onunla adaletli davranır. 
 
Demek ki Allah topraktan beşeri yarattığı gibi bu tarz kurucu ilkeler ile ilhatın (Dine aslında olmayan şeyleri 
karıştırmak )önüne geçerek bir ümmet yaratmış. Buradaki yaratılan ümmet Allah’ın isim ve sıfatlarında 
haddi aşmamış, ilahlık  taslamadığı için kullar arasında daha hakkaniyetli ve adaletli bir sistem kurmuştur. 
Bunu da “ üm “denilen kurucu ilkelerle sağlamıştır.  
 
Şimdi bunun tam tersini yapanları da 182 nci ayet bize ifade edecek :  
 
 
(Araf 7/182) 
 
 

َۚنوَُملَْعی	َال	ُثْیَح	ْنِم	ْمُھُجِرَْدتَْسنَس	َانِتَایٰاِب	اُوبَّذَك	َنی۪ذَّلاَو 	
Velleżîne keżżebû bi-âyâtinâ senestedricuhum min hayśu lâ ya’lemûn(e) 

Ve ayetlerimizi yalanlayanları, bilemeyecekleri bir yerden tedrici olarak 
yaklaştıracağız 
 
Allah’ın ayetlerini yalanlayanları hemen helak etmediğinin Kur’an’i delili bu ayettir. Derece derece 
ummadıkları bir yerde yaklaştırıyor.  
 
Klasik manada ayetler yalanlandığı zaman Resul’ün yalanlanması anlaşılıyor ve Resul’ü yalanladığı için 
helak olduğu sanılan tüm kavimler aslında bu tarz ayetler ışığında düşünülmeli ve anlaşılmalıdır. Ayetleri 
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yalanlayanları Allah hemen cezalandırmaz. Bizce burdaki tedrici olarak yaklaşılan ölüm hakikatidir. İnsan 
nerede ve ne zaman öleceğini bilmez, bilmeyeceği bir yerden de yavaş yavaş ölüme yaklaşır.  
 
Ayetleri yalanlayanlar için ölüm ve sonrasındaki hesap günü bilinmeyen bir zaman ve yerdir. Ama her 
nefis eninde sonunda ölümü tadacaktır. Verilen mühletde bitecektir.  
 
 
(Araf 7/183) 

ٌنی۪تَم	ي۪دْیَك	َِّنا	ْۜمَُھل	ي۪لُْماَو 	
Veumlî lehum(c) inne keydî metîn(un) 

Ve onlara mühlet veririm, muhakkak ki planım metindir. 
 
“ metin” metanet ,  sağlamlık manasına gelir. Kur’an’ın tarif ettiği “ keyd “ sistematik ve düzenli bir plan 
manasındadır. Bağlamla birlikte düşünürsek, “ zira Allah’ın keydi zatına nispet etmiş.” Bu tıkır tıkır işleyen 
ve kurulan düzen haricinde  kimseyi bırakmayan sağlam bir plandır. O da ölümsüzlüğün imkansızlığıdır. 
Yani Ben, yavaş yavaş tedricen onları yaklaştıracağım, demek, ölüm hakikati sünnetullah da var, bu çok 
sağlam bir plandır. Bu planın dışında kimse kalamaz.  
 
Allah’ın sağlam planı; vücudumuzda her an programlı bir hücre ölümü gerçekleşmektedir. DNA mızda 
ölüm geni metin planın sadece bir parçasıdır. O yüzden hiçbir canlı  ölümsüz değildir.  
 
 
(Araf 7/184) 
 

 

ٌنی۪بُم	ٌریَ۪ذن	َِّالا	َوُھ	ِْنا	ٍۜةَّنِج	ْنِم	ْمِھِبِحاَصِب	اَم	اوُرََّكَفَتی	َْملََوا 	
Eve lem yetefekkerû(k) mâ bisâhibihim min cinne(tin)(c) in huve illâ neżîrun mubîn(un) 

Ve arkadaşlarının cinnet geçirmediğini tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir 
uyarıcıdır.  
 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) : Onlar düşünmediler mi ki (çok iyi tanıdıkları, kendileriyle iç içe yaşamış olan) 
arkadaşlarında (Peygamber’de) delilikten eser yoktur. O, ancak apaçık bir uyarıcıdır. 
 
Burada bir meal hatası yapılmaktadır. Burada “  min cinne(tin “ geçiyor. Fakat bakın meallere hep 
mecnun manası vermekteler. Kur’an’da bazı ayetlerde  cinnet bazılarında ise mecnun ifadesi kullanılmış. 
Cinnet ile mecnun arasındaki fark; “ mecnunluk” cinlerle irtibatı sonucu oluşan sürekli bir delilik, abuk 
sabuk konuşma halidir. Cinnet ise bir kişinin bir anda ve kısa bir  süre devam eden normal zamanda 
yapmayacağı aklı örtülmüş gibi mantıksız davranışlar yapması olarak tanımlanmıştır. Bireysel kişilik yapısı, 
yaşadığı o yoğun stres, kaygı ve öfke durumunun etkisi altında aniden ortaya çıkan ve ruhsal parçalanma 
sonucu bastırılmaya çalıştığı yıkıcı ve zarar veren dürtülerin kontrolsüzce ortaya çıkmasıdır.  
 
bisâhibihim  ifadesi müşriklerin resullahı çocukluğundan beri yakından tanıdıklarını, hatta vaktiyle onu 
sayıp sevdikleri dolayısıyle kendisine cinnet geçirmiş demelerinin aslında geçmişisinin, arka planının 
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olmadığını belirtmek için kullanılmıştır. Yani geçmişte arkadaşınız böyle bir şey yapmadı ki şimdi böyle bir 
şey yapsın. Siz tanıyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz.  
 
Kur’an’ın söylemi, tefekkürden yoksun düşünceler için zamanının ötesinde olduğundan dolayı bu adam 
cinnet geçirmiş, bu adam mecnun gibi bir yafta yapıştırıyorlar.  
 
 
 
 
 
 
 
(Araf 7/185) 

	
ا	َِدق	َنوَُكی	َْنا	ىٰٓسَع	َْناَو	ٍۙءْيَش	ْنِمُ	ّٰ}	ََقلَخ	اَمَو	ِضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسلا	ِتوَُكلَم	ي۪ف	اوُرُظَْنی	َْملََوا

َنُونِمُْؤیُ	َهدَْعب	ٍثی۪دَحِ	َّياَِبف	ْۚمُُھلََجا	َبََرتْق 	
Evelem yenzurû fî melekûti-ssemâvâti vel-ardi vemâ ḣaleka(A)llâhu min şey-in veen 

‘asâ en yekûne kadi-kterabe eceluhum(s) febi-eyyi hadîśin ba’dehu yu/minûn(e) 

Onlar yerin ve göklerin melekutuna ve Allah’ın yarattığı şeylere ve ecellerinin 
yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Ondan sonra artık hangi hadise inanırlar. 
 
Allah yarattığı mülkünü koyduğu yasalar ile ayakta tutar. Bu nedenle melekut mülkün idaresindeki 
yasalara işaret etmektedir. Burada geçen “ ecel “ ise 182 ve 183 te “tedrici olarak yaklaştıkları ve 
bilmedikleri son” olarak anlayabiliriz.  
 
Burada kullanılan “ hadis” kelimesi fiil olarak vaki olmak, yokken var olmak, yeni olmak, bir şeyi yeniden 
meydana getirmek anlamına gelen “ haddese” kalıbından haber vermek, hadis rivayet etmek, 
konuşmak gibi anlamlara gelmektedir.  
 
Olmayan bir haberi ortaya çıkarmak, olmayan bir olayın vakasını anlatmak, hadisesini anlatmak. Hadis 
burada nötr bir kavram. Kullanıldığı yere göre olumlu da olabilir, olumsuzda.  
 
Kur’an mahlukatın yaratılış kanunlarına atfen ölüm gerçeğini ortaya koyarken, müşrik muhataplar 
bilmedikleri alanlardan gaybı taşlamakta, ölüm ve ötesi ile alakalı uyduruk hadisler üretmektedir. Bu 
dalaleti tercih edenlere söylenecek söz 186 ncı ayettir. 
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(Araf 7/186) 
 

َُھل	َيِداَھ	ََالفُ	ّٰ}	ِلِلُْضی	ْنَم َنوُھَمَْعی	ْمِھِنَایْغُط	ي۪ف	ْمُھَُرَذیَو	ۜ 	
Men yudlili(A)llâhu felâ hâdiye leh(u)(c) veyeżeruhum fî tuġyânihim ya’mehûn(e) 

 
Allah kimi dalalette bırakırsa, artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve onları azgınlıkları 
içinde şaşkın bırakır. 
 
Ayette Allah dalalete düşürür denilmemiştir. “ Allah kimi dalalette bırakırsa” denilmiştir. Bu bırakma 
uzatılan hidayet elinin geri çevrilmesi sonucundadır. Yani çukurda biri var,siz o çukurdaki insanı dışarı 
çıkartmak istiyorsunuz, elinizi uzatıyorsunuz, o sizin elinizi tutmazsa ne oluyor ? Siz onu çukura atmış 
olmuyorsunuz. O kendi isteği ile o çukurda kalıyor. Allah’ın dalalette bırakması böyle bir şey.  
 
Birde ayette uzatılan rahmet eline tenezzül etmemenin gerekçesi ifade edilmiş. O da tuğyandır. “ Ve 
onları azgınlıkları (tuğyanları) içinde şaşkın bırakır.” Tuğyan taşkınlık, azgınlık, sınırı aşmak demektir. Artık 
onun için bir hidayetci yoktur, ifadesi aslında insana sadece ve sadece kendisinin yardımcı olacağının 
Kur’an’ı beyanıdır. 
 
Kişinin gönüllü istek ve tercihleri olmazsa dalaletinden onu zorla çekip çıkaracak kimse yoktur. Rabbimiz 
de bunu yapmıyor. Onun tercihine saygı gösteriyor. Allah’ın ipi orada, vahyini göndermiş, vicdan vermiş 
akıl vermiş, herşeyi vermiş, onu tutup tutmamak senin elinde.  
 
 
(Araf 7/187) 
 

ّبَرَ	دْنِع	اَھُمْلِع	اَمَّنِا	ُْلق	ۜاَھیٰسْرُم	َناََّیا	ِةَعاَّسلا	ِنَع	ََكنُول�ـَْسی ّلَُجی	َال	ۚي۪ ا	يِف	َْتُلَقث	َۜوُھ	َِّالا	آَھِتْقَوِل	اَھی۪
ًَةتَْغب	َِّالا	ْمُكیْ۪تَأت	َال	ِۜضَْرْالاَو	ِتاَوٰمَّسل َا	َّنِكٰلَوِ	ّٰ}َ	دْنِع	اَھُمْلِع	اَمَّنِا	ُْلق	ۜاَھْنَع	ٌّيِفَح	َكََّناَك	ََكنُول�ـَْسی	ۜ

َنوَُملَْعی	َال	ِساَّنلا	ََرثْك 	
Yes-elûneke ‘ani-ssâ’ati eyyâne mursâhâ(s) kul innemâ ‘ilmuhâ ‘inde rabbî(s) lâ 
yucellîhâ livaktihâ illâ hu(ve)(c) śekulet fî-ssemâvâti vel-ard(i)(c) lâ te/tîkum illâ 

baġte(ten)(k) yes-elûneke keenneke hafiyyun ‘anhâ(s) kul innemâ ‘ilmuhâ 
‘inda(A)llâhi velâkinne ekśera-nnâsi lâ ya’lemûn(e) 

Sana saatin ne zaman karar kılacağını soruyorlar. De ki : “ Onun ilmi muhakkak ki 
Rabbinin katındadır. Onun vaktini O’ndan başkası açığa çıkaramaz. Yere ve göklere 
ağır geldi, o size ansızın gelir. Sen sanki hafiyesin de ondan soruyorlar. De ki : “ Onun 
ilmi yalnızca Allah katındadır.” Ve lakin insanların çoğu bunu bilmezler. 
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Saatin ne zaman olacağı, kıyametin ne zaman kopacağı, halk diliyle söylersek bu o zamanın gündemi 
değil, bugünde var, gelecekte de olacak. Sürekli bu kıyamet alametleri,  kıyametin ne zaman 
kopacağına dair tahminler her dönemde olmuştur.  
 
Soruların (burada Allah Resulü’ne sorulmuştur) üslubu çoğu zaman,  alay ve inkarcı,meydan okuma 
özelliği taşıyor. Hz. Peygambere sorulan bu soru, günümüzde olduğu gibi gelecekte de devam edecektir. 
Bu konuda gelen tüm rivayetler, tahmin ve hesaplamalar (çünkü cifir ve ebcet hesaplamaları ile de 
yapılır) A’raf 187 ye iman etmiş bir mümin hassasiyeti ile reddedilmelidir. Eğer biz A’raf 187 ye iman ettiysek 
son saat ile her türlü spekülasyon, bilgi, tahmin, hesaplama reddedilmelidir. Çünkü onun bilgisi sadece 
Allah’ın katındadır.  Allah Resulü bile bunu bilmiyor. 
 
Dünyanın ömrünün 7 bin yıl olduğu, Allah resulünün 6 ncı binin sonunda gönderildiği, mehdi ve deccalin 
zuhur tarihler ile kıyametin kopuş tarihini hesaplamasını esas alan bütün rivayetler A’raf 187 ışığında 
uydurmadır diyebiliriz.  
 
Bu ayet şunu da göstermektedir. Hurafelere batmış bir toplum içinde yaşayan peygamberimizin kendisini 
olağanüstü güç sahibi biri olarak tanıtması için ortam çok uygundu. İsteseydi yapabilirdi. Ölümünden 
sonrası için herhangi bir tarih verebilirdi. Ancak Kur’an bu soruları müşriklerin alaylarına rağmen 
cevaplamamıştır. Bu suskunluğun en önemli hikmeti, ölüm gerçeğinin heran olabilecek şekilde taze ve 
diri tutulması da olabilir.  
 
 
 
(Araf 7/188) 
 

ُّٰ}	َءآَش	اَم	َِّالا	ا�رَض	َالَو	ًاعَْفن	ي۪سَْفنِل	ُكِلَْما	َٓال	ُْلق َو	ِۚرْیَخْلا	َنِم	ُتَْرثَْكتْسَال	َبَْیغْلا	َُملَْعا	ُتْنُك	َْولَو	ۜ
َ۟نُونِمُْؤی	ٍمَْوقِل	ٌریَ۪شبَو	ٌریَ۪ذن	َِّالا	َ۬اَنا	ِْنا	ُءوُّٓسلا	َيِنَّسَم	اَم 	

Kul lâ emliku linefsî nef’an velâ darran illâ mâ şâa(A)llâh(u)(c) velev kuntu a’lemu-
lġaybe lestekśertu mine-lḣayri vemâ messeniye-ssû-/(u)(c) in enâ illâ neżîrun vebeşîrun 

likavmin yu/minûn€ 

De ki : Allah’ın dilemesi hariç, ben kendime ne fayda veya zarar verecek güce malik 
değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım ve bana bir kötülük 
dokunmazdı. Ben ancak inanan bir kavim için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. 
 
Kur’an’ı Kerim bunu Resulüne söylettiriyor. Ne olmadığını söyledi, şimdi de ne olduğunu söyledi. “ Allah’ın 
dilemesi hariç” ifadesi , geleceğe ilişkin indirilen ayetler ile Resulün ve çevresindekilerin önceden 
bildirilmesidir. Mesela Rum suresinde bunu okuduk. “ Allah’ın dilemesi varsa orada, sana ayet gönderir. 
Sen o ayeti alırsın çevrendekilerle paylaşırsın, gelecek ile ilgili bir bilgin olur. Allah dilemezse bu süreç 
gerçekleşmez, diyor. 
 
Dünyanın en değerli bilgisi, gelecek ile ilgili bilgidir. Geleceği bilen tüm zararlardan kendini koruyabilir ve 
malını mülkünü de çoğaltabilir. Burada “ hayrı mutlaka çoğaltırdım” ifadesi o. Çünkü hayr Kur’an’I 
Kerim’de mal manasında da kullanılır. İkinci faydası da size gelen zararı defedebilirsin.  
 
Resul sadece uzak tarih olan son saat ve kıyamet alametlerinden habersiz değildir. Ayrıca Kur’an Resul’ün 
yakın gelecekle ilgili bir bilgisinin olmadığını ifade etmektedir.   
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Geleceği ona ayetleri getiren nahnu dediğimiz o melekler toplumu dahil, veya varlıklar toplumu dahil 
Allah dışında hiçbir mahlukat bilmemektedir. Allah’ın resulü de gaybı bilmediği için onun başına bir takım 
kötülükler gelmiştir. Mesela onu akrep sokmuştur, geleceği bilseniz akrebi engellersiniz. Geleceği bilse 
hemen tedbir alırdı. Attan düşmezdi, savaşta kılıç darbesi yemezdi, mübarek yanakları yaralanmazdı, 
hanımının gerdanı kaybolmuş, sahabeye onu aratmış. Hanımı Hz. Ayşe hakkında dedikodu çıkarılmış, bu 
durumda Allah’ın Resulü çok rahatsız olmuş ve Ya Ayşe böyle bir şey oldu mu? Doğru söyle ?diye ona da 
sormuştur. Ayşe annemizin temiz olduğuna dair ayetler gelinceye kadar da huzursuz bir vaziyette 
beklemiştir.  
 
Tabiki bu rivayetler doğruluğu her zaman şüphelidir. Yani sen kimin cennete gideceğini bilen bir resul 
anlatıyorsun, kıyametin ne zaman kopacağını bilen bir resul anlatıyorsun, yanında birde bu rivayetleri 
anlatıyorsun. Bu iki rivayet birbiriyle çelişir. Birinde geleceği bilen bir resul, diğerinde geleceği bilmeyen bir 
resul.  
 
Kimin cennete kimin cehenneme gideceğine kadar bilen, kıyabetin alametlerini kendisinden uzakta olan 
bir yerde konuşulanı bilen, gelecekte torununun başına Kerbela da ne gelceğini bilen bir resul anlatımı 
var, özellikle şii kaynaklardı. Ama ayette görüyorsunuz ! Diyor ki : Ben bilsem bana bir zarar dokunmaz. 
Torunumu Kerbela da öldürmezlerdi. Resule böyle dedirtiliyor.  
 
Resul sadece ve sadece kötülüğe karşı uyaran ve iyiliğin karşılıksız kalmayacağını müjdeleyen beşer bir 
resuldür.  
 
 
 
 
(Araf 7/189) 

	
َخ	ًالْمَح	َْتلَمَح	اَھیَّٰشَغت	اََّمَلف	ۚاَھَْیلِا	َنُكَْسیِل	اَھَجْوَز	اَھْنِم	ََلعَجَو	ٍَةدِحاَو	ٍسَْفن	ْنِم	ْمَُكَقلَخ	ي۪ذَّلا	َوُھ

ََّمَلف	۪ۚھِب	ْتَّرََمف	ًافی۪ف َنی۪رِكاَّشلا	َنِم	ََّننوَُكَنل	اًحِلاَص	َاَنتَْیتٰا	ِْنَئل	اَمُھَّبَرَ	ّٰ}	اَوََعد	َْتَلْقَثا	آ 	
Huve-lleżî ḣalekakum min nefsin vâhidetin vece’ale minhâ zevcehâ liyeskune 

ileyhâ(s) felemmâ teġaşşâhâ hamelet hamlen ḣafîfen femerrat bih(i)(s) felemmâ eśkalet 
de’ava(A)llâhe rabbehumâ le-in âteytenâ sâlihan lenekûnenne mine-şşâkirîn(e) 

O ki, sizi tek bir nefisten yarattı ve zevcini ondan kıldı. Onda hareketsizleşti. Böylece 
onu bürüdüğü zaman, hafif bir yük yüklendi, artık onunla ilerledi, böylece ağırlaştığı 
zaman ikisinin Rabbi olan Allah’a dua ettiler. “ Eğer bize salihlerden verirsen elbet 
şakirlerden oluruz.” 
 
Diyanetin mealini bir gözden geçirelim, biraz tefekkür edelim. 
 
Diyanet	İşleri	Meali	(Yeni)	:	Allah,	sizi	bir	tek	nefisten	yaratan	ve	kendisi	ile	huzur	bulsun	diye	eşini	de	ondan	var	
edendir.	(İnsan)	eşiyle	birleşince	eşi	hafif	bir	yük	yüklenir	(gebe	kalır)	ve	(bir	müddet)	onu	taşır.	Gebeliği	ağırlaşınca	
her	 ikisi	de	Rableri	Allah’a,	 “Eğer	bize	 iyi	ve	sağlıklı	bir	çocuk	verirsen,	elbette	şükredenlerden	olacağız”	diye	dua	
ederler.	
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“ Allah,	sizi	bir	tek	nefisten	yaratan	ve	kendisi	ile	huzur	bulsun	diye	eşini	de	ondan	var	edendir.”		Bu	çeviriye	
göre;	“	Allah	Adem’i	yaratmış,	eşini	de	Adem’den	yaratmış.	Amacı	Adem	onunla	huzur	bulsu	diye.	Havva’nın	görevi	
eşini	mutlu	etmek.	Mutlu	etmezse	Nisa	34	ü	uygularsın,	döversin.		
	
Doğru Meal : O ki, sizi tek bir nefisten yarattı ve zevcini ondan kıldı. Onda hareketsizleşti. Böylece onu 
bürüdüğü zaman, hafif bir yük yüklendi, artık onunla ilerledi, böylece ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi olan 
Allah’a dua ettiler. “ Eğer bize salihlerden verirsen elbet şakirlerden oluruz.” 
 
Ayette erkek ve kadının sonunda evlat sahibi olacağı bir birleşmeden bahsetmiş. Fakat ayette cima veya 
lemestum, dokunmak gibi kelimeler seçilmemiş. Birliktelik anlatılırken neden kaplayan manasındaki 
teġaşşâ gibi bir kelime seçilmiştir ve erkek için değil dişiye atfen kullanılmıştır. Artık onunla ilerledi gezdi 
manasındaki femerrat kelimesi, bu fe artık, böylece, bu olduktan sonra, bu bürüme olduktan sonra 
ilerledi manasına geliyor.  
 
Ayeti bağlamı ile düşündüğümüzde bu ayetten sonra, bu anne babanın şirk koştuğundan bahsediyor. 
Bağlam şirk. Allah bir çocuk vermiş. Bu çocuğu başka şeylerden biliyorlar. Ayeti bağlamı ile 
incelediğimizde insan türünün ortak bir sistemle nasıl dünyaya geldiğinden bahsedildiği anlaşılmaktadır. 
Amaç doğumun putlardan ve batıl inançlardan kaynaklı bir eylem olmadığı, Allah’ın sünnetine uygun 
bir fizyoloji bir anatomi ile oluştuğunu anlatmaktır. Bağlam bilinmezliğin üretitği şirk ile mücadele 
etmektedir.  
 
Peki nefsin vâhide ne demektir ? Siz nefsin vâhide den mi meydana geldiniz? 
 
Ayette “ O ki, sizi, beni, onu hep  “ nefsin vâhide “ den mi yarattı ? Biz düşünüyoruz. “ Her insan sperm 
hücresinden yaratılır. Annenin yumurta hücresinden yaratılmayan bir tane insan yoktur.  Her insan tekbir 
hücreden yaratılır. Ayet onu diyor. Tek bir nefisten yarattık. Bunu Adem’e götüremezsiniz, Havvaya 
götüremezsiniz böyle bir bağlam yok.  
 
Uterusa asılan zigot ağırlaşmaya başlayınca anne baba tarafından bu büyüme hissedilmiştir. İşte bu 
durumda anne ve baba “ “ Eğer bize salihlerden verirsen elbet şakirlerden oluruz.” İfadesi ile dua ederler. 
Her anne baba çocuğunun sağlıklı olmasını ister. Buradaki salih kelimesi hem maddi hem manevi 
anlamda sağlıklı ve selamet içinde olmadır.  
 
Yapılan bu duada anne ve babanın bir tasavvur kayması var. Diyorlar ki “ Eğer bize salihlerden verirsen 
elbet şakirlerden oluruz.” Burada şartlı bir şükür var. Rabbim şu olursa ben şunu vaad ediyorum, şu olursa 
şunu keseceğim, bu olursa bu hayrı yapacağım, bu yanlış bir tasavvurdur. Bazen olmaması daha 
hayırlıdır. 
 
“ Eğer bize salihlerden verirsen elbet şakirlerden oluruz”  ifadesinin ikinci sorunu, insanın çocuk olsun 
olmasın daim her zaman şükredenlerden olması gerektiği hakikatini perdelemesidir. Yani çocuk olmasa 
ben sana şükretmeyeceğim, ben sana nankörlük edeceğim gibi cümleninin devamı var, pazarlık.  
 
Çocuğun şükrü, onu verenin istikametinde yetiştirip salih bir birey olarak topluma kazandırmaktır. Bu zaten 
isteğe şarta bağlı bir durum değil, her ebeveynin sorumluluğu, görevidir, yapmak zorundadır.  
 
Bu bağlamda şükür ile şirk arasında hem yapısal, hemde anlamsal olarak çok ince bir çizgi oldğunu 
söyleyebiliriz. Bir alttaki ayet şirtten bahsedecektir. Yukarıda şükredeceğiz, altta şirk. Şükür eylemi 
olmadığında insanın şirk eylemine bulaşması kuvvetle muhtemeldir.  
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(Araf 7/190) 
 

ََّمَلف َنوُكِرُْشی	اَّمَعُ	ّٰ}	َىلَاَعَتف	ۚاَمُھیٰتٰا	آَمی۪ف	َءآَكَرُشُ	َھل	ََالعَج	اًحِلاَص	اَمُھیٰتٰا	آ 	
Felemmâ âtâhumâ sâlihan ce’alâ lehu şurakâe fîmâ âtâhumâ(c) fete’âla(A)llâhu 

‘ammâ yuşrikûn(e) 

Böylece ikisine salih olanı verdiğimiz zaman ikisi o şeyler hakkında O’na ortaklar 
kıldılar. Oysa Allah onların şirk koştuklarından yücedir. 
 
Allah’ın yasaları sonucu doğan çocuğu metafizik varlıklara, putlara veya ölmüş gitmiş zatlara bağlamayı 
Kur’an şirk olarak tanımlamıştır.  
 
Bir anne gebe kalmak için türbeye, yatıra, hocaya, şeyhe, muskacıya, cinciye gidiyorsa ve gebeliğini 
Allah’ın izni ile söylese bile dolaylı olarak bunlara bağlıyorsa, bunları vesile, aracı biliyorsa bu kesinlek 
şirktir.  
 
Gebe kalma yolunu Kur’an zamanın ötesinde bir izahla bu fizyolojiyi anlatmıştır. Ovul’ün içine spermin 
sükun bulması gerekir. Bu şekilde rahme yerleştirilmesi gerekir. Siz bu sünneti tüp bebek yöntemi ile de 
yaparsanız gebe kalırsınız. Yeterki bu sünnete uyun. 
 
Maalesef o zamanda olduğu gibi  bu zamanda da insanlar çaresizlikle hala akıl, bilimle, Kur’an dışı 
yöntemlerle metodlara tevessül etmektedirler. Onları aracı kullanaya çalışmaktadır.  Allah Kur’an’daki 
sünnetini bu şekilde anlatmıştır.  
 
 
 
 
 
(Araf 7/191) 
 
 

َۘنُوَقلُْخی	ْمُھَو	ا�ـْیَش	ُُقلَْخی	َال	اَم	َنوُكِرُْشَیا 	
Eyuşrikûne mâ lâ yaḣluku şey-en vehum yuḣlekûn(e) 

Kendileri yaratılıyorken, bir şey yaratamayanları şirk mi koşuyorlar ? 
 
Bu ifadeyi anne-babaya söylenen cevap şeklinde anlıyoruz. Allah yeni nesillerin yaratılmasını surenin 189 
ncu ayetinde detaylı olarak zikretti. Bu yasa ile dünyaya gelen her fani , bunlara nebiler, salih kulların bu 
anlatımdan sonra bunların aciz, yardıma muhtaç beşerler olduğu vurgulanıyor. Demek ki bu beşerlerden 
biri put haline getirilmiş.  
 
Ölmüş gitmiş insanlarının heykellerinin veya objelerinin Allah’ın izni ve yardımıyla olağanüstü yani 
Allah’ın sünnetinin dışında bir takım faydalar sağlayacağı inancı ilkel putperest arapların inancından 
farksızdır.  
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(Araf 7/192) 
 
 

َنوُرُصَْنی	ْمُھَُسفَْنا	َٓالَو	اًرَْصن	ْمَُھل	َنُوعیَ۪طتَْسی	َالَو 	
Velâ yestetî’ûne lehum nasran velâ enfusehum yensurûn(e) 

 
Ve bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine bile yardım edemezler. 
 
Şirk koşmanın ya da ilahlık vasfı vermenin en önemli sebeplerinden biri, o varlıktan menfaat temin etme 
zannıdır.  
 
Neden insanlar ellerinden gelen gayreti gösterip fiili dua ederek, Allah’ın sünneti dairesinde yardım 
ummazda bir yatırı ziyaret, orada dua ederek el açıp yardım ister? 
 
Herkes başındaki belanın defedilmesini, ihtiyacı olan birşeyin temin edilmesi için bu tür yollara başvurur. 
Oysa kendisine bile yardım edemeyen, aciz ölümlü bir varlığa veya varlıklara olmadık güçler izafe ederek 
şirk koşmanın akla ve mantığa aykırı bir hareket olduğunu okuduğumuz bu pasaj sorgulatmaktadır. 
 
 
 
(Araf 7/193) 
 

 

َنُوتِماَص	ُْمتَْنا	َْما	ْمُھوُُمتْوََعَدا	ْمُكَْیلَع	ٌءآَوَس	ْۜمُكُوعِبََّتی	َال	ىٰدُھْلا	َىلِا	ْمُھوُعَْدت	ِْناَو 	
Ve-in ted’ûhum ilâ-lhudâ lâ yettebi’ûkum(c) sevâun ‘aleykum ede’avtumûhum em 

entum sâmitûn(e) 

Ve eğer onları hidayete çağırsanız size tabii olmazlar. Onları davet etseniz de, sessiz kalsanız da birdir. 
 
Burada kime hitap edildiği konusunda iki farklı görüş var. İbn Aşur’un da tercih ettiği bir yoruma göre 
Müslümanlara hitap edilmektedir. Onlardan müşrikleri doğru yola çağırmaları istenmektedir.  
 
Ancak daha yaygın benimsenen görüşe göre burada Müslümanlara değil müşriklere hitap edilmektedir. 
Müfessirlerin çoğunluğu ayetin ilk cümlesinde şu anlamı vermişler : 
 
“ Ey müşrikler! Siz o Tanrı diye taptığınız putlarınızı, yatırlarınızı veya türbelerinizi doğru yola çağırsanız 
çağrınıza uymazlar.Çünkü onlar doğru yol nedir, eğri yol nedir  bilemezler” 
 
Şefkani ise müşriklerin Tanrı diye taptıkları putları doğru yola çağırmasını çok anlamlı bulmamış daha farklı 
bir yaklaşımla bu cümleye şöyle yaklaşmıştır. 
 
“ Ey Müşrikler ! Bu putlardan sizi doğru yola ve kurtuluşa eriştirmelerini isteyerek, onlara hidayet ve kurtuluş 
konusunda yakarışta bulunsanız, çağrınıza uyarak size karşılık veremezler. Yani bu putlar sizi doğru yola 
ulaştıramaz.” Şeklinde anlamış ayeti.  
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Muhammed Esed ise “ Onları doğru yola çağırsanız “ karşılığı yerine şöyle demiş. “ “ Yol göstermeleri için 
onlara yakarsanız” mealini vermiş.  
 
Bizce burada hidayete davet edilen, putlaştırılan simgeler üzerinden kullardır, atalardır. Ancak ölen ve 
zamanla türbe, yatır gibi yüceltilerek medet umulan zatların hiçbir duaya, talebe cevap veremeyecekleri 
tazimin, saygının, duanın onarın hallerinde bir değişikliğe de sebep olmayacağı bu ayette ifade edimiştir. 
Zira devam eden ayet putlardan değil, putlaştırılan kullardan, kişlerden bahseder. 194 bu sorumuzun 
cevabıdır. 
 
 
(Araf 7/194) 
 

	
َنی۪قِداَص	ُْمتْنُك	ِْنا	ْمَُكل	اُوبیَ۪جتَْسیَْلف	ْمُھوُعْدَاف	ْمُُكلَاثَْماٌ	دَابِعِ	ّٰ}	ِنُود	ْنِم	َنوُعَْدت	َنی۪ذَّلا	َِّنا 	

İnne-lleżîne ted’ûne min dûni(A)llâhi ‘ibâdun emśâlukum(s) fed’ûhum felyestecîbû lekum in 
kuntum sâdikîn(e) 

Muhakkak ki, Allah’ın astında dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın! Eğer 
doğru sözlü iseniz böylece size icabet etsinler. 
 
Şimdi Allah heykele kul demez, puta kul demez. “Sizin gibi kullardır”diyor. Ayet “ Öyleyse onları çağırın! 
Eğer doğru sözlü iseniz böylece size icabet etsinler” diye devam etmektedir. Bundan da anlaşılacağı 
üzere , bu kullar icabet edemeyecek durumdalar. O zaman bunlara “ölmüş”deriz. Seni ne duyuyor, ne 
işitiyor, ne sana tepki veriyor. Allah ile kendi aralarında bu ölmüş kişilere bir takım olağanüstülükler vererek 
aracı olarak görmüşler ve onlardan çocuk istemişler. Mesela lohusa sultan 4 diye bir türbe var, gidiyorlar 
ondan çocuk istiyorlar.  
 
Ayette e-lleżîne kişiler ve  ‘ibâd kullar kelimeleri kullanılması suretiyle Allah’ın astında aracıların cin, 
melek, güçlü hayvanlar, mitolojik yaratıkları temsil eden heykeller değil, bizzat kulların kendileri olduğu 
ayette ifade edilerek şirkin yelpazesi oldukça geniş tutulmuştur.  
 
Buna göre yaşayan ve ölmüş azizler, azizeler,  sözde evliyalar, kutsallık yakıştırılan kişiler bu kapsama 
girmektedir. A’raf suresinin önceki ayetlerinde put,fetiş gibi sembolik şeyler, ideoller ve kutsallık yakıştırılan 
varlıklardan zaten bahsedildi. Bunu A’raf 138 de okuduk. Ondan sonra buraya gelindi.  
 

 
4 Şişhane Metro İstasyonundan çıkınca Kasımpaşa’ya doğru aşağı inerken sağda hemen sizi tek başına duran bir 
türbe karşılar işte bu türbe Lohusa Hatun türbesidir. 

İstanbul’da nasıl ki her türbenin, her tarihi mirasın bir hikâyesi varsa işte Lohusa Hatun’nun da bir hikâyesi var. Rahime 
Hatun veya Saliha Hatun Türbesi olarak da bilinen ama halk arasındaki yaygın adı Lohusa Sultan Türbesi olan Osmanlı 
döneminde çocuğu olmayan kadınların en çok uğradığı türbelerden bir tanesidir. 
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Putperest yaklaşım kulluğu ticaret gibi yapar. Ona göre menfaatlerini yerine getiren ilah makbul ilahtır 
veya aracı makbul aracı , menfaatlerini yerine getirmeyenler de makbul olmayan ilah veya makbul 
olmayan aracıdır.  
 
Bu yaklaşım Allah’ı bile bir put gibi görme ile sonuçlanır. Bu yaklaşım sahipleri emellerine ulaşmak için 
herkesi ve herşeyi aracı edinmekten çekinmez. Dikkat edilirse tüm müşrikler Allah’a inanır. Sorun 
inanmakta değil, cahilce ve sığ inanmaktadır. Bunu dile getirerek toplumu eleştiren,  müşriklerin sürekli 
sinsi planlarının hedefi olur. Bunun bir mantıksızlık, bir akılsızlık olduğunu söyleyen herkes bir şekilde hedef 
olur.  
 
 
 
 
 
(Araf 7/195) 
 

َنُوعَمَْسی	ٌنَاذٰا	ْمَُھل	َْما	ۘاَھِب	َنوُرِصُْبی	ٌُنیَْعا	ْمَُھل	َْما	ۘاَھِب	َنوُشِطَْبی	ٍدَْیا	ْمَُھل	َْما	ۘاَھِب	َنوُشَْمی	ٌلُجَْرا	ْمَُھَلا
	 ِنوُرِظُْنت	ََالف	ِنُودی۪ك	َُّمث	ْمُكَءآَكَرُش	اوُعْدا	ُِلق	ۜاَھِب 	

Elehum erculun yemşûne bihâ(s) em lehum eydin yebtişûne bihâ(s) em lehum a’yunun	
yubsirûne bihâ(s) em lehum âżânun yesme’ûne bihâ(k) kuli-d’û şurakâekum śümme kîdûni	

felâ tunzirûn(i) 

Onların yürüyecek ayakları mı var, yoksa tutacak elleri mi var veya görecek gözlerimi 
var yahut işitecek kulakları mı var? De ki : “ Ortaklarınızı çağırın! Sonra bana plan kurun! 
Artık göz bile açtırmayın!” 
 
Mü’min suresinin 100 nü ayetinde şöyle bir ifade var. “ Dirilme gününe kadar, ölülerle diriler arasında bir 
berzah vardır” der. Yani bir engel var der. Bu ifade sanki bu ayetlerde tefsir ediliyor ve şirk bağlamında 
ele alınıyor.  
 
İşlediğimiz ayet berzahın niteliğini sarılamış. Ölenler yardımınıza koşamaz ayakları yok, size yardım eli 
uzatamaz elleri yok, sizi ne görür ne işitirler ne gözleri var ne kulakları var. Ölüler bu aleme müdahil 
olamazlar. Bu Allah’ın ayeti, değişmeyen yasasıdır. Zira arada aşılmaz bir berzah, engel vardır.  
 
Ölülerin hayata müdahil olacağı zannı çoğu şirk inancının çıkış sebebidir. Bu berzah ayetini inkar etmek 
çoğu şirkin temelidir. O aziz bize yetişir, o ölmüş gitmiş zat, o hazretler bize ulaşır, düşüncesi çoğu aracı şirk 
mantığının çıkış sebebidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 628 

  

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 
 
 
(Araf 7/196) 
 

َنی۪حِلاَّصلا ىَّلََوَتی َوُھَو َۘبَاتِكْلا َلََّزن ي۪ذَّلاُ ّٰ} َيِّیِلَو َِّنا  
İnne veliyyiya(A)llâhu-lleżî nezzele-lkitâb(e)(s) vehuve yetevellâ-ssâlihîn(e) 

Muhakkak ki kitabı indiren Allah benim velimdir. Ve O, Salihlere velilik yapar.  
 
Benim velayetimi üstlenen, beni koruyup,  kollayan kitabı indiren Allah’tır. Kitap ile bağlantısı  nedir? Siz 
kitabi ilkeler olan sünnetullaha uyarsanız Allah’ı el Veli olarak göreceksiniz.  
 
Allah kime velilik eder ? Ayetin devamı buna şöyle cevap vermektedir. “ O, Salihlere velilik yaparl” Kurulan 
sinsi planlara karşı el-Veli olan Allah insanı nasıl korur? Öncelikle her insanı değil, sadece salih kulları korur. 
Kitabı ilkelerin uygulama oranına göre onları korur,kollar. 
 
Allah’ın sahiplenmesi, koruması demek olan Veliliği yarattığı kainata koyduğu ilkeler olan yasalar 
çerçevesindedir. Allah yasasını bozup seni korumaz. O yasalar çerçevesinde seni korur.  
 
 
 
 
(Araf 7/197) 
 
 

	
َنوُرُصَْنی	ْمُھَُسفَْنا	َٓالَو	ْمُكَرَْصن	َنُوعیَ۪طتَْسی	َال	۪ھِنُود	ْنِم	َنوُعَْدت	َنی۪ذَّلاَو 	

Velleżîne ted’ûne min dûnihi lâ yestatî’ûne nasrakum velâ enfusehum yensurûn(e) 
 
Onun astında dua ettiğiniz şeyler size yardıma güç yetiremez ve kendilerine de yardım 
edemezler. 
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(Araf 7/198) 

	
َنوُرِصُْبی	َال	ْمُھَو	َكَْیلِا	َنوُرُظَْنی	ْمُھیَٰرتَو	ۜاُوعَمَْسی	َال	ىٰدُھْلا	َىلِا	ْمُھوُعَْدت	ِْناَو 	

Ve-in ted’ûhum ilâ-lhudâ lâ yesme’û(s) veterâhum yenzurûne ileyke vehum lâ yubsirûn(e) 
 

Ve onları eğer hidayete çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar 
basiret gösteremezler. 
 
Ölmüş insanlar sana bakabilir mi? Bakamaz. O zaman burada başka bir şey den bahsetmektedir. Şirkin 
arifi yapan A’raf suresinin bu son ayetleri tam bir tevhid manifestosudur. İlk önce şirk koşulanlar hedefe 
kondu, şimdi de şirk koşanları gündem edecek bundan sonraki ayetlerde.  
 
Bu ayet bizim sürekli kullandığımız görmek ve bakmak arasındaki farkın Kur’an’i delilidir. Burada Kur’an’ı 
Kerim’de hem başarı hem de nazarı kullanmıştır. “ Onlar sana nazar eder bakar görürsün , fakat onlar 
basar değil.”  
 
Her bakan insan görseydi Kur’an’da bu kadar örneğe ve izaha gerek kalmazdı. Nazar gözün bakmasıdır, 
basar aklın görmesidir.  
 
Hakikati duyma ve görmek için menfaatten doğan şirke gözü ve kulağı sıkıca kapatmak lazım.  
 
Vicdanlarının sesini örtenlere, hakka kör kesilenlere karşı nasıl bir usül nasıl bir metod sergilememiz lazım. 
Bu sorumuzun cevabı hemen 199 ncu ayettedir.  
 
 
 
(Araf 7/199) 
 
 

َنی۪لِھاَجْلا	ِنَع	ْضِرَْعاَو	ِفُْرعْلاِب	ْرُْمأَو	َوَْفعْلا	ِذُخ 	
Ḣużi-l’afve ve/mur bil’urfi vea’rid ‘ani-lcâhilîn(e) 

Sen affı benimse ve örf ile emret ve cahillerden yüz çevir! 
 
Burada dikkat ederseniz Rabbimiz “ ayet ile değil örf ile emret” demektedir. Bu emrin özellikle günahların 
affedilmez olanı şirkten hemen sonra bahsedilmiş olması onu çok anlamlı kılıyor.  
 
Konu tevhid ve şirkte olsa cezanın, hesabın alemlerin Rabbine bırakılması, en üst peygamber örneğinden 
bize emredilmiş, bu bir farzdır. Tevhidi savunma adı altında insanları aşağılamak, ötekileştirip düşman gibi 
hareket etmek haramdır. Af yolunu tutmanın bir anlamı da onlara yumuşak davranmak, kırıcı olmamak 
demektir.  
 
Bu emri Hz. Muhammed hayatında yerine getirmiş midir ? Getirmiştir.  
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Ali İmran suresinin 159 ncu ayetinin içerisinde “af geçmektedir.” Bknz. “ Allah’tan bir rahmet ile sen onlara 
yumuşak davrandın. ” (Ali İmran 159)  
 
Allah’tan olan rahmet Araf suresinin 199 ncu ayetinin emriymiş. Allah 199 ncu ayette Hz. Muhammed’e 
dedi ki : “ Sen onlara karşı af yolunu benimseyeceksin, bu emirdir “ dedi. Allah Resulü’de Ali imran suresi 
159 da bu emri yerine getirdi.  
 
Ve yerine getirmesinin kazançlarını 159 bize beyan etti. “ Eğer katı yürekli bir zorba olsaydın, elbette 
etrafından dağılmış gitmişlerdi. O halde kusurlarını affet ve onların günahlarına istiğfar et” (Ali İmran 159)  
Burada af yolunu seçmek, bize  örf ile emre itaat etme imkanı sağlayacak. 
 
Bu ayette örf diye tercüme edilen “urf” tan maksat, Allah’ın ilahi ilkelerle belirlediği fıtrata uygun, insanlığın 
ortak doğruları olan ve örfleşen ma’ruftur. Zaten Araf suresin emri bil maruf nehyi anil münkeri okuyarak 
biz buraya geldik. 
 
Rahat bir şekilde Kur’an’ın tasdik ettiği, onay verdiği örf olarak anlayabiliriz. Zaten cahiliye araplarının 
örfünde cömertlik, paylaşma, hak yememe, adil ve dürüst olma, yalan söylememe, hırsızlık yapmama 
öğülen hasretlerdi. Onların örfünde olan ve Kur’an’ın tasdik ettikleri ile yaklaşmak ortak bir paydada 
buluşmak için elzemdir. Bu ortak payda üzerinden onların kötü örflerini sorgulamaları içinde bir zemin 
oluşturmuş olursunuz.  
 
Kur’an bu zemin üzerinden cahiliye örfünü revize eder , ama bir ortak zemin bulması lazım. O zemin 
üzerinden revize edeceksin.  
 
Buna rağmen bir de cahiller var. “ Cahil” cehil sahibi, bilgiden mahrum olan, duygu ve davranışları uygun 
olmayan, kendini bilmeyen, haddini bilmeyen demektir ki, cehil fiilinin fail özne ismidir. Kur’an bu fiili ve 
bu fiilin türevleri olan cahil, cahiliye, cehalet, cehul kelimelerini bağlamına uygun olarak kullanmıştır.  
 
İlahi ilkeler ile hareket eden insanların mutlaka bilgisiz, ilkesiz ve hadsiz insanlarla karşılaşması ve onlardan 
zarar görme ihtimallerine karşı Kur’an’ı Kerim bir tedbir üretmektedir. “ Onlardan yüz çevir, onlarla enerjini 
harcama, onlara zamanını harcama, onları kendine düşman etme” gibi işi daha başından kesiyor. 
Onlara yönelmek cehaleti ödüllendirmektir. Yapılması gereken düşmanlıklar, hadsizlikler henüz 
olgunlaşmamışken onlardan yüz çevirmektir.  
 
Dış düşmanlara karşı el Veli olan Allah insana nasıl yardım edeceğine dair ayetleri okuduk. Peki iç 
düşmanlara karş ne yapacağız? Onu da 200 nci ayetten itibaen okuyacağız : 
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(Araf 7/200) 
 
 

ِّٰ�اِب	ْذَِعتْسَاف	ٌغَْزن	ِناَطْیَّشلا	َنِم	َكَّنَغَزَْنی	اَّمِاَو ٌمی۪لَع	ٌعی۪مَسُ	ھَّنِا	ۜ 	
Ve-immâ yenzeġanneke mine-şşeytâni nezġun feste’iż bi(A)llâh(i)(c) innehu semî’un	‘alîm(un) 

 
Ve amma şeytandan sana bir dürtü gelirse artık Allah’a sığın! Muhakkak ki O, işitendir, 
bilendir.  

Müşriklere karşı böyle davranmak her babayiğidin harcı değilmiş, çünkü şeytan seni içerden dürtüyor. 
Böyle af yolunu tercih edeceksin, örf ile emredeceksin bu kolay bir şey değil. Çünkü insanın içinde kibiri 
var, gururu var, egosu var. Burada şeytan devreye giriyor.  
 
Birde “ şeytandan sana vesvese demiyor, dürtü (neziy kelimesi ile ifade etmiş, biz bunu dürtü diye 
meallendirdik)“ gelirse” diyor. O zaman Allah’a sığın muhakkak ki O, işitendir, bilendir” diyor.  
 
“neziy” kelimesi nedir? Neden burada vesvese denmedi de dürtü dendi? 
 
“neziy” bir işe onu bozmak için girmeye çalışmak demektir. Buradaki dürtü vesvesenin olgunlaşmasından 
önceki ilk yoklamadır. Şeytan sizi bir yoklar, yoklamaya cevap alırsa vesveseye başlar.  
 
İnsan bu dürtü ile içindeki beşeriyeti uyandırmaz ve şeytani zemini oluşturmazsa vesveselere kapı 
aralamamış olur, bunun yolu da istiaze dir.  
 
“istiaze” sığınma, bir başkasna iltica etme manasına gelen “euzu” kelimesi ile ifade edilmiştir. İnsan beyni 
karşılaştğı durumlar ile alakalı dakikada yüzlerce veriyi değerlendirir. Yaptığı muhakeme sonucu hükümler 
verir ve veridiği hükümlerle davranışlarını şekillendirir. Af yolunu seçmek zordur,bu süreçte şeytani duygu 
ve düşünceler denilen ilkel ve bencil arzular, hükümleri başkalarının zararına da olsa kendi menfaatlerine 
çevirmeye çalışır. Tam da bu noktada ilahi ilkeler devreye girmez ise EGO ağır basar.  
 
Allah’a sığınmak, onun belirlediği ma’ruf ilkeleri referans edinmektir. Zaten ayetin sonundaki Semi ve 
Alim esmaları , işitilen ve öğrenilen ilahi ilkelere de bir atıf yapar. Yani senin içinide duyan, seni gören , 
senin haline bilen bir Rab var, aman içini yokla. Çünkü içindeki duygular dışarıya yansıyor.  
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(Araf 7/201) 
 
 

َۚنوُرِصْبُم	ْمُھ	َاذَِاف	اوُرََّكَذت	ِناَطْیَّشلا	َنِم	ٌِفئآَط	ْمُھَّسَم	َاذِا	اَْوقَّتا	َنی۪ذَّلا	َِّنا 	
İnne-lleżîne-ttekav iżâ messehum tâ-ifun mine-şşeytâni teżekkerû fe-iżâ hum mubsirûn(e) 

Muhakkak ki , muttakilere şeytandan bir tayfun dokunduğu zaman tezekkür ederler. 
İşte onlar, o zaman basiret gösterirler.  

Muttakilere şeytandan bir tayfun dokunduğu zaman, düşünmezlerse, akletmezlerse, tezekkür 
etmezlerse, yani o ilahi ilkeleri hatırlamazlarsa basiret gösteremezler. Sonrasını düşünmeden anlık 
duygusal fevri tavırlar gösterirler.  
 
Ayette nas suresindeki gibi vesvese değil de bu sefer “taif” kelimesi kullanılmış. “taif” kelimesi sözlükte 
bir şeyin çevresinde dönüp dolaşan demektir. Bu kelime ismi faildir. Dönücü manasındadır. Senin 
aklında bazı şeyler döner döner durur ya . Aslında o seni içerden içeriye bir zemberek gibi kurar. 
Kurar, kurar, kurar gidersin , patlarsın. Böyle bir hal muttaki insanlara bile arız olabilir.  
 
Bunun tam karşılığı insanın kötü duygu ve düşüncelerle kendini kurmasıdır. Zembelek bir eksen 
etrafında dönerek yani taif dediğimiz, sıkışır ve potansiyel bir güç oluşturur. Yapılması gereken oluşan 
güçü tezekkür denilen kontrol mekanizması ile verimli bir enerjiye dönüştürmektir.  
 
Kontrolsüz güçte zembeleği boşalan veya zıvanadan çıkan biri gibi enerjisini bir anda patlatır ve 
sonuç çoğunlukla basiretin kapanması ile kör bir yıkım ve zarardır. Insanın bu tür karanlık kuruntulara 
karşı zıvanada tutan,eksen kaymasını önleyen ilkelerdir.  
 
(Araf 7/202) 
 
 
 

َنوُرِصُْقی	َال	َُّمثِ	َّيغْلا	يِف	ْمَُھنوُّدَُمی	ْمُُھناَوِْخاَو 	
Ve-iḣvânuhum yemuddûnehum fî-lġayyi śümme lâ yuksirûn(e) 

Ve kardeşleri onları ğayya sürüklerler. Sonra yakalarını brakmazlar. 

Ayetteki “iḣvânuhum” onların kardeşleri ifadesi pek çok yerde “şeytanın kardeşleri” olarak çevrilmiştir. 
 
Halbuki ayetin yapısı bu anlamı çıkarmaya engel olur. “ Hum” zamirinin şeytan sözçüğüne gönderilmesi 
mümkün değildir.  
 
Zira ayetteki şeytan sözçüğü tekil, ona gönderilmek istenen zamir ise çoğuldur. Dolayısıyle “hum” onlar 
zamiri “muttakiler sözçüğüne gönderilip “iḣvânuhum” kelimesinin de muttakilerin kardeşleri olarak 
anlaşılması gramer açısından gereklidir.  
 
Insanın en yakınları bile onu uçuruma sürükleyebilir. Ilkelere sadakat, akrabalık, kavim ilişkileri üstü olmalı 
ve geleneklerden de etkilenmemelidir. Ayette “ğayy” yolu rüşd yolunun zıddıdır. Ergen bir kardeşten 
olgun bir tercih beklenemez. Şeytani duygu ve düşüncelerin insanı bir tayfun gibi sarması, en yakın 
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ailesinden, kardeşinden, akrabalarından şeytani düşünceler ile kişinin sürekli çepeçevre kuşatılması 
sonucunda oluşur. 
 
Şeytan sadece içimizde değil. En yakın arkadaşın bile şeytani bir düşünce ile sana gelebiliyor. Sen 
çepeçevre kuşatılsan bile Allah’a sığınacaksın. Allah’ın ilkelerine sığınacaksın. Çünkü Kitapi indiren Allah 
benim velim’dir.  
 
Bu sözde arkadaşlarımızın evrensel ayetlere tutumları nedir ? onuda 203 den okuyacağız: 
 
 
(Araf 7/203) 
 
 

ّبَر	ْنِم	ََّيلِا	ىٰٓحُوی	اَم	ُعِبََّتا	آَمَّنِا	ُْلق	ۜاََھتَْیَبتْجا	َالَْول	اُولَاق	ٍَةیٰاِب	ْمِھِْتَأت	َْمل	َاذِاَو ْمُكِّبَر	ْنِم	ُِرئآََصب	َاذٰھ	ۚي۪
	 َنُونِمُْؤی	ٍمَْوقِلٌ	ةَمْحَرَو	ًىدُھَو 	

Ve-iżâ lem te/tihim bi-âyetin kâlû levlâ-ctebeytehâ(c) kul innemâ ettebi’u mâ yûhâ ileyye 
min	rabbî(c) hâżâ besâ-iru min rabbikum vehuden verahmetun likavmin yu/minûn(e) 

 
Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman “ Onu derleyip toplasaydın ya!”dediler. De ki : 
“ Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum.” Bu, Rabbinizden 
basiretlerdir ve hidayettir ve inanan bi kavim için rahmettir.  

 
Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman (Onlar, muttakilerin şeytani duygu ve düşüncelerin peşinde giden 
kardeşleri )  “ Onu derleyip toplasaydın ya!”dediler. De ki : “ Rabbimden bana ne vahyolunursa ben 
ancak ona tabi olurum.” Bu, Rabbinizden basiretlerdir ve hidayettir ve inanan bi kavim için rahmettir. 
(Hedef rahmet) 
 
Ayete baktığmız zaman Kur’an’ı Kerim’in üç sıfatından bahsediliyor. 1) Besair olması, 2) Hüda olması, 3) 
Rahmet olması. Ve bu üçünün de sıralanışı önemli. İnsanoğlunun aslında üç büyük arayışı ve ihtiyacına 
cevap vermektedir bu ayet. 
 
“Besair” bu kelimenin kökü, bir avcının avını yaralaması ve o avın damla damla kan dökmesi ve 
avcınında o kanları izlemesi manasına geliyor. Avı görmese de o izlerden onu bulabilir. Bu kelime “basiret” 
kelimesinin çoğuludur. Aklın hakikatı görme ve anlama halini ifade eder. Fiziki görmeden daha çok bir 
içgörü , farkındalık ve bilinç halidir. Aktif yapıda olan kelime kullanıldığı her yerde insanı sıratı müstakimde 
tutan ilahi, evrensel ilkeler olan vahyin kazandırdıklarına delalet eder. Basiretle hidayet bulunuyormuş. 
Basiretin olmasa hidayeti nasıl bulacaksın. İlk önce basiret kazandırıyor, sonra sana doğru yolu gösteriyor 
en sonunda rahmete ulaşıyorsun.  
 
“hüda” hidayet , doğru yolu -kurtuluş yolunu bulmak demektir. Bu sıralama sebep-sonuç ilişkisi ile birbirine 
bağlanmıştır ve son Rahmet gelmiştir. 
 
“Rahmet” acıma, şefkat gösterme, merhamet etme anlamına geliyor. Kur’an’ı Kerim’de mutlu son ve 
kurtuluş anlamında da kullanılıyor. Rahmete kavuştuğ dediğinizde o adam mutlu sona kavuştu demiş 
oluyorsunuz.  
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Basiret ve hidayet sizi merhamete ulaştırmak içindir. Basiret bana niye lazım? Hidayete ulaşmak için. 
Hidayet bana niye lazm ? Rahmete ulaşmak için.  
 
Eğer ulaştığınız nihai sonda merhametsizlik ediyorsanız, hidayette değil dalalettesiniz. Ancak Resulün 
sözde kardeşleri bu ilahi ilkeleri kendi çıkarlarına uygun hale getirilmesi için Resul’e baskı yapmışlar ve 
taleplerde bulunmuşlar. İşte “ onu derleyip toparlasaydın” budur. Yani bizim işimize geldiği gibi bir duruma 
çevirseydin. 
 
İlkeleri olmayanlar ilkeler karşısında nasıl bir tavır takınmak gerektiğini de bilmezler. Ayetleri derleyip, 
toparlamak müşriklerin kitaba uyma değil,  kitabına uydurma talepleridir.  
 
Cevap net : “ Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ben ancak ona tabi olurum.” Ben ilkeli bir adamım, 
sen ilkesiz bir adamsın. İlkesiz adamlar, ilkeli adamları anlayamazlar. Kendileri gibi olmaları isterler. Yeri 
geldiğinde ilkelerden taviz vermesini, eğilip bükülmesini, esnetmelerini isterler.  
 
Zira Allah’ın yasası, sünneti ve ilkelerinde esneme, değişme, dönüşme, adamına göre , durumuna göre 
diye bir ayrıcalk söz konusu değildir. Bu zaten adaletsizliktir.  
 
Yapılması gereken aslında çok net 204 : 
 
(Araf 7/204) 
 

َنوُمَحُْرت	ْمُكََّلَعل	اُوتِصَْناَوُ	َھل	اُوعَِمتْسَاف	ُنٰاُْرقْلا	َئُِرق	َاذِاَو 	
Ve-iżâ kuri-e-lkur-ânu festemi’û lehu veensitû le’allekum turhamûn(e) 

 
Kur’ân kıraat edildiği zaman artık onu işitin! Ve susun. Umulur ki rahmete 
kavuşturulursunuz. 

Bu ayette rahmete kavuşmanın umut edilmesi ile nihai bir amaç olarak yukardaki rahmet ve merhamet 
hedefi pekiştirilmiş. Istima kelimesi ile aynı manaya gelen “sem” kelimesi arasında da bir fark vardır. 
Yukarıda nasıl nazar ile basar arasına fark koyduysak , burdada duyma ve işitme arasındaki farkı ortaya 
koyacağız.  
 
“Sem” kasıtsızda olur. Yani dışardan bir araba geçiyor, o arabanın sesini sen kasıtsızda duyabilirsin. İstima 
ise ancak kasıt ve niyet ile olur. Çünkü kasıt ta bilinç vardır.  
 
Susun manasına gelen “ensitu” kelimesi, kıraat ile anlaşılması gereken kavramların önündeki engelleri 
kaldırmak ve durdurmaktır. Ilahi ilkelere karşı geliştirilen her türlü beşeri argüman, menfaatler sonucu 
oluşturulan arzu ve zanlar, evham ve vesvese ve kuruntular susturulmadan ilahi rahmete nail olunumaz.  
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(Araf 7/205) 
 
 
 

ا	َنِم	ْنَُكت	َالَو	ِلاَصْٰالاَو	ُِّوُدغْلاِب	ِلَْوقْلا	َنِم	ِرْھَجْلا	َنُودَوً	َةفی۪خَو	اًعُّرََضت	َكِسَْفن	ي۪ف	َكَّبَر	ْرُكْذاَو
َنی۪لِفَاغْل 	

Veżkur rabbeke fî nefsike tedarru’an veḣîfeten vedûne-lcehri mine-lkavli bilġuduvvi vel-âsâli 
velâ tekun mine-lġâfilîn(e) 

Ve öğle ve ikindi ile birlikte kendi kendine, tazaru ve korkuyla, sözün sesini düşürerek 
Rabbini zikret ve gafillerden olma. 

Meal müfessirleri 205 nci ayeti “sabah ve akşam” diye meallendirmişler. Kur’an’ı Kerim de “bukreten ve 
asira” var.  
 
Bukre ile guduf arasındaki fark ? 
 
Kur’an’ı Kerim’de ġuduv görüyorlar sabah, bukre görüyorlar sabah, duha görüyorlar sabah, fecr 
görüyorlar sabah. Ne önlerine çıkarsa sabah diye meallendiriyorlar. Bu kelimeler farklı, kökleri farklı, o vakit 
manaları da farklı olmak zorundadır. 
 
Biz “bukreten”e sabah dedik. Çünkü bukreten bakirden geliyor, biraz daha sabahın erken saatleri. Henüz 
yaşanmamış o sakin saatlerine atıfla sabah, erken saatler  diyebilirsiniz. 
 
Ama burada bukreten gelmemiş ki, “gudvvi” gelmiş. Birde “bi” edatı ile kimlerle birlikte veya ne eşliğinde 
gerçekleştiğini ifade ediyor. Yani “guduvvi vel-âsâl “ ile birlikte, kendi kendine,tazarru (saygıyla)  ve 
korkuyla, sözün sesini düşürerek (içinden okuyacaksın kimse duymayacak bunu)  Rabbini zikret ve 
gafillerden olma. 
 
Buradaki “bilġuduvvi vel-âsâli” kelimeleri Kur’an’ı Kerim’de aratılarak manası aranmalıdır. Biz öğle ve 
ikindi vakitlerine işaret ettiğini düşünüyoruz. Başka bir ayette bu kelimeler şöyle açıklanmış. 
 
Mesela Nur suresi 36 ve 37 nci ayetlerine göre   “el-guduvvi vel-âsâli”   pazarların kurulup, alışverişin kızıştığı 
zaman dilimlerini gösteriyor. Çünkü bu ayette diyor ki “ O alışverişin çaydıramadığı er kişiler diye ayet 
devam ediyor. Demek ki bu sabah vakti olamaz. Sabah namazında pazar, alışveriş olmaz. Akşam güneş 
battıktan sonra da olmaz. Yatsı zamanın da da olmaz. Geriye iki vakit kalıyor, öğle ve ikindi. Pazarun 
kurulması ve ticaretin olması için.  
 
“Felemmâ câvezâ kâle lifetâhu âtinâ ġadâenâ lekad lakînâ min seferinâ hâżâ nasabâ(n)” 
 
“Buluşma yerlerine geçip gittiklerinde Musa genç adamına sabah kahvaltımızı getir” (Kehf 62) diye 
meallendiriyorlar.   
 
Doğrusu nedir ?  
 
“ Öğle yemeğimizi getir bize.” Çünkü bu ayete göre “ġadâ “ kelimesi sabah kalkıp yorulana kadar yol 
yürüdükten sonra yeniden yemeğe gelir. Bir kişinin gece dinlendikten sonra sabah kalkıp yorulana kadar 
yürümesi yaklaşık olarak öğle vaktine denk gelmektedir.  
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Ġadâ vaktinin öğle vakti olduğunun başka bir delilide “ el asal “ kelimesidir. Çünkü bu kelimenin müfredi 
tekili olan “asil” Kur’an’ı Kerim’de bukreten kelimesinin zıddı olarak kullanılmıştır. Furkan 5, Ahzap 42, Fetih 
9, İnsan 25. 
 
bukreten  kelimesi güneş ışıklarının yayılmaya başlamasından öğleye kadar olan zaman dilimini ifade 
eder. Buna göre “asil” güneş ışıklarının zayıflaması ile batışı arasındaki zamanı gösterir ki bu da ikindi 
vaktine tekabül eder. 
 
Buna göre sözün sesini düşürerek Rabbini zikret ifadesiyle gündüz namazları olan öğlen ve ikindi de 
kıraatın sessiz, güneş batınca kılınan akşam, yatsı ve sabah namazında ise kıraatın sesli okunmasına dair 
nebevi uygulamanın Kur’an’i referansı bu ayet olabilir. Cuma’yı hariç tutuyorum, Cuma suresinde onun 
müstakil ayeti var.  
 
Kendi kendine manasına gelen fî nefsike ifadesi ilkelerin günün en canlı saatlerinde hatırlanarak 
başkasınna değil, kişinin kendi kendine tazarru ve korkuyla yaptığı telkinlerdir.  İlkeler kısa bir sürede olsa 
terk edilip onlardan taviz verilmez.  
 
Bir kereden bir şey olmaz düşüncesi insanı ilkesizliğe düşüren şeytani bir aldatmacadır. Buradaki korku ve 
endişe böyle bir hale düşme ihtimalinin oluşturduğu tedirginlik iken, tazarru ise kurucu ve ıslah edici ilkelere 
en başta duyulması gereken saygıyı vurgular.  
 
Eğer sen ilkelere tazarru ile yaklaşmassan onların işe yarayacağını düşünürmüsün, onların sana fayda 
göstereceğini düşünürmüsün. Bir şeye saygı duymamak onun işe yaramayacağına inanmaya ve en 
sonunda ilkesizliğe insanı sürükler. Buna da Kur’an’ı Kerim “gaflet” demektedir. Rabbini zikret ve 
gafillerden olma. 
 
 
(Araf 7/206) 

َنُودُجَْسیُ	َھلَوُ	َھنوُِحّبَُسیَو	۪ھَِتدَابِع	ْنَع	َنوُِربَْكتَْسی	َال	َكِّبَرَ	دْنِع	َنی۪ذَّلا	َِّنا 	۩	
İnne-lleżîne ‘inde rabbike lâ yestekbirûne ‘an ‘ibâdetihi veyusebbihûnehu velehu 

yescudûn(e) 
Muhakkak ki Rabbinin katında olanlar, O’na kulluktan kibirlenmezler. Ve O’nu tesbih ederler. Ve O’na 
secde ederler. 
 
Rabbinin katı, haşa Allah’ın bir mertebesi var , bir mekanı mı var?  
 
Rabbinin katı haşa O’nu bir mekana, bir düzleme isnat etmek değildir. Bu tür zahiri okumalar Rabbe bir 
yön ve mekan izafe etmek anlamına gelir.  inde kelimesinin manası yanında, nezdinde şeklinde okunur. 
Mesela  “indi kitabın- yanında bir kitap vardı”, kelimenin bir manasıda bir şeyin bir kimsenin himayesinde, 
gözetiminde olmasıdır. Bununla ilgili İsra suresinin 23 ncü ayeti var.  
 
“ Eğer ikisinden birisi (yani anneniz veya babanız)veya her ikisi senin indinde yaşlanırsa onlara üf bile 
deme ve onları azarlama, onlara kerim söz söyle.” 
 
Çünkü burada anne-babanın bizati evlatları ile aynı mekanı paylaşmasından ziyade onların himayesine 
mecbur oldukları durumu işaret eder.  
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

İnde kelimesi bazen manevi bir değerlendirmeyi de ifade eder. Türkçe de benim yanımda , benim 
katımda veya benim nazarımda , benim nezdimde. Bu söz çok kıymetli dediğimiz zaman ne demiş 
oluyoruz ? 
 
“Allah’ın katında din İslam’dır.” Ne demiş oluyoruz? 
Allah’ın nezdinde, Allah’ın değer verdiği din İslam’dır demektir. Yoksa bu bir mekan değil.  
 
Kullukta kibirlenmenin ölçüsü, ayetlere boyun bükmek, secde iken ilkeler istikametinde yaratılış amacına  
uygun bir çaba göstermek te tesbih kelimesiyle özetlenmiştir. Kibir,  kulluğu öldürür.  


