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I.	BÖLÜM	
KÂİNATIN	YARATILIŞI	

	
KADER	PLANI	VE	YOKTAN	YARATILIŞ	
	
Yüce	Allah	eşyayı	ve	varlığı	yoktan	yaratmıştır.	Allah'ın	hazinesi	yokluktur	

ve	kelâmıdır.	Nitekim	Yüce	Allah	buyurur:	“Allah	her	şeyin	yaratıcısıdır	ve	o	her	
şeyin	 vekilidir.”1	“Allah	 bir	 şeyin	 olmasını	 murad	 ederse	 ona	 ‘Ol’	 der	 o	 da	
oluverir.”2	Kur’ân-ı	Kerim	“Gökleri	ve	yeri	yaratan,	melekleri	ikişer,	üçer,	dörder	
kanatlı	 elçiler	 yapan	 ve	 yaratılışta	 dilediği	 şekilde	 yapan	 Allah’a	 hamdolsun”3	
buyurarak,	 göklerin	 ve	 yerin,	 hatta	meleklerin	bir	 zamanlar	olmadığını,	 yoktan	
yaratıldıklarını,	 yaratılış	 amaçlarının	 da	 “Allah’a	 hamd”	 olduğunu	 veciz	 bir	
şekilde	ifade	eder.		

Allah’a	 hamd,	 Allah’ın	 varlığını	 kabul	 edip	 bir	 olarak	 tanımak,	 ona	 iman	
edip	 itaat	 etmek	 ve	 her	 şeyi	 Ondan	 bilerek	 yalnız	 Ona	 minnettar	 olmak	
anlamlarını	içeren	bir	terimdir.		

Allah	 zatı	 ile	 kaim	 ezeli	 sıfatları	 ile	 vardı.	 Sonsuz	 hazinelere	 sahipti.	
Hazineleri	esma	ve	sıfatı	idi.	Diledi	ki	tanınsın	ve	bilinsin	mahlûkatı	yarattı.	“Ben	
gizli	 bir	 hazine	 idim,	 bilinmek	 istedim	mahlukatı	 yarattım.”4	kutsi	 hadisi	 bunu	
ifade	etmektedir.	

Yüce	Allah'ın	iki	tarzda	yaratması	vardır:	Birincisi	“ibdâ	ve	ihtira”,	 ikincisi	
ise	“inşâ	ve	sanat”	tarzındadır.		

İbda	ve	ihtira:	Yoktan	ve	hiçten	 icat	edip	vücut	vermek,	yokluktan	varlık	
âlemine	 çıkarmaktır.	 Varı	 yok	 etmek	 ve	 yoğu	 var	 etmek	 Allah'ın	 en	 kolay,	 en	
basit	ve	devamlı	kanunu	ve	fiilidir.	Kâinatı	yoktan	yarattığı	gibi,	her	baharda	dört	
yüz	binden	ziyade	mahlûkatın	 şekillerini,	 sıfatlarını	ve	 zerrelerinden	başka	her	
şeylerini	 yoktan	 yaratmaktadır.	 Aynı	 şekilde	 her	 yüz	 senede	 de	 bütün	 varlığı	
yokluğa	gönderir	ve	yenileri	ile	dünyayı	doldurur.		

İnşâ	 ve	 sanat:	 Yüce	 Allah	 kemâl-i	 hikmetini	 ve	 çok	 esmâsının	 cilvelerini	
göstermek	gibi	 pek	 çok	hikmetler	 için	 kâinatın	unsurlarından	ve	 zerrelerinden	
bir	kısım	mevcudatını	kader	kalıbı	üzerine	inşa	eder.	Her	emrine	tabi	olan	zerratı	
ve	maddeleri	rezzakıyet	kanunu	ile	onlara	gönderir	ve	onlarda	çalıştırır.	Böylece	
yeni	varlıkları	vücut	sahasına	çıkarır.5	

Kader	Allah’ın	ezelî	planıdır	ve	her	şey	bu	plan	ve	program	dahilinde	işler.	
Nasıl	 ki	 bir	 mükemmel	 binayı	 ve	 sarayı	 yapmak	 isteyen	mühendis	 önce	 onun	
planını	 çizer.	 Bu	 planda	 tüm	 detaylar	 vardır.	 Binayı	 gayesine	 ve	 planına	 göre	
yapar.	Planda	yaratılacak	varlıklar,	rızıkları,	ecelleri,	başlarından	geçecek	olayları	
en	 ince	detayı	 ile	yazılıdır.	Yoksa	büyük	bir	karışıklık	ve	kaos	yaşanır	ve	hiçbir	
amaç	gerçekleşmez.	Bir	ağacın	da	planı	onun	çekirdeğinde	saklıdır,	o	plana	göre	

	
1	Zümer	Suresi,	39:62.	
2	Yasin	Suresi,	36:82.	
3	Fatır	Suresi,	35:1.	
4	İsmail	b.	Muhammed	Aclûnî,	Keşfu’l-Hafa,	1997-	Beyrut,	s.	2:121.	
5	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Lem’alar,	2005,	s.	451–452.	
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tohum	 ağaç	 olur	 ve	meyve	 verir,	 sonunda	 yine	 hakikatini	 ve	 planını	meyvenin	
kalbindeki	çekirdeğine	bırakır.		

Yüce	Allah'ın	yaratması,	rızık	verme,	hidayet	verme	ve	şifa	verme,	suret	ve	
şekil	verme	gibi	fiilî	sıfatlarındandır.	Kader	ve	yaratılış	yüce	Allah'ın	“İlim,	İrade	
ve	Kudret”	sıfatının	tecellisi	 iledir.	Allah'ın	ezelî	 ilminde	her	şeyin	sureti,	 formu	
ve	 özelliği	 vardır.	 Allah'ın	 her	 şeyi	 ezelde	 bilmesi	 bizim	 irademize	 uygundur.	
Çünkü	 bilmek	 “malumu	 bilmek”	 demektir.	 Malum	 ise	 irademizle	 şekillenir.	
Dolayısıyla	 yüce	 Allah	 “sebep	 ile	 sonucu”	 beraber	 bilir.	 Çünkü,	 Allah'ın	 bilgisi	
ezelidir.	Ezel	ise	Allah’a	göre	zaman	silsilesinin	bir	ucu	değil,	geçmişi	ve	geleceği	
bir	anda	gören	manzara-i	âlâdır.	Geçmiş	ve	gelecek	her	an	yüce	Allah'ın	nazar-ı	
şuhudundadır.	Hiçbir	şey	ondan	gizli	değildir.	Bunun	için	“Allah	her	şeyi	bilir.”1		

Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 “Yaratan	 bilmez	 mi?	 O	 Allah	 latîftir,	 ilmi,	
iradesi	 ve	 kudreti	 her	 yere	 nüfûz	 eder;	 Habîridir,	 her	 şeyden	 haberi	 vardır.”2	
buyurarak	yaratıcı	olduğu	için	her	şeyi	bildiğini,	bilmeden	yaratmanın	imkansız	
olduğunu	bildirmektedir.	Yüce	Allah	 ilm-i	ezelisi	 ile	bildiğini	 “Levh-i	Mahfûz”da	
kayıt	altında	da	almıştır.	Nitekim	buyurur:	“Yerde	ve	göklerde	Rabbinden	zerre	
kadar	bir	 şey	gizli	kalamaz.	Bundan	daha	küçüğü	ve	daha	büyüğü	her	ne	varsa	
bütün	bunlar	Levh-i	Mahfûzda	yazılıdır.”3		

Peygamberimiz	 (asm)	de	bu	ayeti	 izah	 sadedinde	 “Allah	 ilk	olarak	kalemi	
yarattı	ve	ona	kıyamete	kadar	olmuş	ve	olacak	her	şeyi	yazmasını	emretti.	O	da	
yazdı”4	buyurur.	Nitekim	 “Nûn,	 ve’l-Kalemi	 ve	ma	 Yesturun	 /	Nûna	 ve	 satırları	
yazan	 kaleme	 yemin	 olsun	 ki”5	ayeti	 buna	 delâlet	 eder.	 Yüce	 Allah	 Levh-i	
Mahfuza	 “Olsun”	 şeklinde	 yazmış	 değildir;	 “Olacak”	 diye	 yazmıştır.	 Olsun	
şeklinde	 yazmış	 olsaydı	 bu	 bir	 emir	 olurdu,	 o	 anda	 yaratılırdı	 ve	 bu	 durumda	
irade	 ve	 ihtiyarı	 yok	 ederdi.	 Yüce	 Allah	 bu	 hususu	 “onların	 işledikleri	 her	 şey	
küçük	ve	büyük	bir	kitapta,	levh-i	mahfuzda	yazılıdır.”6		ayeti	ile	ifade	etmiştir.	

Bütün	 bu	 delillerden	 dolayıdır	 ki	 İmam-ı	 Âzam	 (ra)	 “el-Vasıyye”	 isimli	
risalesinde	 “Biz	 bütün	 hayırların	 ve	 kötülüklerin	 Allah	 tarafından	 takdir	
edildiğine	 inanırız”	 der.	 Yüce	 Allah	 ilm-i	 ezelisinde	 miktarları	 ve	 vasıfları	
muayyen	olan	şeyi	ve	eşyayı	gaybi	olan	ilim	dairesinden	ve	gayb	âleminden	bir	
anda	 “âlem-i	 şuhuda”	 ve	 vücut	 âlemine	 çıkarır.	Her	 şeyin	hakikati,	mahiyeti	 ve	
hüviyet-i	 misaliyesi	 ilm-i	 ezelide	 bakidir.	 Sonra	 tekrar	 ölüm	 ile	 âlem-i	 gayba	
gönderir.	Bunun	için	varı	yok	etmek	ve	yoğu	var	etmek	Allah'ın	işidir	ve	devamlı	
en	 kolay,	 en	 basit	 kanunudur.	 Bize	 göre	 imkânsız	 olan	 şey	 Allah’a	 göre	 en	
kolaydır.		

Bediüzzaman’ın	 izahı	 ile	 “Eşya	 zeval	 ve	 ademe	 gitmiyor;	 belki	 daire-i	
kudretten	 daire-i	 ilme	 geçiyor,	 âlem-i	 şahadetten	 âlem-i	 gaybe	 gidiyor,	 âlem-i	
tagayyür	ve	fenâdan	âlem-i	nura,	bekâya	müteveccih	oluyor.”7			

Mümkünatta	 Allah'ın	 dilemesi,	 kaderi,	 kazası,	 bilgisi,	 yazgısı	 olmaksızın	
hiçbir	şey	var	olmaz.	Yüce	Allah	bütün	bunları	kulun	iradesi	ve	istemesine	göre	
yazmıştır.	 Hayır,	 şer,	 tatlı	 ve	 acı	 kuldan	 sudur	 eden	 ne	 varsa	 bütün	 bunlar	

	
1	Ahzab	Suresi,	33:40.	
2	Mülk	Suresi,	67:14.	
3	Yunus	Suresi,	10:61.	
4	Aclûnî,	Keşfu’l-Hafa,	1:236.	
5	Kalem	suresi,	68:1.	
6	Kamer	Suresi,	54:52–53.	
7	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Mektubat,	2004,	s.	484.	
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Allah'ın	 iradesi,	 dilemesi,	 ilmi	 ve	kudreti	 ile	 vücuda	gelir.	Allah'ın	dilediği	 olur,	
dilemediği	olmaz.	

İman	 ve	 küfür	 vasıf	 olarak	 Allah	 tarafından	 yaratılmıştır.	 Ancak	 bu	 vasıf	
kulun	 iradesi	 ve	 tercihi	 ile	kazanımı	 sonucu	hükme	dönüşür.	Yani	kul	 kesbi	 ile	
iman	ve	küfür	vasfını	kazanarak	“mü’min”	ve	“kâfir”	hükmünü	irtikâp	etmiş	olur.	
Bunun	 için	 iman	 ve	 küfür	 kulun	 kendi	 kazanımıdır.	 Kul	 kendi	 iradesi	 ile	 küfrü	
irtikâp	 etmekle	 Rabbini	 öfkelendirmiş	 ve	 ahirette	 azabı	 hak	 etmiş	 olur.	 Bunun	
için	 yüce	 Allah	 “Sana	 gelen	 her	 iyilik	 Allah’tan	 ve	 sana	 gelen	 her	 kötülük	
nefsindendir.”1	buyurmuştur.		

Allah'ın	irade	sıfatı	ve	meşîeti	kadere,	kudret	sıfatı	da	kazaya	taalluk	eder.	
Bir	 şeyi	bilmek	 ile	onun	mahiyetini	bilmek	ayrı	 şeylerdir.	 İlim,	 irade	ve	kudret	
bilinmekle	 beraber	 Allah'ın	 ilim,	 irade	 ve	 kudretinin	 mahiyet	 ve	 keyfiyetini	
bilmek	 ayrı	 şeylerdir.	 Bunun	 için	 bu	 sıfatlar	 bize	 göre	 “müteşâbihat”	 sayılır.	
Ancak	 ilim	 sahipleri	 tarafından	 izah	 edildiği	 zaman	 akıl	 cihetiyle	 anlaşılabilir.	
Bizler	 ruhun	varlığını	biliyoruz;	ama	ruhun	mahiyetini	bilemiyoruz.	Bunun	 için	
yüce	Allah	“Ey	Resulüm!	Sana	ruhtan	sorarlar.	De	ki:	Ruh	Rabbimin	emrindendir.	
Bu	konuda	size	çok	az	bir	ilim	verilmiştir.”2	buyurmuştur.		

Kâinatı	 yaratan	 Allah,	 insanı,	 insanın	 iradesi	 ile	 istediği	 amellerini	 de	
yaratmaktadır.	İman	ve	küfür,	sevap	ve	günah,	adalet	ve	zulüm	insanın	iradesi	ile	
kazanımı	 sonucu	 kendisine	 verilen	 bir	 hükümdür.	 Allah	 her	 şeyi	 olduğu	 gibi	
bildiği	 için	 küfür	 vasfını	 kazananı	 kâfir	 olarak,	 mü’min	 vasfını	 kazananı	 da	
mü’min	 olarak	 bilir.	 Adaletle	 hükmedeni	 âdil,	 zulmedeni	 de	 zâlim	 olarak	 bilir.	
“Şüphesiz	Allah	zerre	kadar	zulmetmez;	lâkin	insanlar	kendilerine	zulmederler.”3	

İnsanlar	 iradeleri	 ile	 istidat	 ve	 kabiliyetlerini	 ya	 iyiye	 veya	 kötüye	
yönlendirirler.	 İstidat	 ve	 kabiliyetleri	 yaratan	 ve	 kullarına	 veren	 Allah’tır,	 onu	
iyiye	 ve	 kötüye,	 hayra	 ve	 şerre	 yönlendiren	 ise	 insan	 iradesidir.	 Bunun	 için	
peygamberimiz	(asm)	“Siz	çalışın.	Allah	sizin	niyetlerinize	ve	amellerinize	bakar.	
Herkes	ne	için	yaratılmış	ile	ona	meyyaldir	ve	onu	yapar.”4		buyurmuşlardır.		

Evet,	 “Herkes	kendi	kabiliyetine	göre	hareket	eder.	Rabbin	 ise	kimin	nasıl	
hareket	edeceğini	en	iyi	bilendir.”5	

		
1.	Yaratılış	Gayesi	
Yukarıda	 geçen	 hadis-i	 kudsîde	 yüce	 Allah:	 “Ben	 gizli	 bir	 hazine	 idim,	

bilinmek	 ve	 tanınmak	 istedim	mahlûkatı	 yarattım”	 buyurmuşlardır.	 	 Yani	 yüce	
Allah	 kâinatı	 kendisini	 tanıtmak	 için	 yaratmıştır.	 Yaratılışın	 gayesi	 ve	 amacı	
yaratıcıyı	 tanıtmaktır.	 Allah	 insanı	 da	Kendisini	 iman	 ile	 tanıması	 ve	 ibadet	 ile	
itaat	etmesi	için	yaratmıştır.	

Allah	 kendisini	 gizlemiş	 ancak	 eserlerini	 ortaya	 çıkarmıştır.	 Çünkü	 eser	
ustasını	daha	 iyi	 tanıtır.	Amaç	gizli	hazinelerini	ortaya	 çıkarmak	ve	o	vasıta	 ile	
Zatını	 tanıtmak	olunca	eserini	 izhar	edip	kendini	gizlemek	daha	mükemmel	bir	
şekilde	zatın	tanıtılmasını	netice	verir.	Allah’ın	hazineleri	ise	isimlerinde	gizlidir.	
Çünkü	mükemmel	benzersiz	gizli	bir	 cemal	kendi	güzelliklerini	aynada	görmek	
ve	 güzelliğinin	 derecelerini	 şuurlu	 ve	 kendine	 âşık	 olanların	 gözleri	 ile	 de	
görünmek	 ve	 bilinmek	 ister.	 Bu	 da	 kendisinin	 isim	 ve	 sıfatlarını	 görerek	

	
1	Nisa	Suresi,	4:79.	
2	İsra	Suresi,	17:85.	
3	Yunus	Suresi,	10:44.	
4	Sahih-i	Buhari,	Kader,	7:210.	
5	İsra	Suresi,	17:84.	
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eserlerini	bilen,	anlayan	ve	öven,	takdir	edenlerin	varlığını	gerektirir.	Yüce	Allah	
da	 kâinatı	 yaratarak	 kendi	 hazinelerini	 ortaya	 çıkardı.	 İnsanı	 yaratarak	 bu	
eserlerin	 sahibi,	 yaratıcısını	bilmek	ve	 iman	 ile	 tanımak,	 ibadet	 ile	 itaat	 etmeyi	
gerekli	kıldı.	 İnsanın	yaratılış	amacı	Allah’a	iman	olunca	insan	iman	etmekle	bu	
amacı	 gerçekleştirmiş	 olur.	 İnsanın	 affedilmez	 günahı	 da	 Allah’a	 şirk	 koşmak	
olacaktır.	 İşte	 bundan	 dolayı	 yüce	 Allah	 şirki	 Allah’a	 karşı	 yapılmış	 en	 büyük	
iftira	 kabul	 etmiş,	 “Allah	 şirki	 affetmez,	 bunun	 dışında	 her	 günahı	 affeder.”1		
buyurmuştur.	

Varlık	Allah’ın	varlığını	nasıl	anlatır?	Eserin	ustasını	tanıttığı	gibi...	Şöyle	ki:	
Vücud;	 mümeyyize,	 muhassısa	 ve	 müreccihe	 olmak	 üzere,	 ilim,	 irade	 ve	
kudret	 sıfatlarını	 istilzam	 eder.	 	 Bu	 da	 görme,	 işitme	 ve	 konuşma	 sıfatlarını	
gerektirir.	 İşte	 Allah’ın	 sıfatlarını	 bunlar	 üzerinde	 kıyasî	 olarak	 anlarız.	 Akıl	
noktasında	 bu	 böyle	 olduğu	 gibi,	 yüce	 Allah	 da	 rahmetinin	 gereği	 olarak	
peygamberler	ve	kitaplar	vasıtası	ile	de	insanları	bu	amaca	yöneltmiştir.		

Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “O	 Allah	 yaratıcıdır,	 her	 şeyi	 yoktan	
yaratandır,	her	şeye	suret	ve	şekil	veren	odur.	Bütün	güzel	 isim	ve	sıfatlar	ona	
aittir.	Semavat	ve	arzda	bulunan	her	şey	onu	över,	onu	tesbih	ve	her	türlü	noksan	
sıfatlardan	tenzih	eder.	O	azizdir,	 izzet	ve	azamet	sahibidir.	Her	 işi	hikmetledir,	
her	yaptığı	şey	ilim	ve	hikmetin	gereğidir”2		buyurarak	bu	hususu	ifade	etmiştir.		

Amaç	 Allah’ı	 tanımak	 ve	 zikretmek	 olunca	 sabah	 ve	 akşam	 namazından	
sonra	 bu	 ayetleri	 okuyarak	 Allah’ın	 isim	 ve	 sıfatlarını	 tekrar	 etmeyi	
peygamberimiz	 (asm)	 tavsiye	 etmiş	 ve	 bunu	 devamlı	 yapanın	 şehit	 olarak	
öleceğini	ve	cennete	gideceğini	müjdelemiştir.3	

	
2.	Yaratılış	Keyfiyeti	
Sahabelerden	Ebu	Rezin	(ra)	Peygamberimize	(asm)	sordu:	“Ya	Rasülallah!	

Allah	yerleri	ve	gökleri	yaratmadan	önce	nerede	idi?”	
Peygamberimiz	 (asm)	 cevap	verdi:	 “Allah	vardı,	 varlık	yoktu.	O	gizlilik	ve	

bilinmezlik	içinde	idi.	Henüz	arşı	da	su	üzerinde	değildi.	Sonra	arşını	su	üzerinde	
yarattı”4		buyurdu.		

Bediüzzaman	 hazretleri	 bu	 hususa	 açıklık	 getirerek	 şöyle	 der:	 “Şeriatın	
nakliyatına	 göre	 Cenab-ı	 Hak,	 bir	 cevhereyi	 (Nur-u	 Muhammediyi)	 yaratmış,	
sonra	ona	 tecelli	 etmekle	bir	kısmını	buhar,	bir	kısmını	mayi	kılmıştır.	 Sonra	o	
mayi	 kısmına	da	 tecelli	 etmekle	 tekâsüf	 ettirip	 “zebed”	 köpük	 kesmiştir.	 Sonra	
arzı	 ve	 yedi	 küre-i	 arziyeyi	 o	 köpükten	 halk	 etmiştir.”	 	 Cenab-ı	 Hakkın	 arşı	 su	
hükmünde	 olan	 esir	 maddesi	 üzerinde	 imiş.	 Esir	 maddesi	 yaratıldıktan	 sonra,	
Sâni’in	ilk	icadlarının	tecellisine	merkez	olmuştur.	Yani	esiri	halk	ettikten	sonra	
cevahir-i	 ferde	(atomlara)	kalbetmiştir.”	Esir	maddesi	 ise	atomların	tarlası	olup	
“mevcudata	nazaran	akıcı	bir	su	gibi	olup	mevcudatın	aralarına	nüfuz	etmiş	bir	
maddedir.”5		

Yüce	Allah	esiri	yaratıp	arşını	onun	üzerine	kurmuştur.	Yani	hâkimiyetini	
ve	hükümranlığını	ve	arşını	esire	yüklemiştir.	Böylece	atomların	içine	bile	nüfuz	
edebilen	 esire	 hükmetmekle	 Allah	 tüm	 kâinata	 ve	 her	 şeye	 hükmetmiş	 oluyor.	
Böylece	Allah	 ilim,	 irade	ve	kudreti	ve	bunların	gerektirdiği	 isim	ve	sıfatları	 ile	

	
1	Nisa	Suresi,	4:48,	116.	
2	Haşir	Suresi,	59:	22-24.	
3	Tirmizi,	Fedâilül-Kur’ân,	22;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	5:26.	
4	Razi,	Tefsir-i	Kebir,	17:	187-188;	İbn-i	Mace,	Mukaddime,	13.	
5	Nursi,	İşaratü’l-İ’caz,	2011,	s.	391.	
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her	 şeye	her	 şeyden	daha	yakın	olmaktadır.	Ve	 ilim,	 irade	ve	kudreti	her	 şeyin	
içini	dışını,	altını	ve	üstünü	ihata	etmiştir.		

Hz.	Ebu	Hureyre	(ra)	peygamberimize	(asm)	sordu:	
“Ya	Rasülallah!	Yüce	Allah	mahlûkatı	neden	yarattı?”	
Peygamberimiz	(asm)	cevap	verdi:	
“Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	 ‘Biz	her	şeyi	sudan	yaratarak	hayat	verdik’1		

buyurmuyor	mu?	Öyle	ise	Allah	her	şeyi	sudan	yaratmıştır”2		buyurdu.		
Bütün	bunlardan	çıkan	sonuç	şudur.	Madde	olarak	ilk	yaratılan	şey	sudur.	

Fakat	“Arş”	sudan	önce	yaratılmıştır.	Çünkü,	Yüce	Allah	buyurdu:	“Allah	semavat	
ve	arzı	sizleri	‘hanginiz	daha	güzel	amel	işleyecek’	diye	imtihan	için	yarattı.	Arşı	
da	su	üzerinde	idi.”3	Bundan	dolayı	İmam-ı	Azam	Ebu	Hanife	(ra)		“Subhane	men	
haleka’l-arza	 âlâ	mâin	 cemed”	 yani;	 “Yeryüzünü	 donmuş	 sudan	 yaratan	 Allah’ı	
tesbih	ederim”	sözünü	tesbihatı	içine	almıştır.		

Günümüzün	 bilim	 adamları	 kâinatın	 önce	 hidrojen	 ve	 kısmen	 de	
helyumdan	oluşan	ve	kendi	etrafında	yavaşça	dönen	bir	kütleye,	sonra	da	karbon	
gazına,	 oradan	 da	 oksijene	 geçtiğini	 kabul	 etmektedirler.	 Bundan	 sonra	 ise,	
madenlere	 geçiş	 olmuştur.4	Hidrojen	 ile	 oksijen	 arasında	 pek	 çok	 gaz	 vardır	 ki	
bunlar	suyun	katkı	maddelerini	oluştururlar.	

Arş,	hükmetme	ve	hakimiyettir.	Kelime	itibarı	ile,	“Melik”,	“Mülk”,	“İktidar”	
ve	 “Hakimiyet”	 demektir.	5	İbn-i	Abbas	 (ra)	 arşı,	 “Allah’ın	hükümranlığı”	 olarak	
ifade	etmiştir.6	

	
3.	Yedi	Kat	Gölerin	ve	Yerin	Yaratılışı	
Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	“Allah,	yerde	ne	varsa	hepsini	sizin	için	yarattı.	

Sonra	semaya	yöneldi.	Ve	onu	yedi	kat	olarak	tesviye	ve	tanzim	etti.	O	her	şeyi	
hakkıyla	 bilir.”7	buyurur.	 Bu	 ayet	 arzımızın	 semavatdan	 önce	 yaratıldığına	
delalet	 eder.	 “Bundan	 sonra	 yerküreyi	 elips	 şeklinde	 sabitleştirdi”8	ayeti	 ise	
semavatın	 arzdan	 önce	 yaratıldığını	 ima	 eder.	 “Semavat	 ve	 arz	 bitişik	 iken	 biz	
onları	 fetk	ettik,	ayırdık.”9	ayeti	 ise	 ikisinin	beraber	 	bir	maddeden	yaratıldığını	
ve	 sonra	 birbirlerinden	 ayrıldığını	 ifade	 etmektedir.	 Bunun	 açıklamasını	 yapan	
Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 (ra)	 bu	 ayetlerden	 yola	 çıkarak	 	 yaratılış	 keyfiyetini	
şöyle	izah	eder:	

“Semavat	ve	arz	her	ikisi	de	aynı	maddeden	yaratılmış	olup,	bir	ve	beraber	
iken	 sonra	 birbirlerinden	 ayrılmışlardır.	 Manzume-i	 Şemsiye	 ile	 arz,	 dest-i	
kudretin	madde-i	esiriyeden	yoğurmuş	olduğu	bir	hamur	şeklinde	imiş.	Madde-i	
esiriye,	mevcudata	nazaran	akıcı	bir	su	gibi	mevcudatın	aralarına	nufüz	etmiş	bir	
maddedir.	 “Arşı	 su	üzerinde	 idi”	 ayeti	 şu	madde-i	 esiriyeye	 işarettir	 ki	 Cenab-ı	
Hakkın	 Arşı	 	 su	 hükmünde	 olan	 şu	 esir	madddesi	 üzerinde	 imiş.	 Esir	maddesi	
yaratıldıktan	 sonra	 Saniin	 ilk	 icadının	 tecellisine	 merkez	 	 olmuştur.	 Yani	 esiri	
halk	ettikten	sonra	cevahir-i	ferde	(Atomlara;	Helyum,	hidrojen	oksijen,	azot	ve	
karbon	gibi	maddelere)	ınkılab	ettirmiştir.	

	
1	Enbiya	Suresi,	21:	30.	
2	Tirmizi,	Cennet,	2;		Ahmed	b.	Hanbel	Müsned,	2:323		;		İbn-i	Kesir,	Tefsir,	2:	506.	
3	Hud	Suresi,	11:	7.	
4	Maurrice	Bucaille,	Kitab-ı	Mukaddes	ve	Kur’an,	215.	
5	İbn-i	Kesir,	Tefsir,	1:	231.	
6	İbn-i	Kayyum	el-Cevzi,	Zad	el-Mesir	fi	İlmi’t	–Tefsir,	4:	79.	
7	Bakara	Suresi,	2:	29.	
8	Naziat	Suresi,	79:	30.	
9	Enbiya	Suresi,	21:	30.	
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Sonra	bir	kısmını	tekasüf	ettirerek	bu	kesif	kısımdan	meskün	olmak	üzere	
yedi	 küre	 yaratmıştır.	 Küre-i	 Arzımız	 bunlardandır.	 İşte,	 Arzımızın	 hepsinden	
evvel	 katılaşarak	 acele	 kabuk	bağlaması	 ve	 uzun	 zamandan	beri	 hayata	menşe	
olması	 itibarı	 ile	 hilkat-ı	 	 teşekkülü	 semavattan	 öncedir.	 Fakat	 arzın	
bastedilmesiyle	 insanların	yaşamasına	hazır	hale	gelmesi,	 semavatın	 tesviye	ve	
tanziminden	 sonra	 olması	 cihetiyle	 hilkati,	 semavattan	 sonra	 başlarsa	 da,	
başlangıçta	 ikisi	 beraber	 imiş.	 Bundan	 dolayı	 o	 üç	 ayetin	 aralarında	 bulunan	
zahiri	muhalafet,	bu	üç	cihetle	mutabakata	inkılab	eder.”1	

Hz.	 Ali	 (ra)	 göklerin	 su	 ve	 dumandan	 yaratıldığını	 söylemiştir. 2	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Yüce	 	 Allah	 yeryüzünü	 de	 “Beytullah”	 tan	 başlayarak	
tesviye	ve	tanzim	etmiştir.”3	buyurur.	

Kâinatın	 yaratılışının	 altı	 günde	 olduğunu	 yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	
açıkça	ifade	etmektedir.4	Bediüzzaman	Said	Nursi,	altı	günde	yaratılış	keyfiyetini,	
“Bin	 ve	 elli	 bin	 sene	 gibi	 uzun	 zamandan	 ibaret	 olan	 eyyam-ı	 Kur’aniye”5		
olduğunu	belirtir.	Ayrıca	bu	ayette	insan	dünyası	ve	hayvan	aleminin	altı	günde	
yaşayacağına	ima	ettiğini	ifade	eder.			

Aynı	şekilde	kâinatın	yaratılışı	gibi	insanın	ilk	yaratılışı	altı	safhada	olduğu	
gibi,	 anne	 karnında	 yaratılışı	 da	 altı	 safhada	 cereyan	 etmektedir.	 Ayrıca	 insan	
psikolojik	 ve	 ruhsal	 olarak	 da	 altı	 temel	 karaktere	 ayrılmaktadır.	 Nitekim	
Peygamberimiz	(asm)	“Yüce	Allah	Âdem’i	 (as)	yeryüzünün	tümünden	aldığı	bir	
tutam	 topraktan	 yaratmıştır.	 Âdem’in	 çocukları	 da	 yeryüzü	 toprağının	 nevileri	
gibidir.	 Onlardan	 kimisi	 ova	 gibi	 uyumlu,	 yumuşak	 ve	 verimli,	 kimisi	 de	
yeryüzünün	yüksek	ve	katı	kısmı	gibidir.	Kimisi	pis	ve	kimisi	de	hoş	ve	temizdir.	
Bazıları	da	ikisi	arası	bir	durumdadır”6	buyurmuştur.	

İbn-i	 Abbas’dan	 (ra)	 gelen	 bir	 rivayette	 ise	 Peygamberimiz	 (asm)	 şöyle	
buyurmuşlardır:	 “Allah	 ilk	 olarak	 kalemi	 yarattı.	 Kalem	 kâinatın	 plan	 ve	
programı	şekilde	olacak	her	şeyi,	yani	kaderi	yazdı.	Sonra	Allah	suyu	yarattı	ve	o	
suyun	buharından	da	gökleri	yarattı.	Sonra	yüce	Allah	“Nûn”u	yarattı	ve	yerleri	
onun	 üzerine	 döşedi.	 Arz	 hareket	 edince	 dağlar	 ile	 sabitleştirdi.	 Ve	
peygamberimiz	(asm)	“Nûn.	Ve’l-Kalemi	ve	mâ	yesturûn”7		ayetini	okudu.”8				

Elmalılı	Hamdi	Yazır’ın	yorumuna	göre	“Yüce	Allah	başlangıçta	ezelî	takdir	
ile	kıyamete	kadar	olacak	şeylerin	projesini	yazan	ruhanî	ilk	unsuru	yaratmıştır.	
Buna	“Akl-ı	Evvel”	ve	“Nûr-u	Muhammedî”	denilmiştir.	Sonra	madde	yaratılmış	
ve	 buna	 “Cevher”	 denilmiştir.	 Sonra	 su	 buharı	 gibi	 mâyî	 ve	 gaz	 karışımı	
maddeden	 gök	 cisimleri	 yaratılmış,	 sonra	 buna	 hareket	 verilerek	 sıvı	 halde	
hareket-i	devriyesi	ile	küreye	benzer	olduğu	için	“Nûn”	denilmiştir.”9		

	
4.	İlk	Yaratılan	Varlıklar	
Cabir	b.	Abdullah	(ra)	Peygamberimiz’e	(asm)	sordu:	
“-Ya	Resulullah!	Anam-babam	sana	feda	olsun.	İlk	yaratılan	şey	nedir?	
Peygamberimiz	(asm)	buyurdu:	

	
1	Nursi,	İşaratü’l-	İ’caz,	391-392.	
2	Suyuti,	Celaleddin,	El-	Hey’e,		V.		8/a.		
3	Taberi,	Tefsir,	14:	11;	F.	Razi,	9:	2-3;		Nesefi,	Tefsir,	10:	331.	
4	Kaf	Suresi,	50:	38.		
5	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Sözler,	2011,	s.	266.	
6	Ebû	Dâvud,	Sünnet,	16.	
7	Kalem	Suresi,	68:	1-2.	
8	Elmalılı	Hamdi	Yazır,	Hak	Dini	Kur’an	Dili,	8	:	225;	Hakim,	Müstedrek,	2	:	498.	
9	Yazır,	Tefsir,	8:	256.	
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“-Allah’ü	 Teala	 her	 şeyden	 önce	 senin	 peygamberinin	 nurunu	 kendi	
nurundan	yarattı.	O	zaman	ne	levh,	ne	kalem,	ne	cennet,	ne	cehennem,	ne	melek,	
ne	gök,	ne	yer,	ne	güneş,	ne	ay	ve	ne	cin,	ne	de	ins	vardı.	Onun	Allah’ın	kudretiyle	
dilediği	 yerde	 devredip,	 gezerdi.	 Allah’ü	 Teala	 mahlukatı	 yaratmak	 dileyince,	
Peygamberimiz’in	nurunu	önce	dört	kısma	ayırdı.	Birinci	kısımda;	Kalemi	yarattı.	
İkinci	kısımda;	Levh-i	Mahfuz’u	yarattı.	Üçüncü	kısımda;	Arşı	yarattı.	Dördüncü	
kısmı	 ise;	 Dörde	 ayırdı.	 Birincisinden;	 Arşı	 taşıyan	 melekleri,	 İkincisinden;	
Kürsiyi,	 	 Üçüncüsünden;	 Melekleri	 yarattı.	 Dördüncü	 parçayı	 da	 dört	 kısma	
ayırdı.	 Birincisinden	 gökleri,	 ikincisinden	 yerleri	 yarattı,	 üçüncüsünden	 ise	
cenneti	 ve	 cehennemi	 yarattı.	 Dördüncü	 bölümü	 de	 dört	 cüz’e	 ayırdı.	
Birincisinden	 Mü’minlerin	 gözlerinin	 nurunu	 yarattı.	 İkincisinden	 kalplerinin	
nurunu	 yarattı.	 O	 Marifetullah’tır.	 Üçüncüsünden	 dillerin	 nurunu	 yarattı.	 O	 da	
“Kelime-i	Tevhid’dir”	“La	ilahe	illallah,	Muhammed	Resülullah	“demektir.1		

Peygamberimiz	 (asm)	 yine	 buyurdular	 ki:	 “Allah	 dünyayı	 yedi	 gün,	 yedi	
zaman	üzere	yaratmıştır.	Bunlardan	her	devir,	zamanını	Allah’tan	gayrı	kimsenin	
bilemeyeceği	 uzunca	 bir	 süreçtir.	 İnsanın	 yaratılmasından	 önce	 altı	 gün,	 altı	
devir	geçmiştir.	Adem’den	 (as)	kıyamete	kadar	geçecek	 	 zaman	 ise	bir	gün,	bir	
devirdir.”2	

Bu	 hadisin	 ifade	 ettiği	mana	 açıktır.	 Çünkü	 insanın	 yaratılışına	 kadar	 altı	
gün,	 altı	 devir	 geçtiği	 ayetlerle	 sabittir.3	Bu	 devirleri	 sıralayacak	 olursak:	 Gaz	
dönemi,	 ateş	 dönemi,	 soğuma	 ve	 kabuk	 bağlama	 dönemi,	 toprak	 oluşumu	
dönemi,	 bitkilerin	 yaratıldığı	 dönem,	 hayvanların	 yaratıldığı	 dönem	 ve	 insanın	
yaşadığı	kıyametle	son	bulacak	dönem.	

Bu	 hadisi	 te’yid	 eden	 ve	 haftanın	 yedi	 günü	 ile	 irtibatlandıran	 diğer	 bir	
hadis	şöyledir:	“Yüce	Allah	Cumartesi	günü	toprağı,	Pazar	günü	dağları,	Pazartesi	
otları	 ve	 ağaçları,	 Salı	 günü	 kerih	 şeyleri,	 Çarşamba	 günü	 nurani	 şeyleri,		
Perşembe	 günü	 hayvanları	 ve	 tüm	 mahlukatını	 yaratıktan	 sonra	 Cuma	 günü	
ikindiden	sona	da	Adem’i	(as)	yaratmıştır.”4	

	
5.	İnsanın	Yaratılış	Keyfiyeti	
Yüce	 Allah	 buyurdu:	 “İnsan	 hiçbir	 şey	 değilken,	 üzerinden	 öyle	 devirler	

geçerek	 insan	keyfiyetinde	yaratıldı.	Nihayet	biz	 insanı	karışık	bir	damla	sudan	
yarattık;	imtihan	için	onu	işitir	ve	görür	hale		getirdik.”5	

İnsan,	 toprak,	 (Tin)	 çamur	 (Hamein	 mesnun)	 şekillenmiş	 balçık,	 (Salsal)	
pişmiş	ve	kurumuş	balçıktan	yaratılmıştır.6	İnsanın	topraktan	yaratıldığına	dair	
altı	 ayet,	 niteliksizin	 çamurdan	 yaratıldığına	 dair	 altı	 ayet,	 bu	 çamurun	
niteliklerine	dair	altı	ayet	vardır.	Bunlar	elbette	tesadüf	değillerdir.	Demek	varlık	
da	altı	devirde	yaratılmıştır.	

İnsanın	ilk	yaratılışı	altı	safhada	olduğu	gibi,	anne	karnında	yaratılışı	da	altı	
safha,	hayatı	da	altı	 safhada	cereyan	eder.	 İnsan	karakterleri	de	bu	altı	bölüme	
ayrılmıştır.	Nitekim	Peygamberimiz	(asm)	buyurdular:	

	
1		İmam	Ahmed,	Müsned	4:127;	Hâkim,	Müstedrek,	2:	600;	İbni	Hibban,	El	İhsân	14:	312;	Aclunî,	
Keşfu’l-Hafa,		1:	262-266;	İmam-Klastallani,		Mevahib-i	Leduniyye	1	:	26-27.			
2		Aliyyu’l	-	Hindi,	Kenzü’l	Ummal,	6	:	15215.	
3		Kaf	Suresi,	50:	38.	
4		Müslim,	Münafıkun,	27	;	Aliyyu’l-Muttaki,	Kenzu’l-Ummal,	11	:	15125	
5		İnsan	Suresi,	76:	1-2.	
6	F.	Razi,	Tefsir-i	Kebir,	19:	179;		Kurtubi,	Tefsir,	10	:21,	19:	119.	
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“Yüce	Allah,	Adem	(as)’ı	yeryüzünün	tümünden	aldığı	bir	tutam	topraktan	
yaratmıştır.	 Adem’in	 çocukları	 da	 yeryüzü	 toprağının	 nevileri	 gibidirler.	
Onlardan	kimi	ova	gibi	 (uyumlu	ve	yumuşak),	kimisi	de	yeryüzünün	yüksek	ve	
katı	kısmı	gibidir.	Kimi	pis,	kimisi	de	hoş	ve	temizdir.	Bazıları	 ise	 ikisi	arasında	
bir	 durumdadır.”1	Bilgide	 ve	 anlayışta	 da	 öyledir.	 Peygamberler	 ilim	 tohumu	
saçarlar.	Kimi	çorak,	kimi	münbit,	kimi	taş,	kimi	çamur	içine	düşer,	verimi	de	ona	
göre	 olur.2	İnsanların	 karakteri	 de	 buna	 göre	 şekillenir.	 Ve	 “herkes	 kendi	
karakterine	göre	amel	işler.”3		

	
6.	Dünyanın	Ömrü	ve	Gün	Meselesi	
Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 ahiretteki	 bir	 günü	 bin,	 bazen	 elli	 bin	 sene	

olarak	 kabul	 eder.	 Şöyle	 buyurur:	 “Rabbinin	 katında	 bir	 gün,	 sizin	 hesabınıza	
göre	bin	yıl	gibidir.”4	Yine	bir	günü	elli	bin	sene	olan	zamandan	şöyle	bahsedilir:	
“Melekler	 ve	 Ruh	 (Cebrail	 as.)	 uzunluğu	 elli	 bin	 sene	 olan	 bir	 günde	 O’na	
yükselirler.”5		

Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 bu	 hususu	 izah	 ederken	 “Şu	 dünyada	
zamanın	 fena	 ve	 zeval-i	 eşyadaki	 tesiratı	 gayet	 muhteliftir.	 Ve	 mevcudat	 ise,	
mütedahil	daireler	gibi		birbiri	içinde	iken,	hükümleri	zeval	noktasında	ayrı	ayrı	
oluyor.”6		buyurarak	meseleyi	çeşitli	yönleriyle	izah	eder.	

Biz	 konunun	 farklı	 bir	 cephesine	 bakacağız.	 Sahabelerden	 birisi	
Peygamberimizin	 (asm)	 yedi	 basamaklı	 bir	 merdivenin	 yedinci	 basamağında	
hutbe	okuduğunu	rüyasında	görerek	yorumunu	peygamberimize	(asm)	sorar.			

Peygamberimiz	 (asm)	cevaben,	 “Yedi	basamaklı	merdiven,	ömrü	yedi	gün	
olan	dünyaya	işarettir.	Benim	yedinci	basamakta	olmam	ise	yedinci	günü	gelmiş	
olmamdandır.”	 buyurur.	 İbn-i	 Abbas	 (ra):	 “Dünyanın	 ömrü	 yedi	 gündür.	 Her	
günü	bin	senedir”	buyurur.	Bu	“Rabbin	katında	bir	gün,	sizin	hesabınıza	göre	bin	
yıl	gibidir”	ayetine	uygundur.	Kur’an-ı	Kerimdeki	 “O	Allah	her	gün	bir	 iştedir.”7		
ayetine	göre	yüce	Allah	her	gün,	yani	her	devir	ayrı	ahkam	ile	iş	görür	demektir.	
Devirler	değişir,	ahkam	ise	tebeddül	eder.	

İmam	 Celaleddin-i	 Suyuti	 (ra)	 	 “el–Keşf	 “	 isimli	 eserinde,	 “Bu	 ümmetim	
ömrü	bin	beş	yüz	seneyi	geçmez”	hadisini	zikreder.	Ehl-i	Hikmet	der	ki:	“Her	bin	
sene	 bir	 devredir.	 O	 devrelerde	 dünya	 insanlarına	 ait	 küçük	 bir	 kıyamet	 vuku	
bulur.	 O	 devrelerde	 ahkam	 tebeddül	 eder.	 Her	 yedi	 bin	 sene	 ise	 kamil	 bir	
devredir.	O	devrelerde	ise	büyük	kıyametin	kopması	mukarrerdir.	

Resülullaha	 	(asm)	 	ait	olan	devre	zaman-ı	Âdem’den	(as)	kıyamete	kadar	
olan	 devredir.	 Bu	 zamana	 ve	 devreye	 “Devr-i	 Ahmediye”	 veya	 “Devlet-i	
Muhammediye”	 denir.	 Bu	 ümmetin	 ömrünün	 	 bin	 beş	 yüz	 sene	 olması	 ise	
Peygamberimizin	(asm)	“Kıyametin	kopmasına	bir	gün	kalsa,	Allah	o	günü	uzatır,	
ümmetimden	 ve	 neslimden	 Mehdi	 (ra)	 gelir	 de,	 yer	 yüzüne	 hakim	 olur”8	
hadisinin	gerçekleşmesi	içindir.		

	
1	İbn.	Hibban,	Sahih,	VIII	:	11	No:	6127		;		Kenz,	VI	:	15126	
2	Buhari,	İlim,	70;	Müslim,	Fezail,	15.	
3	İsra	Suresi,	17:	84.	
4	Hac	Suresi,	22:	47.		
5	Mearic	Suresi,	70:	4.	
6	Lem’alar,	2011,	s.	38.	Mesnevi,	2011,	s.	313;		Barla	Lahikası,	2011,	s.	519-521.	
7	Rahman	Suresi,	55:	29.	
8	Sünen-i	Tirmizi,	4:92;	İbn.	Mâce,	Fiten	34	;Ahmed	b.	Hanbel	1:	299,	3:	28,	37;	Sünen-i	Ebu	Davud	
Terceme	ve	Şerhi,	Şamil	Yayınevi:	14:	401-	402;	Büyük	Hadis	Külliyatı,	Rudani	5:	365;	Kitab-ül	
Burhan	Fi	Alamet-il	Mehdiyy-il	Ahir	Zaman,	s.	10.	
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Celaleddin-i	 Suyuti	 (ra)	Hicri	 1200	 senesinden	 sonra	Mehdinin	 geleceğini	
“El-Keşf”	 isimli	 eserinde	 belirtmiştir.	 Muhiddin-i	 A’rabi	 de	 “Mehdinin	 devrinin	
Hak,	Adalet,	Doğruluk,ve	 İstikametin	 tam	 tahakkuk	ettiği	 bir	dönem	olduğunu”	
söyler.	

	
7.	Zamanın	Bitmesi	ve	Kıyametin	Kopması	
Zaman	 izafi	 bir	 kavramdır.	 24	 saat	 olan	 bir	 günden	 tut,	 1000	 senelik	 ve	

50.000	senelik	bir	güne	kadar	değişik	zaman	dilimleri	vardır.	Hasen-i	Basri	(ra):	
“Allah	 için	 zaman	 iki	 gündür.	 	 Dünya	 ve	Ahiret.	 Her	 biri	 için	 bir	 şe’ni	 vardır.”1	
demektedir.	

Zaman	bize	göredir	ve	bizim	içindir.	Allah	için	zaman	söz	konusu	değildir.	O	
zaman	 ve	 mekanın	 yaratıcısıdır.	 Bizler	 Allah’ın	 işlerini,	 fiillerini	 ve	 sıfatlarının	
tecelliyatını	zaman	içinde	anlarız.	Yüce	Allah	için	ebediyet	söz	konusudur.	

Peygamberimiz	 (asm):	 “Ey	 senin	 için	 akşam	 ve	 sabah	 olmayan	 Rabbim!”	
diye	 dua	 ederdi.	 “Sizler	 zamana	 şetm	 etmeyiniz.	 Çünkü	 zaman,	 tecelliyat-ı	
İlahiyenin	ayinesidir.”	Şuunât-ı	İlahiye	zaman	şeridine	takılı	olarak	sizlere	gelir.	
Allah’ın	işini	beğenmemek	ve	tenkid	etmek	elbette	sû-i	edebdir,	edebe	aykırıdır.	
Bu	nedenle	Hz.	Ali	(ra):	“Ya	Dehru,	Ya	Dâimu!”		diye	dua	ederdi.	

Zamanı	ve	önemini	anlamak	yüce	Allah’ın	büyük	bir	lütfudur.	Aşireden	tut	
saniye,	 dakika,	 saat,	 gün,	 hafta,	 ay,	 yıl,	 asır,	 dehr	 ve	 ışık	 yılına	 kadar	 olaylar	
tekerrür	ettikçe	zaman	tebeddül	eder.		

Bediüzzaman	Said	Nursi	(ra):	“Zaman,	Allah’ü	Taala’nın	Levh-i	Mahv-	İsbat	
denilen,	 Levh-i	 Mahfuz-u	 Azamın,	 daire-i	 mümkinatta,	 yani	 mevt	 ve	 hayata,	
vücud	 ve	 fenaya	 daima	 mazhar	 olan	 eşyada	 mütebeddil	 bir	 defteri	 ve	 yazar-
bozar	bir	tahtasıdır	ki,	hakikat-ı	zaman	budur.	Ve	zaman,	kâinatta	cereyan	eden	
nehr-i	 azim-i	 Levh-i	 Mahv-İsbattaki	 kitabet-i	 kudretin	 sahifesi	 ve	
mürekkebidir.”2		demektedir.	

Zamanın	 hakikati,	 hakikatlerin	 en	 yücesidir.	 Bunu	 takdir	 ve	 tesbit	 eden	
yüce	 	 Allah’tır.	 İnsan	 kâinatın	 meyvesi	 olduğu	 için,	 insana	 “Alem-i	 Asgar”	
denilmiştir.	 “Alem-i	 Ekber”	 olan	 kâinatın	 her	 şeyi	 insana	 göre	 düzenlenmiştir.	
İnsan	 ise	 yüce	 Allah’ın	 yer	 yüzünde	 tasarrufa	memur	 halifesi	 ve	 Allah’ın	 taklit	
edilmez	mührüdür.	Onun	için	heykelinin	yapılması	yasaklanmıştır.		

İnsan	bir	yolcudur.	Yolculuğu	“Beytü’-l	Cemal”	olan	Cennet	veya			“Beytü’l-	
Celal”	 olan	 Cehennemde	 son	 bulacaktır.	 İnsanlığın	 takdir	 edilen	 zaman	 içinde	
dünyadaki	 vazifesini	 bitirince,	 	 kıyametle	 ahiret	 alemi	 kurulacak	 ve	 oradaki	
vazife	ve	yolculuğuna	başlayacaktır.	

Hukema	der	ki:	 “Uzayda	her	burç	 için	bir	gün	ve	her	yıldız	 içinde	bir	gün	
vardır.	 İçinde	 bulunduğumuz	 insan	 dünyası	 için	 7.000	 sene	 gibi	 bir	 gün	 tayin	
edilmiştir.	 Peygamberimizin	 (asm)	 için	 de	 bir	 gün	 tayin	 edilmiştir.	 Bu	 gün	 ise	
kıyametin	 kopması	 ile	 sona	 erecektir.”	 Günün	 bitimine	 akşam	 denir.	 “Böylece	
“Kıyamet	akşam	kopacaktır”3	hadisinin	sırrı	tahakkuk	edecektir.	

12	 Burcun	 gökteki	 seyir	 devreleri	 bitince,	 kâinattaki	 zaman	mefhumu	 da	
sona	 erecektir.	 Şeyh-i	 Ekber	 Muhiddin-i	 A’rabi	 (ks)	 der	 ki:	 “Yıldızların	 ışıkları	
sönünce,	cehennemde	her	biri		bir	karanlık	alem	olarak	kalacak,	yıldızların	hem	
dünya	hem	de	ahiret	için	hükümleri	cari	olacaktır.”	

	
1	“Allah	her	gün	bir	şe’ndedir.”		(Rahman-29)	ayetine	telmih	ediyor.		
2	Mektubat,	41;	Sözler,	505.	
3	Buhari,	Tefsir,	9;	Tirmizi,	Deavat,	98.	
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Elhasıl:	 İçinde	 bulunduğumuz	 Devr-i	 Muhammedî’de	 Kur’an-ı	 Kerimin	
6666	ayetinin	delaleti	 ile	Ahkâm-ı	Kur’anın	cari	olduğu	Adem	(as)	zamanından	
beri	7.000	sene	geçmiştir.1		

Bazı	 müfessirlerin	 Hz.	 Adem	 (as)	 zamanından	 son	 peygamber	 Hz.	
Muhammed’e	(as)	kadar	geçen	zamanı	şöyle	hesaplamışlardır:	Hz.	Adem	(as)	Hz.	
Nuh	 (as)	 arasında	1200	 sene,	Hz.	Nuh	 	 (as)	 ile	Hz.	 İbrahim	 (as)	 arasında	1100	
sene;	Hz.	İbrahim	(as)	ile	Hz.	Musa	(as)	arasında	575	sene;	Hz.	Musa	(as)	ile	Hz.	
Davud	 (as)	 arasında	1179	 sene;	Hz.	Davud	 (as)	 ile	Hz.	 İsa	 (as)	 	 arasında	1136		
sene;	Hz.	 İsa	(as)	 ile	Hz.	Muhammed	(as)	arasında	571	 	sene	geçmiştir.	Böylece	
Peygamberimize	kadar	toplam	5761	sene	geçtiği	tahmin	edilmektedir.	

Kıyametin	yaklaştığı	zaten	“Kıyamet	yaklaştı	ve	ay	ikiye	bölündü.”2	ayeti	ile	
sabittir.	 Ölümün	 alametleri	 olduğu	 gibi	 dünyanın	 ölümü	 olan	 kıyametin	 de	
alametleri	 vardır.	 Peygamberimiz	 (asm)	 kıymetin	 alametlerini	 şöyle	 saymıştır.	
“On	alamet	görmeden	asla	kıyamet	kopmaz.	Dumanın	çıkışı	 (Şehirleri	dumanın	
ve	 sisin	 bürümesi	 veya	 petrol	 dumanı,	 eksoz	 gazları,	 rafinerilerin	 yanması	
şeklinde	 anlaşılabilir.)	 Deccal,	 Dabbetül-Arz,	 Hz.	 İsa’nın	 nüzulü,	 Ye’cüc	 ve	
Me’cücün	çıkışı	(Anarşi	ve	terörün	yaygınlaşması	şeklinde	anlaşılabilir.)	Doğuda,	
Batıda	ve	Arap	Yarımadasında	çöküntü,	 (Depremler)	Yemenden	ateşin	çıkışı	ve	
insanları	sürmesi	ve	güneşin	batıdan	çıkması.”3	

Güneşin	batıdan	çıkması	açık	bir	alamet	olduğu	için	bundan	sonra	tövbe	ve	
iman	 makbul	 olmayacaktır.	 Zira	 aklın	 ihtiyarı	 kalmayacak	 ve	 imtihan	 kapısı	
kapanmış	olacaktır.		

“Kızıl	 rüzgar,	 yer	 sarsıntısı,	 yer	 çöküntüleri,	 canlılarda	 şekil	 bozuklukları	
(hasf),	 havadan	yapılan	 ateş	 (kazf)	 ve	bunları	 takip	 eden	belirtiler.”4		 Bütün	bu	
alametler	kıyamet	alametleri	olup,	kıyametin	kopacağının	belirtileridir.	

	
KÂİNATTA	YARATILAN	VARLIKLARIN	SINIFLARI	
Yüce	Allah	kâinatı	yarattıktan	sonra	dört	çeşit	ameleyi	o	kâinatta	istihdam	

ve	istimal	etmek	için	yaratmıştır.5	
Birincisi:	 Madenlerdir.	 Madenler	 ve	 unsurlar	 padişahın	 memlük	 ve	

köleleridir.	 Bunların	 ne	maaşı	 ve	 ne	 de	 ücretleri	 vardır.	 Allah	 adına	 işledikleri	
amellerinde	kendilerine	ait	hoş	bir	zevkleri	vardır	ki	şevkle	işliyorlar.		

İkincisi:	 Bitkilerdir.	 Bunlar	 şuursuz	 olarak	 işleyen	 ve	 çalışan	 hizmetkar	
varlıklardır.	Yüce	Allah	onları	kendi	ilimi	ve	fikri	ile	çalıştırmaktadır.	Onlara	layık	
bir	aşk	ve	şevk	vermiştir.	Aşkle	va	şevkle	çalışıyor	ve	mükafat	olarak	çalışmaktan	
büyük	bir	zevk	alıyorlar.	Pek	çok	maslahat	ve	faydaları	takip	ettiklerinin	farkında	
değillerdir.	 Onların	 hizmetleri	 tamamen	 Allah’ın	 ilim,	 irade	 ve	 kudreti	 ile	
kaderine	bağlıdır.	

Üçüncüsü:	 Hayvanlardır.	 Hayvanların	 dünyada	 pek	 çok	 hayırlı	 işlerde	
istimali	 vardır.	 Onlar	 zannediyorlar	 ki	 amaçları	 bu	 hayattan	 zevk	 almaktır,	
gerçekte	 yüce	 Allah	 onları	 pek	 çok	 gayeler	 ve	 maslahatlar	 için	 istihdam	
etmektedir.	Faydaları	saymakla	bitmez.	Ancak	onlar	bunun	farkında	değillerdir.	

	
1	Bediüzzaman	Said	Nursi,		Barla	Lahikası,	519-521.	
2	Kamer	Suresi,	54:	1.	
3	Müslim,	Fiten,	39-42;	Ebu	Davud,	Melahim,	12;	İbn.	Mace,	Fiten	28;	Tirmizi,	Fiten	21;	Buhari,		
Fiten,	24-26;	Ahmet,	Müsnet,	4	:	6-7.	
4	Tirmizi,	Fiten,	38		
5	Bediüzzaman,	Sözler,	s.	564-568.	
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Çalışmaları	bir	nevi	“İlham-ı	Rabbani”	iledir.	Tabiatperestler	onlara	yanlışlıkla	ve	
özellikle	ideolojik	yaklaşımlarıyla	“İçgüdü”	adını	vermişlerdir.	

Dördüncüsü:	Akıllı	 ve	 şuurlu	varlıklardır.	Onlar	 ise	Melekler,	 İnsanlar	 ve	
Ruhani	varlıklardır.	Ruhani	varlıkları	bir	kısmı	da	cinler	ve	şeytanlardır.	Onlar	ne	
yaptıklarını	ve	niçin	yaptıklarını	bilirler.	Hür	yaratılmışlardır,	kendi	iradeleri	ile	
hareket	 ederler,	 itaatleri	 şuurludur.	 Meleklerin	 bizim	 anladığımız	 şekilde	
nefisleri	olmadığı	için	isyan	etme	duyguları	yoktur	ve	en	emredilirse	onu	şevkle	
yaparlar.	 Meleklerin	 dışındaki	 insanlar,	 cinlerlerin	 nefisleri	 ve	 kötü	 duyguları	
olduğu	 için	 hissiyatlarına	 ve	 nefislerine	 kapılarak	 isyan	 ederler	 ve	 akıllarını	
şerde	 ve	 kötülükte	 istimal	 edebilirler.	 Bu	 nedenle	 amellerinin	 mükafatını	 ve	
cezasını	 görürler.	 Cinlerin	 şerlilerine	 “Şeytan”	 denir	 ki	 bunların	 hayra	
kabiliyetleri	kalmadığı	için	bütün	bütün	şerdirler	ve	itaat	halinde	olanları	isyana	
sevk	etmekten	büyük	bir	zevk	alırlar	ve	akılları	ve	fikirleri	daima	şerri	yapmaya	
odaklanmıştır.	Bu	nedenle	onların	şerrinden	korunmayı	yüce	Allah	emretmiştir.	

İnsan	kâinatın	en	mükemmel	meyvesi	olduğu	için	dünya	kendi	ihtiyaçlarına	
tam	 olarak	 hazırlandıktan	 sonra	 son	 olarak	 yaratılmıştır.	 İnsan	 özellik	 olarak	
tüm	 varlıklardan	 üstündür.	 Bu	 üstünlük	 biyolojik	 ve	 psikolojik	 özellikleri	
yanında	ihtiyaçlarının	çokluğu	ile	de	kendisini	gösterir.	İnsan	bütün	kâinattan	ve	
bütün	varlıklardan	 tam	olarak	 istifade	edebilecek	mükemmel	maddi	ve	manevi	
kabiliyetlerle	 donatılmıştır.	 Bu	 da	 insanın	 görevinin	 ne	 kadar	 kutsal	 ve	 önemli	
olduğunu	göstermektedir.		

	
1.	Melekler	
Yüce	 Allah’ın	 nurdan	 yarattığı	 nurani	 varlıklardır.	 Hayır	 için	

yaratılmışlardır.	 Allah’a	 isyan	 etmezler,	 ne	 emredilirse	 onu	 yaparlar.1	Her	 nevi	
günahtan	uzak	 olup	Allah’ın	 emirlerine	 itaat	 ile	 ibadetle	meşguldürler.	 Emirsiz	
hiçbir	işe	müdahil	olmadıkları	gibi	izinsiz	şefaatleri	de	yoktur.2	

Meleklerin	 bizim	 anladığımız	 gibi	 nefisleri	 olmadığı	 için	 sadece	 hayra	
kabiliyetleri	vardır.	İnsan	gibi	işledikleri	amellerine	karşı	mükafatları	da	yoktur.	
Onların	mükafatları	 bizzat	 amellerinin	 içinde	 Allah’a	 itaatten	 aldıkları	 zevk	 ve	
şevktir.	 Nurdan	 yaratıldıkları	 için	 gıdaları	 zikir,	 fikir,	 tesbih,	 tahmid,	 tekbir	 ve	
tehlil	gibi	 ibadetten	aldıkları	marifet	ve	zevktir.	Nura	yakın	olan	güzel	kokuları	
da	 severler.	 Bu	 nedenle	 Peygamberimiz	 (asm)	 güzel	 kokuyu	 sever	 ve	 “Bana	
Cebrail	(as)	geliyor”	buyurarak	soğan	ve	sarmısak	gibi	rahatsız	edici	koku	veren	
şeyleri	yemezdi.		

Meleklerin	pek	çok	nevileri	vardır.	“İlluyyun”	ve	“Mukarrebun”	adı	verilen	
melekler	 Arşın	 etrafında	 bulunan	 meleklerdir.	 Bunlar	 Allah’ı	 tenzih	 ve	 takdis	
etmek	 ve	 zikretmekle	 ibadet	 ederler.	 Sayılarını	 ancak	Allah	 bilir.	 “Müdebbirat”	
adı	 verilen	 kâinatta	 yüce	 Allah’ın	 “İrade”	 sıfatından	 kaynaklanan	 kanunların	
uygulanmasına	nezaret	 ederler.	 Bunlar	 yeryüzündeki	mahlukatın	 lisan-ı	 halleri	
ile	 yaptıkları	 ibadetlerini	 dilleri	 ile	 ifade	 ederek	 Yüce	 Allah’a	 arzeden	müekkel	
meleklerdir.3	

Üçüncü	 gruptaki	 melekler	 insanların	 amelleri	 ve	 fiilleri	 ile	 ilgili	 olan	
meleklerdir.	Bu	meleklerin	nazırları	dört	büyük	melektir.	Hz.	Cebrail	(as)	Allah’ın	
kelâmını	ve	ilhamını	mahlukata	duyurmakla	mükellefetir.	Bu	nedenle	kendisine	
“Vahiy	ve	İlham	Meleği”	denir.	Mikail	(as)	mahlukatın	rızıklarına	nazırdır,	Azrail	

	
1	Enbiya	Suresi,	21:	26-27.	
2	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Şualar,	2009,	s.	416.	
3	Sözler,	269.	



	 13	

(as)	 ecellerine	 nazırdır,	 İsrafil	 (as)	 ise	 Sur’a	 müekkel	 melek	 olup	 mahlukatın	
alem-i	gaybdan	alem-i	şahadete	ve	alem-i	şahadetten	alem-i	gayba	geçmelerine	
nazırdır.	 Bu	 meleklerin	 nezaretinde	 onların	 benzeri	 her	 varlığa	 müekkel	
melekler	 vardır.1 	“Kiramen	 Katibin”	 “Hafaza	 Melekleri”	 ve	 “Münke	 Nekir”	
melekleri	 gibi	 melekler	 de	 insanlara	 müekkel	 meleklerdir	 ki	 amelleriniz	
muhafaza	eder	ve	onu	korurlar.	

	
2.	Cinler	
Görünmeyen	 ruhanî	 varlıkların	 bir	 kısmına	 “cin”	 adı	 verilir.	 Zira	 cin	

görünmeyen,	 gizli	 varlıklar	 demektir.	 Yüce	 Allah	 bunları	 havadan,	 ateşten,	
karanlıktan	ve	çeşitli	şeylerden	yartmış	ve	kendilerine	ruh	ve	şuur	vermiştir.	Bu	
nedenle	özellikle	dünyamızla	ve	biz	 insanlarla	münasebeti	olan	ve	Hz.	Âdem’in	
(as)	yaratılmasından	önce	dünyaya	hükmeden	ateşten	yaratılan	cinler	 imtihana	
tabidirler	 ve	 ibadetle	 mükelleftirler.	 İçlerinden	 müslümanı	 kafiri	 ve	 fasıkları	
vardır.		

Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Ey	 İnsanlar	 ve	 cinler!”2	diye	 hitap	 etmiş	 ve	
“Sizi	 yakında	 hesaba	 çekeceğiz!”	 buyurarak	 hesap	 günü	 için	 hazırlıklı	 olmaya	
çağırmıştır.		

Kur’an-ı	 Kerimin	 72.	 Suresi	 “Cinn	 Suresi”dir.	 Yüce	Allah	 bu	 surede	 Cinler	
hakkında	geniş	bilgiler	vermektedir.	Bir	grup	cin	Peygamberimize	(asm)	gelerek	
Kur’an’ı	 dinlemiş	 ve	 müslüman	 olmuşlardır.3	Sonra	 Peygamberimizden	 (asm)	
dinin	 ahkamını	 öğretecek	 bir	 muallim	 göndermesini	 rica	 etmişlerdir.	
Peygamberimiz	(as)	bir	gün	bizzat	kendisi	gitmiş,	bir	defasında	da	Hz.	Ali’yi	(ra)	
onlara	muallim	olarak	göndermiştir.		

Cinler	yeryüzünün	her	tarafında	bulunurlar	ve	sayılarını	ancak	Allah	bilir.	
Onların	boyutları	farklı	olduğu	için	insanlar	tarafından	asli	şekliyle	görülmezler	
ve	 Allah’ın	 izni	 olmadan	 insanlara	 zarar	 veremezler	 ancak	 şerlilerinden	
korunmak	için		Kur’an’da	geçen	“Ayete’l-Kürsi”	“Muavvizateyn	ve	İstiaze	Duaları”	
ile	Allah’a	sığınmak	gerekir.		

Cinler	ve	melekler	asli	 şekilleri	 ile	 insanlara	görünmezler;	ancak	melekler	
insan	suretinde	ve	cinler	çeşitli	hayvanların	suretinde	görünebilirler.	Bunun	çok	
misalleri	vardır.4		

	
3.	Şeytanlar	
Şeytanlar	 cinlerdendir.5	Nitekim	 Hz.	 Âdem	 (as)	 yaratılmadan	 önce	 Azazil	

Cin	 yeryüzünde	 Allah’a	 ibadetle	 şöhret	 bulmuştu	 ve	 yüce	 Allah	 onu	 melekler	
katına	 yüceltmişti.	 Ne	 zaman	 ki	 yüce	 Allah	 onu	 Hz.	 Âdem	 (as)	 ile	 imtihan	 etti	
imtihanı	kaybederek	lanete	uğradı,	“İblis”	ve	“Şeytan”	adını	aldı.6		

Bundan	 sonra	 şeytan	 insana	 apaçık	 düşman	oldu.7	Bu	 nedenle	 yüce	Allah	
insanları	 onun	 şerrinden	 Kendisine	 sığınmaya	 davet	 etti.8	Şeytanın	 vesveseleri	
her	 ne	 kadar	 zayıf	 ise	 de	 ona	 kalplerinde	 hastalık	 olanlar	 ile	 bilgisiz	 cahiller	

	
1	Âl-i	İmran	Suresi,	3:	123-126;	Enfal	Suresi,	8:	12.	
2	Raman	Suresi,	55:	33.	
3	Cinn	Suresi,	72:1.	
4	Kadı	Iyaz,	Şifa-i	Şerif,	1:	260	–	279.	
5	Kehf	Suresi,	18:50.	
6	Hicr	Suresi,	15:	28-31;	İsra	Suresi,	17:	61;	Taha	Suresi,	20:	116.	
7	Araf	Suresi,	7:	22;	İsra	Suresi,	17:53.	
8	Nahl	Suresi,	16:	98;	Mü’minun	Suresi,	23:	97.	
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kapılırlar.1	İhlaslı,	 bilgili	 ve	 samimi	 müslümanları	 şeytanlar	 aldatamazlar.	 Bu	
nedenle	 ilim	 ve	 ihlas	 çok	 önemlidir.	 İnsan	 bunları	 kazanmaya	 çalışmalıdır.	
Şeytanların	icat	cihetinde	Allah’ın	mülküne	müdahaleleri	yoktur.	Ancak	kalplere	
vesvese	verirler.	İmanı	zayıf	ve	günaha	meyilli	olanlar	bu	vesveselere	kapılırlar.		

Kur’anda	 şeytanın	 şerrinin	büyük	 gösterilmesi	 şerrinin	 tahribat	 nevinden	
olmasıdır.	 Şeytan	 hayra	 engel	 olmak	 ve	 hayrı	 yaptırmamakla	 şerlere	 sebep	
olurlar.	Yıkmak	da	yapmaktan	çok	zordur.	Zira	bir	insan	bir	binayı	üç	ayda	yapar	
ama	bir	dakikada	yıkabilir.		

	
	
PEYGAMBERLİK	MÜESSESESİ	VE	PEYGAMBERLERE	OLAN	İHTİYAÇ	
	
Yüce	Allah	kâinatı	kendi	varlık	ve	birliğine	delil	olsun,	 isim	ve	sıfatlarının	

gizli	hazinelerini	açsın	ve	zişuura	ilan	edip	göstersin	amacı	 ile	yaratmıştır.	Yine	
kâinat	kudret	kelimeleri	 ile	yaratılmış	bir	kitaptır.	Muallimsiz	bir	kitap	manasız	
bir	 kağıttan	 ibaret	 kaldığı	 için	 yüce	 Allah	 ilk	 olarak	 insanlığın	 muallimi	 olan	
peygamberimizin	(asm)	nurunu	yaratmıştır.	Zira	kâinat	 insan	için	yaratılmış	ve	
düzenlenmiştir.	Dünya	 ise	 insanı	 ahirete	ve	 cennete	hazırlayan	bir	okuldur.	Bu	
okulun	 öğretmeni	 de	 peygamberlerdir.	 (asm)	 Bir	 devlet	 okul	 yapmadan	 ve	
açmadan	 önce	 öğretmenlerini	 eğitir	 ve	 hazırlar.	 “Öğretmen	 olmazsa	 ben	 okul	
açmam!”	 der.	 Aynen	 bunun	 gibi	 yüce	 Allah	 da	 Peygamberimize	 (asm)	 “Ey	
Resulüm	Sen	 olmasaydın	 ben	 kâinatı	 yaratmazdım.”2	buyurmuştur.	 Bu	 nedenle	
bu	kutsi	hadis	aklen	ve	mantıken	ve	mana	itibarıyla	peygamberlik	müessesesinin	
ne	derece	önemli	olduğunu	anlatan	veciz	bir	hadistir.		

Peygamberimiz	 (asm)	 insanlığa	Allah’ın	 elçisi	 olduğu	ve	 kaniatın	 yaratılış	
amacı	 onun	 ile	 tahakkuk	 edeceği	 için	 kâinat	 yaratılmadan	 önce	 onun	 nurunun	
yaratılmış	olması	gerekir.	Bu	nedenle	bu	 “Sen	olmasaydın	kâinatı	yaratmazdım	
hadisi	kesinlikle	bu	hakikati	 ifade	ettiği	 için	mana	olarak	sahihtir;	mana	olarak	
sahih	 olunca	 lafız	 olarak	 da	 sahihtir.	 Zira	 bu	 hakikati	 bilmeyen	 ve	 yaratmayan	
böyle	bir	söz	söyleyemez.		

Varlığın	mebde	 ve	müntehası,	 ilk	 yaratılanı	 ve	 en	 son	 peygamber	 olarak	
geleni	Hz.	Muhammed’dir.	(asm)	Bediüzzamanın	ifadesi	ile	“Hem	o	melek,	cin	ve	
beşerin	seyyidi	olan	zat,	şu	kâinat	ağacının	en	münevver	ve	mükemmel	meyvesi	
ve	rahmet-i	 İlâhiyenin	timsali	ve	muhabbet-i	Rabbâniyenin	misali	ve	Hakkın	en	
münevver	 bürhanı	 ve	 hakikatin	 en	 parlak	 sirâcı	 ve	 tılsım-ı	 kâinatın	miftahı	 ve	
muammâ-yı	 hilkatin	 keşşafı	 ve	 hikmet-i	 âlemin	 şârihi	 ve	 saltanat-ı	 İlâhiyenin	
dellâlı	ve	mehâsin-i	san'at-ı	Rabbâniyenin	vassâfı;	ve	câmiiyet-i	istidat	cihetiyle,	
o	 zat	 mevcudattaki	 kemâlâtın	 en	 mükemmel	 enmuzecidir.	 Öyleyse,	 o	 zâtın	 şu	
evsâfı	ve	şahsiyet-i	mâneviyesi	işaret	eder,	belki	gösterir	ki,	o	zat	kâinatın	illet-i	
gaiyesidir.	Yani,	"O	zâta	şu	kâinatın	Hâlıkı	bakmış,	kâinatı	halk	etmiştir.	Eğer	onu	
icad	etmeseydi,	kâinatı	dahi	 icad	etmezdi"	denilebilir.	Evet,	cin	ve	inse	getirdiği	
hakaik-i	 Kur'âniye	 ve	 envâr-ı	 imaniye	 ve	 zâtında	 görünen	 ahlâk-ı	 âliye	 ve	
kemâlât-ı	sâmiye,	şu	hakikate	şahid-i	kat'idir.”3		

	
1	Nisa	Suresi,	4:	76.	
2	Acluni,	2:	164;	Hakim,	Müstedrek,	2:	615;	Beyhakî,	Delâilü’n-Nübüvve,	5:488,	499;	Tabarânî,	
Mu’cemü’s-Sağir,	2:	82-83;	Heysemî,	Mecmau’z-Zevâid,	8:	253.	Kadı	Iyaz,	Şifâ,	I:	338.	Hakim	hadis	
için	sahih	demiştir.	
3	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Mektubat,	328.	
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Hz.	 Âdem,	 Cenâb-ı	 Allah’a	 O’nu	 şefaatçi	 ederek	 yalvarmış;	 “Muhammed	
hürmetine	 beni	 affet!”	 demiştir.	 Cenâb-ı	 Allah’ın,	 “Sen	 Muhammed’i	 nereden	
biliyorsun?”	 sorusuna	 karşılık	 da,	 “Ben,	 Cennet’in	 kapısında	 ‘Lâ	 ilâhe	 illallah,	
Muhammedün	 rasûlüllah’	 yazısını	 gördüm.	 İsmi,	 Senin	 İsm-i	 Şerifi’nin	 yanında	
anılan	 biri,	 Sen’in	 yanında	 en	 kıymetli	 olmalıdır.”1	şeklinde	 cevap	 vermiş	 yüce	
Allah	da	onu	affetmiştir.		

Hz.	İsa	(as)	da	İncil’de	peygamberimizi	(asm)	müjdeleyerek	“Size	daha	çok	
söyleyeceklerim	var;	fakat,	şimdi	siz	bunları	kaldıramazsınız.	Ben	gideyim,	ta	ki,	
dünyanın	Efendisi,	gerçeğin	ruhu,	hakkı	bâtıldan	ayıran	Zât	gelsin	ve	size	bütün	
hakikatleri	anlatsın”2	demiştir.		

	
1.	Peygamberlere	neden	ihtiyaç	vardır?	
İnsanları	 yaratılış	 amacına	 yönlendirmek,	 yaratıcıyı	 tanıtmak	 ve	 insanları	

hayra	 ve	 iyiye	 yönlendirmek	 için	 insanlara	 muallim	 olarak	 peygamberlerin	
gönderilmesi	zaruridir.	Cenab-ı	Hak,	nihayetsiz	şefkat	ve	merhametinden	dolayı	
kullarına	 doğru	 yolu	 göstermeleri	 için	 peygamberler	 göndermiştir.	 Zira	
insanların	 ıslahı	 ve	 doğru	 yola	 yöneltilmeleri,	 ancak	 “İsmet”	 sıfatıyla	 muttasıf	
olarak	günahlardan	arınmış	peygamberlerin	önderliğinde	olabilir.	Eğer	kitap	ve	
peygamber	gönderilmese	idi,	insanlar	Cenab-ı	Hakk’ın	emir	ve	yasaklarını,	neyin	
helal	neyin	haram	olduğunu	bilemez	ve	sırat-ı	müstakimde	gidemezlerdi.	

Ayrıca	 insanların	mükemmel	 örneklere	 ve	 kendilerini	 hayra	 sevk	 edecek	
önder	 ve	 liderlere	 ihtiyacı	 vardır.	 Bediüzzaman	 “Karıncayı	 emîrsiz,	 arıları	
ya'subsuz	 bırakmayan	 kudret-i	 ezeliye	 elbette	 beşeri	 de	 bırakmaz	 şeriatsız,	
nebîsiz.	 Sırr-ı	 nizam-ı	 âlem,	 böyle	 ister	 elbette.”3	ifadeleri	 ile	 peygamberliğin	
önemini	 anlatmıştır.	 Bunun	 içindir	 ki,	 Hadis-i	 Şerifin	 ifadesiyle	 Hatem’ül	
Enbiya’ya	kadar	yüz	yirmi	dört	bin	peygamber	gönderilmiş4	ve	onlar	kendilerine	
tevdi	edilen	risâlet	vazifesini	hakkıyla	ifa	etmişlerdir.	

Bir	insan	ne	kadar	zeki,	kabiliyetli,	temiz,	ince	anlayışlı,	ilim	ve	irfanda	ileri	
olursa	olsun	yine	de	bir	peygambere	ihtiyacı	vardır,	ondan	müstağni	olamaz.	Her	
insanın	 anlayış	 ve	 kabiliyeti	 farklıdır.	 Bu	 bakımdan	 herkes	 aynı	 derecede	 her	
hakikati	 anlayamaz,	 hayır	 ve	 şerri	 birbirinden	 ayıramaz.	 Birinin	 şer	 dediğine	
diğeri	 hayır	 diyebilir.	 Evet,	 insan,	 sadece	 aklını	 kullanarak	 varlıkları	 tanır	 ve	
vazifelerini	bilir;	fakat	onların	yaratılış	gayelerini,	tesbih	ve	ibadetlerini	bilemez.	
Hem	 bu	 kâinatın	 ve	 insanın	 yaratılışındaki	 yüce	 maksatlar	 ve	 ilahi	 hikmetler	
ancak	 “doğru	 keşşaf,	muhakkik	 üstad	 ve	 sadık	muallim”	 olan	 peygamberler	 ile	
bilinir	ve	anlaşılır.	Güneş	dış	dünyamızı	aydınlattığı	gibi	vahiy	de	dış	dünyamızı	
aydınlatır.	

Peygambersiz	akıl,	her	zaman	sırat-ı	müstakimde	yürüyemez,	ufku	her	şeyi	
kuşatamaz	ve	tam	bir	mürşid	olamaz.	Çünkü	akıl	da	bir	mahlûktur,	idraki	sınırlı	
ve	 mahdudtur.	 Nitekim	 Aristo	 ve	 Eflatun	 gibi	 üstün	 zeka	 sahibi	 olan	 dâhiler,	
Allah’a	 iman	 ettikleri	 halde,	 tekrar	 dirilmenin	 ruhen	 olacağına	 inanmışlar	 ve	
bedenin	de	dirilmesini	akıllarına	sığıştıramamışlardır.	

Sadece	 akıl	 ile	hareket	 eden	 felsefeciler,	 tarih	boyunca	bir	noktada	 ittifak	
edememişler,	 birbirlerini	 tekzip	 ve	 birbirlerinin	 fikirlerini	 çürütmekle	 meşgul	

	
1	Beyhakî,	Delâilü’n-Nübüvve,	5:488,	499;	Tabarânî,	Mu’cemü’s-Sağir,	2:	82-83;	Heysemî,	
Mecmau’z-Zevâid,	8:	253;	Kadı	Iyaz,	Şifâ,	1:338.	
2	İncil-i	Yuhanna,	Bab,	16:	12-14.	
3	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Sözler,	1142.	
4	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	5:	265-266;	İbn	Hibbân,	Sahih,	2:	77.	
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olmuşlardır.	Çünkü	felsefeciler	her	şeyi	akıl	ile	halletmeye	çalışmışlardır.	Herkes	
kendi	aklı	ile	hareket	etmiş,	kendi	ilmini	kafi	görmüştür.	Sadece	akıl	ile	hareket	
edenler,	 hadiselerin	 iç	 yüzünü,	 necat	 yolunu,	 alem-i	 ahirette	 olacak	 vukuatları	
bilemezler	 ve	 bilemediler	 de.	 Kur’an	 ve	 diğer	 semavî	 kitaplar,	 alem-i	 ahirette	
olacak	bütün	hadiseleri	bir	harita	gibi	insan	aklının	önüne	koymuşlardır.	Vahy-i	
ilahide	 akıl	 ve	 mantığın	 kabul	 edemeyeceği	 veya	 inkâr	 edeceği	 hiçbir	 hakikat	
yoktur.	Evet,	gelen	her	peygamber	aynı	davayı	anlatmış	ve	aynı	hakikikatı	ders	
vermiş	 ve	 aynı	 çizgide	 ittifak	 etmişlerdir.	 Her	 gelen	 peygamber,	 bir	 önceki	
peygamberi	 kabul	 ve	 tasdik	 edip,	 daha	 sonra	 gelecek	 peygamberi	 de	
müjdelemiştir.	

Bediüzzaman	Hazretleri	bu	hususları	şöyle	ifade	etmektedir:	“Bil	ki:	Nev'-i	
beşerde	nübüvvet,	beşerdeki	hayır	ve	kemalâtın	fezlekesi	ve	esasıdır.	Din-i	Hak,	
saadetin	 fihristesidir.	 İman,	 bir	 hüsn-ü	 münezzeh	 ve	 mücerreddir.	 Madem	 şu	
âlemde	parlak	bir	hüsün,	geniş	ve	yüksek	bir	feyiz,	zahir	bir	hak,	faik	bir	kemal	
görünüyor.	Bilbedahe	hak	ve	hakikat,	nübüvvet	içindedir	ve	Nebiler	elindedir.”1	

İnsan	 Allah’ı	 bilse	 isim	 ve	 sıfatlarını	 bilemez.	 Emir	 ve	 yasaklarını,	 neden	
razı	olup	neyi	istemediğini	ve	rızasını	kazanmak	için	neler	yapılması	gerektiğini	
ve	Allah’a	 nasıl	 ibadet	 ve	 itaat	 eidleceğini	Allah’ın	 elçileri	 ve	 kitapları	 olmadan	
asla	bilemez.	

İnsan	fıtraten	mükerrem	olduğu	için	daima	hak	ve	hakikati	arar;	ancak	hak	
ve	 hakikati	 tam	 olarak	 bilemez	 ve	 anlayamaz.	 Bunun	 için	 yine	 peygamberlere	
ihtiyaç	vardır.		

Peygamberlik	 çalışmakla	 ve	 şahsi	 kemalat	 ile	 elde	 edilemez;	 o	 ilahi	 bir	
mevhibe	 ve	 Allah’ın	 insanlar	 içinden	 seçerek	 “Tebliğe”	 hazırlaması	 ve	 görev	
vermesi	 ile	 tahakkuk	 eder.	 Allah	 peygamberini	 seçtiği	 zaman	 onu	 her	 nevi	
kötülükten	 ve	 şerlerden	 korur.	 İnsanların	 kendisini	 peygamber	 olduğunu	 ve	
Allah	tarafından	görevlendirildiğini	bilmeleri	için	mucizelerle	destekler.	

Peygamberlerin	 feyiz	 ve	 kemalatları	 kendi	 kesbleri	 ile	 değildir;	 vahye	
mazhardırlar.	 Temiz	 ve	 safi	 kalpleri	 Allah’ın	 vahyine	 ve	 esrar-ı	 ilahiyenin	
tecelligahıdır.	Vahiy	ve	 ilhamın	aksettiği	yerdir.	Bu	nedenle	bütün	sözleri	vahiy	
ve	ilhamdır.	Zira	Allah	onlara	“Kitap	ve	Hikmet”	vermiştir.	Kitap	Allah’ın	vahiyle	
gönderdiği	 kitaplar,	 hikmet	 ise	 ilham-ı	 ilahi	 ve	 ilham-ı	 peygamber	 ile	 kitaptaki	
hükümleri	 uygulama	 ve	 muğlak	 hakikatleri	 beyan	 etmesidir.	 Bu	 nedenle	
peygamberler	mutlak	hidayet	 rehberidirler.	Bütün	hayır	 ve	kemalat,	 hikmet	ve	
hidayet	 onların	 elinde	 ve	 dilindedir.	 Maddi	 ve	 manevi	 terakki	 ve	 tekamül	
peygamberlere	 uymak	 ve	 yolundan	 sünnetinden	 gitmekle	 kazanılır.	
Peygamberler	insanlara	onların	anlayacakları	seviyede	konuşarak	iyiye	ve	hayra	
sevk	ederler.		

Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Biz	 müjdeleyici	 ve	 sakındırıcı	 olarak	
peyagamberler	 gönderdik	ki	 insanların,	Allah'a	karşı	 bir	bahaneleri	 olmasın...”2	
buyurarak	peygamberlerin	insanların	kemalatı	ve	imtihanı	için	gönderildiklerini	
açıkça	ifade	etmiştir.	

	
2.	Peygamberlerin	ve	Kitapların	Gönderiliş	Amaçları	

	
1	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Lem’alar,	312.	
2	Nisa	Suresi,	4:	165.		
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Yüce	 Allah’ın	 insanlara	 peygamber	 ve	 kitap	 göndermesinin	 dört	 temel	
amacı	vardır.	Bunlar	tevhidi	ispat	etmek,	ilimle	insanları	tekamül	ettirmek,	güzel	
ahlakı	tesis	etmek	ve	toplumda	adaleti	sağlamaktır.		

a.	Tevhidin	ispatı:	 İnsanın	yaratılış	amacı	olan	Allah’ın	varlık	ve	birliğine	
iman	 etmektir.	 Bunun	 için	 bu	 konuda	 bilgi	 vermek,	 izah	 etmek	 ve	 ispat	 etmek	
peygamberlerin	 tebliği	 ve	 açıklamaları	 ile	mümkün	 olmuştur.	 İman	 hakikatleri	
ancak	peygamberlerin	 insanlığa	öğretmeleri	 ile	bilinebilir.	Allah’a,	meleklere	ve	
ahiret	alemine	ait	hakikatler,	ancak	peygamberler	tarafından	öğretilmiştir.		

b.	İlim	öğretmek:	 İnsan	dünyaya	ilim	ile	tekamül	ve	terakki	etmek	amacı	
ile	 gönderildiği	 için	 onlara	 hayırlı	 ve	 faydalı	 olan,	maddi	 ve	manevi	 terakki	 ve	
tekamülü	 sağlayacak	olan	 faydalı	bilgileri	 öğretmek	üzer	ellerine	kitap	vererek	
gönderilmişlerdir.	 Kendilerine	 kitap	 verilen	 peygamberlere	 “Resul”	 denmiştir.	
Kendilerine	kitap	verilmeyen	peygamberler	de	kendilerinden	önce	kiatp	verilen	
peygamberin	 kitabını	 insanlara	 öğretmekle	 görevlendirilmişlerdir.	 Kendilerine	
kitap	verilmeyen	bu	peygamberler	“Nebi”	denilmiştir.		

c.	 Güzel	 ahlakı	 tamamlamak:	 Güzel	 ahlak	 konusundan	 insanlara	 örnek	
olmak	 ve	 güzel	 ahlakı	 tamamlamak	 peygamberlerin	 gönderiliş	 amaçlarından	
birisidir.	Ahlaki	faziletler	peygamberlerle	toplumda	yerleşmiştir.	İyi	ve	kötünün,	
güzel	ve	kötü	huyların	ölçüsü	peygamberlerin	şahsında	anlaşılır.		

d.	 Toplumda	 adaleti	 sağlamak:	 Adalet	 ve	 hakkaniyet	 peygamberlerin	
öğretisi	ile	ve	adil	uygulamaları	ile	bilinir	ve	toplumda	barış	ve	adalet	ancak	bu	
şekilde	sağlanır.		

Peygamberlere	 inanmadan	 ve	 yolundan	 gitmeden	 hak	 ve	 hakikate,	
kemâlata	ulaşmak	ve	Allah’ın	rızasını	kazanmak	mümkün	değildir.	

	
3.	Peygamberlerin	Vasıfları	
Peygamberlerin	 beş	 temel	 ve	 ortak	 vasfı	 vardır.	 Bu	 vasıflar	 tüm	

peygamberlerin	 ortak	 özellikleridir.	 Bu	 özellikler	 onların	 üstün	 özelliklerini	 ve	
faziletlerini	ispat	eder.		

1.	 Sıdk:	 Doğruluktur.	 Peygamberler	 her	 konuda	 doğruluktan	 ayrılmazlar.	
Niyette,	 sözde	 ve	 davranışta	 doğruluk	 üzeredirler.	 Asla	 yalan	 söylemezler	 ve	
yanlış	anlaşılacak	bir	söz	söylemezler.		

2.	Emanet:	Peygamberler	güvenilir	insanlardır.	Allah’ın	emaneti	olan	vahyi	
olduğu	 gibi	 insanlara	 tebliğ	 ederler.	 Toplumda	 inanmayanlar	 tarafından	 da,	
düşmanları	tarafından	da	güvenilir	kimseler	olduğu	itiraf	edilirler.		

3.	 Fetanet:	 Peygamberler	 akıllı	 ve	 zeki	 insanlardır	 ve	 bu	 husus	 tüm	
insanlar	ve	düşmanları	tarafıdan	dahi	kabul	edilir.	Akıl	ve	zeka	hem	vahyi	doğru	
anlayıp	 anlatmak,	 hem	 tebliğ	 vazifesini	 yapmak	 için	 temel	 şarttır.	 Bu	 nedenle	
insanların	en	akıllı	ve	zeki	insanlar	peygamberlerdir.		

4.	İsmet:	Peygamberler	asla	günah	olan	çirkin	davranışlarda	bulunmazlar.	
Asla	 günah	 işlemezler	 ve	 Allah’a	 isyanı	 ima	 eden	 bir	 davranışta	 dahi	
bulunmazlar.	 Zelle	 denen	 en	 küçük	 bir	 yanlışta	 dahi	 Allah	 tarafından	 ikaz	
edilirler	ve	böylece	hatadan	korunurlar.	

5.	Tebliğ:	Yukarıdaki	dört	vasıf	tebliğ	görevini	yapmak	içindir.	Tebliğ		Allah	
tarafından	 kendilerine	 verilen	 vahyi	 yanlış	 anlaşılmalara	 meydan	 vermeden	
olduğu	gibi	insanlara	öğretmek,	emir	ve	yasakları	uygulamaktır.		

Tebliğin	 üç	 temel	 şartı	 vardır.	 Birincisi,	 vahyi	 olduğu	 gibi	 aktarmaktır.	
İkincisi,	anlaşılmayan	hususları	beyan	edip	açıklamaktır.	Üçüncüsü,	Allah’ın	emir	
ve	yasakları	uygulanarak	öğretilmesidir.	Bu	üç	husus	tebliğin	temel	şartıdır.		



	 18	

	
4.	Allah	Peygamber	Göndermediği	Kavme	Azap	Etmez	
Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Kendi	 içlerinde	 Allah’ın	 azabı	 ile	 insanları	

korkutan	 bir	 peygamberin	 gelmediği	 hiçbir	 kavim	 yoktur.	 Biz	 her	 kavme	 bir	
peygamber	gönderdik.”1	buyurmuş	ve	her	kavme	peygamber	gönderdiğini	açıkça	
ifade	etmiştir.		

Peygamberimiz	 (asm)	 Allah	 tarafından	 insanlığa	 gönderilen	 peygamber-
lerin	 sayısını	 bir	 rivayette	 124	 bin,	 bir	 başka	 rivayette	 ise	 224	 bin	 olduğunu	
haber	vermiştir.2	

Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	“Biz	peygamber	göndermediğimiz	kavme	azap	
edecek	 değiliz.” 3 	buyurarak	 peygamberler	 tarafından	 tebliğe	 muhatap	
olmayanların	imandan	ve	ibadetten	sorumlu	olmayacaklarını	beyan	etmiştir.		

İki	 peygamber	 arasında	 peygamberin	 gelmediği	 ve	 önceki	 peygamberin	
dininin	de	unutulduğu	dönemler	olmuştur.	Bu	dönemin	en	uzun	olanı	Hz.	İsa	(as)	
ile	 Peygamberimiz	 (asm)	 arasında	 geçen	 beş	 yüz	 yıllık	 dönemdir.	 Bu	 döneme	
islam	bilginler	“Fetret	Dönemi”	adını	vermişlerdir.		

Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 de	 “Ehl-i	 fetret	 ehl-i	 necattır.”4	der.	
Peygamberimizin	 (asm)	dedesi,	anne	ve	babası	 fetret	döneminde	vefat	ettikleri	
için	 kesinlikle	 ehl-i	 necat	 ve	 ehl-i	 cennettir.	 Ancak	 Ebu	 Talip	 Peygamberimizin	
(asm)	 davtine	 muhatap	 olduğu	 halde	 kabul	 etmediği	 için	 ehl-i	 necat	 değildir.	
Peygamberimize	(asm)	saygısı	ve	koruması	Allah	için	ve	din	için	değil,	akrabalık	
sevgisi	 ve	muhabbeti	 için	 olduğundan	 cennete	 girmesine	 sebep	 olamaz;	 ancak	
Allah	yaptığı	iyiliklerin	mükafatı	olarak	kış	içinde	bahar	gibi	bir	havayı	halkettiği	
gibi	cehennem	içinde	ona	bir	mükafat	verebilir.5	

Fetret	 döneminde	 insanlara	 zulmeden	 ve	 haksızlık	 yapan,	 ahlaksızlığı	
tervic	 edenler	 elbette	 cezasız	 kalmayacaklardır.	 Çünkü	 zulüm	 ve	 ahlaksızlık	
insanlığı	 mahveder.	 İnanmayanlar	 dahi	 bu	 hususları	 suç	 sayıp	 dünyada	 ceza	
verirler.	 Mü’minlerin	 günahkarları	 dahi	 cehennemde	 ceza	 göreceklerine	 göre	
ehl-i	fetret	de	zalimler	ve	fasık-ı	mütecahirler	ceza	görecekler	demektir.	

	
ALLAH’IN	KELÂM	SIFATI	VE	VAHYİN	HAKİKATİ	

	
Allah’ın	Subuti	Sıfatlarından	olan	“Kelâm”	sıfatı	Onun	konuşması	demektir.	

Allah	 mütekellimdir,	 kelâmı	 vardır	 ve	 konuşur.	 Allah’ın	 konuşmasına	 “Vahy”	
denir.	Konuşmamak	noksanlıkır	ve	konuşmayan	Allah	olamaz.	Kelâm	sıfatı	yüce	
Allah’ın	 “Hayat,	 İlim,	 İrade,	 Kudret,	 Görme	 ve	 İşitme”	 gibi	 zaruri	 sıfatlarından	
birisidir.	Yüce	Allah	bu	sıfatının	gereği	olarak	peygamberlere	gönderdiği	“Vahy”	
aracılığı	 ile	 konuşur,	 mesajlarını,	 emir	 ve	 yasaklarını	 iletir	 ve	 muhatap	 aldığı	
insana	 nasihat	 eder,	 doğru	 yolu	 gösterir.	 Yüce	 Allah	 “kelâm”	 sıfatı	 gereği	
mütekellimdir	ve	“Musa’ya	konuşmuştur.”6	Musa	(as)	Tur-i	Sina’da	yüce	Allah	ile	
bizzat	 konuşmuştur.	 Aynı	 şekilde	 “Kıyamet	 günü	Allah	 kulları	 ile	 konuşacaktır.	

	
1	Fatır	Suresi,	35:	24;	Yunus	Suresi,	10:	47.	
2	İmam	Taftazani,	Şerhu’l-Akaid,	169.	
3	İsra	Suresi,	17:	15.	
4	Bediüzzaman,	Mektubat,	361.	
5	Mektubat,	2005,	s.	657-658.	
6	Araf	Suresi,	7:	143.	
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Bir	 kısım	 günahkar	 kulları	 ile	 ise	 konuşmayacak	 ve	 onları	 temize	 de	
çıkarmayacaktır.”1		

Yüce	Allah’ın	kulları	ile	konuşması	bir	nevi	“Tenezzül-ü	İlahidir.”	Bir	büyük	
adamın	 çocukların	 anlaması	 için	 onların	 seviyesine	 inerek	 konuşması	 gibi,	
insanların	anlayacağı	seviyede	akıllarına	ve	fehimlerine	göre	konuşmasıdır.	Evet	
bütün	 canlıları	 konuşturan,	 konuşmalarını	 bilen	 elbette	 o	 konuşmalara	
konuşmasıyla	 müdahale	 etmesi	 rububiyetinin	 gereğidir.	 Her	 yerde	 ilim	 ve	
kudreti	 ile	 hazır	 ve	 nazır	 olan	 Allah’ın	 elbette	 kelâmı	 da	 hadsizdir.	 Kendisine	
layık	bir	kelâm-ı	ezeli	ile	konuşur.	Nitekim	Kur’an-ı	Kerim	“Rabbimin	sözleri	için	
denizler	 mürekkep	 olsa	 o	 mürekkep	 tükenir;	 ama	 Rabbin	 kelâmı	 bitmez	 ve	
tükenmez.”2	buyurarak	kelâmının	ve	sözlerinin	hadsiz	ve	sonsuz	olduğunu	ifade	
etmektedir.	 Elbette	 Allah’ın	 kelâmı	 peygamberlere	 gelen	 “Ferman”lardan	 daha	
fazladır.	

Nasıl	 ki	 bir	 padişahın	 iki	 şekilde	 konuşması	 vardır.	 Birincisi	 tüm	 halkı	
ilgilendiren	 bir	 konuda	 ferman	 yayınlayarak	 emir	 ve	 yasaklarını	 bildirmesidir.	
Buna	ferman,	yasa	ve	kanun	adı	verilir.	İkincisi	has	bir	dairede	hususi	bir	surette	
bir	dostu	 ile	 telefon	vasıtasıyle	 veya	huzuruna	alarak	onunla	konuşmasıdır.	Bu	
konuşması	 özeldir	 ve	 ferman	 sayılmaz,	 bir	 başkasını	 ya	 ilgilendirmez	 veya	 az	
ilgilendirir.	Bu	ikinci	kısma	“İlham”	adı	verilir.		

Yüce	 Allah	 “Biz	 arıya	 vahyettik!”3 	“Musa’nın	 annesine	 vahyettik.”4 	ve	
“İsa’nın	 (as)	 havarilerine	 vahyettik.”5	buyururken	 elbette	 onları	 peygamber	
yapmamıştır.	 Peygambere	 vahyettiği	 gibi	 vahyetmemiş	 ve	 fermanını	
göndermemiştir.	 Bu	 vahy	 fıtri	 olan	 “İlham”	 tarikıyla	 olan	 konuşmasıdır.	
Dolayısıyla	yüce	Allah’ın	bütün	melaikelere	ve	insanlara,	hatta	hayvanlara	gelen	
umum	 ilhamlar,	 bir	 nevi	 kelâm-ı	 ilahidir.	 Bu	 kelâmın	 kelimatı	 da	 gayr-i	
mütanahidir,	 sonsuzdur.	 Yüce	 Allah	 “Denizler	 mürekkep	 olsa	 ağaçlar	 ve	 otlar	
kalem	 olsalar	 Allah’ın	 kelimelerini	 yazmakla	 bitiremezler”6	ferman	 etmesi	 ile	
ilhama	dikkatimizi	çekmektedir.		

	
1.	Vahiy	ve	İlhamın	Farkları	
Vahy	de	ilham	da	bir	nevi	Allah’ın	konuşmasıdır.	Ancak	aralarında	önemli	

farklar	vardır.		
Birincisi:	 İlhamdan	 çok	 yüksek	 olan	 vahiy	 genellikle	 melek	 aracılığı	 ile	

peygamber	olarak	görevli	olan	kişiye	gelir	ve	bu	 ferman	ve	kanun-u	 ilahidir	ve	
tüm	insanları	ilgilendirir.		

İkincisi:	 Vahiy	 gölgesizdir,	 safidir	 ve	 peygamberlere	 hastır.	 İlham	 ise	
gölgelidir,	umumidir.	Melaike	ilhamları,	insan	ilhamları	ve	hayvan	ilhamları	gibi	
çeşitleri	ve	aralarında	mertebeleri	vardır.	Tabiatçıların	“Sevk-i	Tabii”	dediği	şey	
gerçekte	 Allah’ın	 ilhamıdır.	 Yoksa	 tabii	 olarak	 bilmediği	 bir	 hususta	 hayvanlar	
sevk	 olunamazlar.	 Onları	 bilen	 birisinin	 sevk	 etmesi	 lâzımdır	 ki	 o	 da	 ilham-ı	
ilahidir.7	

	

	
1	Bakara	Suresi,	2:174.	
2	Kehf	Suresi,	18:109.		
3	Nahl	Suresi,	16:	68.	
4	Kasas	Suresi,	28:7.	
5	Maide	Suresi,	5:	111.	
6	Kehf	Suresi,	2:	109;	Açıklaması	için	bkz.	Şualar,	200-204;	Lem’alar,	622.		
7	Bediüzzaman,	Şualar,	s.	202-203.	
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2.	Peygamberlere	Gelen	Vahyin	Çeşitleri	ve	Mertebeleri	
Yüce	Allah’ın	konuşmalarının	 tamamı	 “Ferman-ı	 İlahi”	olan	vahiy,	yasa	ve	

kanun	denilen	 İlahi	kitaplardan	 ibaret	değildir.	Peygamberlere	 “Ferman-ı	 İlahi”	
olan	Vahy	çeşitli	 suretlerde	gelmiştir.	Bu	da	 “Bazen	bana	çan	sesine	benzer	bir	
sesle	 hitap	 edilir.	 Peygambere	 en	 ağır	 gelen	 vahiy	 şeklidir.	 Melek	 ayrılıp	
giderken,	gelen	vahyi	tastamam	hıfzedilmiş	olur.”1		

Kur’an-ı	 Kerim	 ferman-ı	 İlahinin	 nasıl	 geldiğini	 “Allah'ın	 vahiy	 ile	 veya	
perde	 arkasından,	 yahut	 bir	 elçi	 gönderip	 ona	 kendi	 izniyle	 dilediği	 şeyi	 vahiy	
etmesinden	 başka	 bir	 suretle	 konuşması	 hiç	 bir	 insana	 müyesser	 olmaz.”2	
buyurarak	bize	haber	vermiştir.		

Peygamberlere	(asm)	gelen	vahyin	de	mertebeleri	vardır.		
Birincisi:	 Vahy-i	 Mahz’dır.	 Ferman-ı	 İlahidir	 ve	 Kur’an-ı	 Kerim	 şeklinde	

Peygamberimizin	 (asm)	 Vahiy	 katiplerine	 yazdırdığı	 vahiydir	 ki	 buna	 “Vahy-i	
Metluv”	denir.	Yani,	 “Okuması	 ile	 ibadet	edilen	ve	namazda	okunması	 farz	olan	
vahiydir.”	 (Çünkü	 kıraat	 farzdır	 ve	 bu	 kıraatten	 maksat	 Kur’an	 okumaktır.)	
Bununla	 ibadet	 yapılır.	 Her	 harfinin	 en	 az	 on	 sevabı	 vardır.	 Vahiy	 dili	 dışında	
tercümesi	ve	tefsiri	ile	namaz	ve	ibadet	caiz	değildir.		

İkincisi:	 Vahy-i	Gayr-i	Metluvdur.	 Yani	 okunması	 ile	 ibadet	 edilmeyen	 ve	
vahy	dili	 ile	okunması	 şart	olmayan	ve	 ferman	 sayılmayan	manası	Allah’tan	ve	
lafızları	peygamberimize	ait	olan	vahiydir.	Bu	da	ikiye	ayrılır.		

Birincisi:	 Hadis-i	 Kutsi	 nevinden	 olan	 konuşmalardır.	 Peygamberimizin	
(asm)	 “Kalellahu	Teâla”	 yani	 “Allah	buyurdu	ki!”	diye	 rivayet	 ettiği	hadislerdir.	
Buna	misal	 “Allah	 buyurdu	 ki	 Ben	 azimüşşan	 kulumun	 zannı	 üzereyim.	 Kulum	
beni	nasıl	tanır	ve	bilirse	Ben	ona	öyle	muamele	ederim.”3	hadisidir.	Bu	hadisler	
öğüttür	 ve	 bunlar	 namazda	 kıraat	 edilmez	 ve	 okunarak	 ibadet	 edilmez,	 ancak	
ilim	olarak	mütalaa	ve	müzakere	edilir,	sevabı	da	ilim	sevabı	olur.		

İkincisi:	 İlham-ı	 Peygamberdir.	 Bu	 da	 peygamberimizin	 (asm)	 diğer	
sözlerini	 ve	 hadislerinin	 tamamını	 içine	 alır.	 Zira	 peygamber	 (asm)	 Kur’an-ı	
Kerimin	açık	ifadesi	ile	“Hevasından	konuşmaz.	Onun	sözleri	vahiy	eseridir.”4	Bu	
nedenle	 dine	 ait	 sözlerinde	 asla	 yanlış	 olmaz.	 Yüce	 Allah’ın	 Kur’an-ı	 Kerimde	
emrettiği	namaz,	oruç	ve	haccın	nasıl	yapılacağı	 ile	 ilgili	 sözleri	ve	uygulamaya	
yönelik	tüm	sözleri	bu	nevi	vahiydir.		

Peygamberimiz	(asm)	Allah’ın	emirlerini	uygulama	konusunda	Hz.	Cebrail	
(as)	ile	konuşur	ve	ona	sorardı.	Hatta	meşhur	“Cibril	Hadisi”	Cebrail’in	(as)	insan	
suretinde	 gelip	 peygamberimize	 “İman,	 İslam	 ve	 İhsan	 nedir?”	 diye	 sormuş	
Peygamberimizin	 (asm)	 verdiği	 cevabı	 da	 tasdik	 etmiştir.	 Bunu	 da	 sahabeler	
görmüşlerdir.5	Diğer	peygamberler	için	de	aynı	durum	vakidir.	

	
3.	Peygamberlere	İlim	ve	Hikmet	Verilmiştir	
Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 gerek	 Hz.	 Musa	 ve	 Hz.	 İsa’ya	 (as)	 gerekse	

Peygamberimize	 (asm)	 hitaben	 “Allah,	 sana	 kitabı	 ve	 hikmeti	 indirmiş	 ve	 sana	
bilmediğin	 şeyleri	 öğretmiştir.”6	buyurur.	 İslam	 bilginleri	 “Kitab”ın	 Kur’an-ı	

	
1	Buhârî,	Bed'ü'l-Vahy,	2.	
2	Şûrâ	Suresi,	42:51.	
3	Tirmizî,	Sunen,	37;	Zuhd,	51,	Hadis	No:	2383;	Daavat,	132;		Buharî,	Sahih,	Tevhid,	15;		Müslim,	
Sahih,	Zikr,	Dua-Tevbe,	1,	H.	No:	2675.	
4	Necm	Suresi,	53:	3-4.	
5	Buhârî,	Bed'ü'l-Vahy,	2;	İman,	57.	
6	Al-i	İmran,	3:	164;	Nisa	Suresi,	4:113.		
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Azimüşşan,	“Hikmet”in	de	Hadis-i	Şerifler	olduğunda	ittifak	etmişlerdir.	Her	ikisi	
de	vahiydir	ve	her	ikisinin	de	ilahi	olduğunda	şüphe	yoktur.	

Peygamberler	 ve	 Peygamberimiz	 (asm)	 elbette	 gerek	 Miraç’ta	 gerekse	
başka	zaman	Hz.	Cebrail	(as)	aracılığı	ile	yüce	Allah	ile	konuşmuş,	yüce	Allah	da	
Peygamberimize	(asm)	Kur’an	dışında	emirlerinin	tatbikatını	nasıl	yapacağını	ve	
ayetlerinin	 manalarının	 ne	 anlama	 geldiğini	 “Beyan”	 edecek,	 Peygamberimiz	
(asm)	 de	 sahabelerine	 ve	 ümmetine	 “Tebliğ”	 görevi	 gereği	 öğretecektir.	 Zaten	
yüce	Allah	“İnsanları	Rabbin	yoluna	hikmetle,	güzel	öğütle	davet	et	ve	onlarla	en	
güzel	şekilde	mücadele	et!”1	ferman	etmiştir.	Bunun	yollarını	da	ilham	edecek	ve	
öğretecektir.		

Özetleyecek	 olursak;	 vahiy	 “Vahy-i	 Sarih”	 ve	 “Vahy-i	 Zımni”	 olmak	 üzere	
ikiye	 ayrılır.	 Vahy-i	 Sarih	 kısmında	 peygamberler	 (as)	 sadece	 mübelliğdir,	
tasarrufa	 yetkisi	 yoktur.	 Nasıl	 gelmişse	 öyle	 tebliğ	 eder.	 Kur’an	 ve	 bazı	 Kutsi	
Hadisler	 böyledir.	 Vahy-i	 Zımni	 ise	 mücmel,	 hülasası	 vahye	 istinat	 eder,	 fakat	
tafsilatı	 ve	 tasviratı	 peygamberimize	 aittir.	 Bu	 tasvir	 ve	 tafsilatta	 da	 yine	
peygamberler	(as)	vahye	ve	ilhama	istinaden	beyan	eder	veya	kendi	içtihadı	ile	
ifade	ederler.2	Sünnet	olarak	bize	gelen	hadisler	bu	nevidendir.	

	
MUCİZE	NEDİR?	

	
Sözlükte	aciz	bırakan,		güçsüz	kılan,	harika	olay,	benzeri	yapılamayan,	karşı	

konulmaz	 anlamlarına	 gelmektedir.	 Dini	 terim	 olarak,	 insanların	 bir	 benzerini	
meydana	 getirmekten	 aciz	 kaldıkları,	 peygamberlik	 iddiasında	 bulunan	 zattan	
alışılmışlığın	dışında	zuhur	eden	harikulade	haller	demektir.	Peygamberler	bunu	
kendi	 peygamberliklerini	 ispat	 etmek	 amacıyla	 gösterirler.	 Bir	 olayın	 mucize	
olabilmesi	için	onun	peygamber	elinde	ortaya	çıkması	gerekmektedir.	

	Peygamber	 olan	 zatın,	 insanlar	 üzerinde	 otorite	 kurması	 ve	 bu	 otoriteyi	
devam	ettirebilmesi	maddi	ve	manevi	bir	ulviyete	ve	bir	imtiyaza	ihtiyacı	vardır.	
Peygamber	olduğunu	ve	Cenab’ı	Hak	 ile	alakasını	halka	 isbat	 için	kendisine	bir	
delil	 gerekmektedir.	 İşte	böyle	bir	delil	 ancak	mucizelerdir.	Mucizeler,	 kâinatın	
yaratıcısı	Allah	tarafından,	peygamberlerin	davasının	tasdik	edilmesidir.3	Mucize	
göstermek	Allah’ın	 iznine	bağlı	 olarak	peygamberler	 tarafından	gerçekleştirilir.	
Mucize	bir	taraftan	inkârcılara	meydan	okumaktır.	Diğer	taraftan	peygamberlere	
inanmayanları	aciz	ve	zayıf	bırakmaktır.		

Mucizeler,	bir	yönüyle	imanın	temel	esaslarından	olan	nübüvvetle	ve	diğer	
yönüyle	 de	 vahiyle	 alakalıdır.	 O	 halde	 mucizeye	 inanmak	 lâzımdır.	 Kur’an-ı	
Kerimde	 bir	 ayette	 şöyle	 buyurular.	 “Dediler	 ki:	 Ona,	 Rabbinden	 mucizeler	
indirilseydi	ya!	De	ki:	Mucizeler	ancak	Allah	katındadır.	Ve	ben	ancak	apaçık	bir	
uyarıcıyım.”4		

Peygamberlerin	tamamı	kendisini	 inkâr	edenlere	karşı	peygamberliklerini	
isbat	 etmek	 için	 mucize	 göstermişlerdir.	 Peygamberler	 hiçbir	 zaman	 herkesin	
tasdik	etmeye	mecbur	olacağı	şekilde	bir	mucize	göstermezler.	Çünkü	bu	durum	
insanın	 yaratılışındaki	 imtihan	 ve	 tecrübe	 sırrına	 aykırıdır.	 İmtihan	 ve	
tecrübenin	gereği	odur	ki,	akla	kapı	açılsın,	fakat	aklın	ihtiyarı	elinden	alınmasın.	
Eğer	 gayet	 açık	 bir	 şekilde	mucize	 olsaydı,	 o	 vakit	 aklın	 ihtiyarı	 kalmazdı.	 Ebu	

	
1	Nahl	Suresi,	16:	125.	
2	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Mektubat,	Yeni	Asya	Neşriyat,	2010-İstanbul,	s.	160-161.	
3	Mektubat,	91.	
4	Ankebut	Suresi,	29:50.	
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Cehil	 de	 Ebu	 Bekir	 (ra)	 gibi	 mecburen	 iman	 edip	 tasdik	 eder;	 imtihan	 ve	
tecrübenin	manası	ve	hikmeti	kalmazdı.	Adeta	en	yüksek	mertebede	bulunan	Hz.	
Ebu	 Bekir’in	 (ra)	 ruhu	 ile	 en	 alçak	 seviyede	 bulunan	 Ebu	 Cehil’in	 ruhu	 aynı	
seviyeye	 gelmiş	 olurdu.1	Bu	 sebeple	 kendilerine	 apaçık	 mucize	 gösterildiği	
zamanlar	bile,	 insanların	bir	kısmı	“sihir”,	bir	kısmı	“kehanet	 “	gibi	bahanelerle	
inanmaktan	kaçınmışlardır.			

Esasen	 mucize	 akıl	 bakımından	 da	 imkânsız	 değildir.	 Çünkü	 etrafımızda	
gördüğümüz	birçok	şey	zaten	mucizedir.	Topraktan	binlerce	bitkilerin	ayrı	ayrı	
renk	desen	ve	sanatta	yaratılması	mucizedir.	Bir	sineğin	harika	şekilde	uçması,	
bir	 arının	 çiçeklerden	 bal	 yapması,	 bir	 ineğin	 yeşil	 otu	 ve	 samanı	 yiyerek	 süt	
yapması,	 bir	 tavuğun	 yumurta	 yapması	 akıl	 sahipleri	 için	 harika	 hallerdir.	
İnsanın	 bir	 fabrika	 gibi	 işleyen	 vücudu,	 insanın	 beslenmesi,	 hayatını	 devam	
ettirmesi	 mucizedir.	 Kâinatta	 sayısız	 varlıkların	 diriltilip	 beslenmesi	 ve	
ömürlerini	bitirdikten	sonra	bu	hayata	veda	etmeleri	sürekli	olarak	gözlerimizin	
önünde	 devam	 eden	 mucizelerdir.	 Allah	 bu	 ve	 buna	 benzer	 mucize	 olayları	
devamlı	 yarattığı	 gibi	 Peygamberlerinin	 peygamberliğini	 ispat	 için	 de	 harika	
halleri	meydana	getirmesi	aklen	mümkün	olaylardır.	

Kuran-ı	Kerim	de	“mucize”	anlamında	çok	defa	“ayet,	ayat,	beyyine,	delil	
ve	delail”	kelimeleri	kullanılmıştır.	Ayet;	belli	olan	bir	alamet,	bir	şeyi	ispat	eden	
delil,	ispat	veya	“ilahi	bir	haber”	yahut	“tebliğ	edilen	bir	kelâm”	anlamına	gelir.	

İlahi	 bir	 haber	 olan	 Allah’ın	 kelâmı	 Kuran-ı	 Kerim,	 onu	 tebliğ	 eden	
Peygamber’in	 (asm)	 peygamberliğini	 ispat	 etmektedir.	 Kur’an-ı	 Kerimin	 Hz.	
Peygamberin	 peygamber	 olmasını	 ispat	 etmesinde	 önemli	 hikmetleri	 vardır.	
İlahi	 bir	 kelâm	 ve	 hidayet	 rehberi	 olan	 Kur’an-ı	 Kerimin	 hak	 ve	 gerçek	
olduğunun	 en	 kuvvetli	 delili	 bizzat	 kendisidir.	 Dolayısıyla	 Kur’an-ı	 Kerim	 her	
devirde	geçerliliğini	koruyan	en	büyük	mucizedir.	

Taftazani	“Şerhu’l	Akaid”	isimli	eserinde	mucize	konusunda	şunları	söyler:	
“Gerçekte	 mucize;	 tabiat	 kanunları	 ve	 adet	 üstü,	 fevkalade,	 harika	 bir	 olaydır.	
Hak	Teâlâ	onunla	inkârcıları,	bir	benzerini	getirmekten	aciz	bırakır.	Peygamber	
olarak	seçtiği	zatı	tasdik	eder,	peygamberlik	iddiasının	doğruluğunu	ispat	etmek	
için	onda	adetler	üstü	harika	bir	şey	gösterir.	İşte	bu,	onun	peygamberliğini	ispat	
eden	bir	 delil	 yani	mucizedir.	Bir	 harika	olan	mucizenin	 iki	 ana	özelliği	 vardır.	
Bunlardan	biri;	 “meydan	okumak”	diğeri,	 inkârcıları	 	 “aciz	bırakmaktır.”	 Ehl-i	
Sünnet	 âlimleri,	 mucizeyi	 keramet	 gibi	 diğer	 harikalardan	 ayıran	 unsur	 ve	
şartları	dikkate	alarak	çeşitli	 ifadelerle	tarif	etmişlerdir.	Bunlardan	en	uygun	ve	
açık	olanı	şöyledir.		

Mucize;	 peygamberlik	 iddiasında	 bulunan	 ve	 inkârcılara	 meydan	 okuyan	
zatın	bu	iddiasının	doğruluğunu	tasdik	etmek	için,	Hak	Teâlâ’nın	onun	vasıtasıyla	
izhar	 ettiği	 ve	onları	 bir	benzerini	 yapmaktan	aciz	bırakan,	 tabiat	 kanunları	 ve	
adetler	 üstü	 harikulade	 bir	 hadisedir.2	Tabiat	 kanunları	 dairesinde	 olan	 harika	
olaylar	 kanun	 dairesinde	 olduğu	 için	 mucize	 sayılmaz.	 Mucize	 ise	 Allah’ın	
koyduğu	 kanunun	 işlerliğini	 değiştirmektir	 ki	 bu	 ancak	 Allah’ın	 fiilidir.	 Atelin	
yakmaması,	 ayın	 bölünmesi	 ve	 tekrar	 birleşmesi,	 Kızıl	 Denizin	 açılarak	 Hz.	
Musa’nın	 ve	 Benî	 İsrail’i	 ngeçmesi	 ve	 Firavununun	 geçemeyip	 boğulması,	
kayadan	 hamile	 devenin	 çıkması	 ve	 yavru	 doğurması	 tabiat	 kanunlarına	

	
1	Mektubat,	93.	
2	Taftazani,	Serhu’l	Akaidi’n-Nesefiyye,	459-460.	
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tamamen	 aykırı	 bir	 durumdur.	 Kur’ân-ı	 Kerim	 “Allah’ın	 sünnetullah	 denen	
kanunlarını	ancak	Allah	değiştirir,	kimse	bu	kanunları	değiştiremez”1	buyurur.	

Bu	ifadelerden	anlaşılıyor	ki	mucize	Allah’ın	bir	fiilidir.	Ve	onu	peygamberi	
elinde	 yaratıp	 gösteren	 bizzat	 yüce	 Allah’tır.	 Mucize	 inkârcılara	 karşı	 meydan	
okuyan	 bir	 zatın	 elinde	 peygamberlik	 iddiasını	 ispat	 ve	 tasdik	 eden	 bir	 mana	
taşır.	 Mucizelerler	 peygamberin	 tebliğ	 ettiği	 sözlerin	 doğruluğu	 ve	 gerçekliği,	
davasındaki	 haklılığı	 anlaşılmış	 olur.	 Allah’ın	 salih	 kulları	 olan	 evliyanın	
gösterdikleri	“keramet”	adı	verilen	benzeri	diğer	harika	haller	mucizelerden	ayrı	
bir	 durumdur.	 Bunlara	 mucize	 denmez.	 Çünki	 Allah	 dostları	 olan	 evliyanın	
peygamberlik	 iddiası	 ve	 meydan	 okuma	 vasfı	 yoktur.	 Bu	 yönüyle	 keramet	 ve	
mucizeyi	birbirinden	ayrı	değerlendirmekte	fayda	vardır.	

	
1.	Mucizenin	Sahih	Olmasının	Şartları	
Cürcani	 “Şerhu’l	 Mevakıf”ta	mucizenin	 sahih	 ve	 kabule	 şayan	 olması	 için	

bazı	şartlar	gerektiğini	şöyle	açıklar:	
1.	Mucize,	Allah-ü	Teâlâ’	nın	fiili	olmalıdır	çünkü	Allah	fail-i	muhtardır;	yani	

dilediğini	yaratır.	Ancak,	kendi	tarafından	yaratılan	bir	fiilin	doğruluğunu	tasdik	
eder.	Mesela,	Hz.	Musa’nın	 (as)	 elindeki	 asayı	 yılana	 çevirmesi,	Hz.	 İsa’nın	 (as)	
ölüyü	 diriltmesi	 gibi	 fiiller,	 Hak	 Teâlâ’	 nın	 irade	 ettiği	 ve	 yarattığı	 fiillerdir.	
Bunların	peygambere	nisbeti	mecazidir.		

2.	 Mucize,	 bilinen	 tabiat	 kanunları	 ve	 adetler	 üstü	 bir	 harika	 olmalıdır.	
Ancak	 o	 zaman	 o	 fiil	 Allah	 katından	 bir	 tasdik	 derecesine	 ulaşır.	 Tabiat	
kanunlarına	ve	kâinatın	normal	nizamına	göre	meydana	gelen	(güneşin	doğması	
gibi)	hadiselerde	fevkaladelik	özelliği	yoktur.	

3.	 İtiraz	edilmesi	 imkânsız	olmalıdır.	Çünkü	 icazın	 fonksiyonu,	karşı	çıkan	
muarızların	aczini	ortaya	koyarak	onları	susturmaktır.		

4.	 Mucize,	 Allah’ın	 tasdikine	 bir	 delil	 olarak,	 peygamberlik	 iddiasında	
bulunan	zatın	elinde	meydana	gelmelidir.	

5.	Gösterilen	mucize	peygamberin	iddiasına,	yani	yapacağını	ilan	ettiği	şeye	
uygun	olmalıdır.	İddiasına	uymayan	başka	bir	harika	gösterse,	mucize	sayılmaz.	

6.	 İddiasına	 uygun	 olarak	 gösterdiği	 mucize,	 kendini	 tekzip	 ederek	
yalanlamamalıdır.	

7.	Mucize,	iddiadan	önce	veya	çok	sonra	olmamalı,	peygamberlerin	sözünü	
(iddiasını)	müteakip	hemen	meydana	gelmelidir.2	

Burada	mucizenin	son	şartına	aykırı	olarak	peygamberlik	iddiasından	önce	
meydana	 gelen	 harikulade	 olaylar	 mucize	 sayılmasa	 da	 evliyanın	 kerameti	
cinsinden	 bir	 harika	 sayılır.	 Peygamberler	 peygamber	 olmadan	 önce	 evliya	
derecesinde	 Allah	 dostlarıdır.	 Onlarda	 peygamberlik	 yaklaştığında	 görülen	
fevkalade	 hadiseye	 “irhas”	 denilir.	 Bunlar	 gelecek	 olan	 peygamberliği	 tesis	
maksadıyla	peygamber	olacak	olan	kimselerde	görülen	bazı	harikalardır.	

	
2.	Mucizenin	Peygamberliğe	Delaleti	
Şartlarına	uygun	olarak	meydana	gelen	mucizenin	peygamberlik	iddiasında	

bulunan	 zatın	 peygamberliğine	 delaleti,	 kat’î	 ve	 zaruridir.	 Çünki	 Hak	 Teâlâ’nın	
yalancı	 bir	 zatın	 elinde,	 böyle	misli	 gösterilemeyen	 fevkalade	 bir	mucize	 izhar	
etmesi	 aklen	 imkânsızdır.	 Zira	 bu,	 yalancı	 bir	 kimseyi	 tasdik	 etmek	 olur.	

	
1	Ahzab	Suresi,	33:	62;	Fatır	Suresi,	35:43;	Fetih	suresi,	48:	23.	
2	Seyid	Şerif	Cürcani,	Şerhul	Mevakıf,	3:	177-179.	
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Yalancıyı	 tasdik	 etmek	 kötü	 bir	 fiil	 olduğundan,	Hak	 Teâlâ	 hakkında	muhaldir.	
Gerçek	şudur	ki;	peygamberlik	denince,	iki	ana	esas	akla	gelir.	Birincisi;	Allah-ü	
Teâlâ’nın	 büyük	 bir	 lutfu	 olan	 ilahi	 vahye	mazhar	 olmak	 ve	 onu	 tebliğ	 ederek	
insanları	dünya	ve	ahiret	saadetine	ulaştırmak;	 ikincisi	 ise,	peygamberliği	 ispat	
eden	ve	onu	tasdik	eden	“Mucize”	göstermektir.	Şayet	peygamberler,	kudreti	her	
şeye	 yeten	 Hak	 Teâlâ	 tarafından	 teyit	 edilmeseler;	 yani	 onlara	 inkârcıları	 aciz	
bırakan	 mucizeler	 verilmese	 idi,	 Allah’ın	 Resulü	 olduklarını	 kimseye	
inandıramazlardı.	Mucize	göstermek	o	zatın	peygamberliğini	bilfiil	tasdik	etmek	,	
“doğru	söyledin,	sen	hak	peygambersin”	demektir.	

Peygamberler,	 eğer	 mucize	 ile	 desteklenmemiş	 olsalardı,	 sözlerini	 kabul	
etmek	ve	onları	tasdik	etmek	gerekmezdi.	Peygamberlik	davasında	sadık,	doğru	
ve	 samimi	 olan	 ile	 kazip,	 yalancı	 olan	 birbirinden	 ayırt	 edilemezdi.	 Mucize	
gösterilince,	 iddia	 sahibinin	doğru	 söylediği	 ve	peygamber	olduğu	kesin	olarak	
anlaşılmış	olur.	

Burada	 önemli	 bir	 hususu	 belirtmek,	 konumuza	 daha	 açıklık	 getirecektir.	
Bazı	kişilerin	 ilmini	ve	usulünü	öğrenerek	yaptıkları	 sihir,	asla	bir	 çeşit	mucize	
sayılmaz.	 Çünkü	 sihir,	 normal	 bir	 insanın	 maddi	 gücünün	 dışında	 görünse	 de,	
insanın	ruhi,	nefsanî	ve	ilmi	gücü	ve	takati	dışında	olağanüstü	bir	hadise	vasfında	
değildir.	Şayet	öyle	olsa	 idi	 sihir	de	mucize	gibi	vehbi	öğrenilemez	ve	bir	sanat	
haline	getirilemezdi.	Mucize;	insanların	her	türlü	güçleri	dışında	kalan,	çalışarak	
elde	edilemeyen	ve	ancak	Hak	Tealanın	yüce	iradesi	ve	verdiği	ilahi	güçle	yapılan	
fevkalade	bir	hadisedir.		

Sihir	gibi	kesbi,	 çalışarak	yapılamaz,	vehbidir,	 ilahidir.	Bu	bakımdan,	kötü	
maksatlara	 ve	 şerir	 kimseler	 tarafından	 öğrenilerek	 bir	 sanat	 ve	 geçim	 aracı	
haline	 getirilen	 sihirbazlık,	 dinen	 haram	 kılınıp	 yasaklanmış	 ve	 büyük	
günahlardan	 sayılmıştır.	 Ayrıca	 çalışarak	 elde	 edilen	 sihirbazlıkla	 yapılan	
sihirlerde,	peygamberlerin	gösterdiği	mucizelerde	bulunan	şartlar;	yani	meydan	
okuma,	insanları	aciz	bırakma	ve	peygamberlik	iddiası	yoktur.	Bu	gerçek	Kuran-ı	
Kerimde	 birkaç	 defa	 açıklanan	 Hz	 Musa’nın	 (as)	 mucize	 asası	 ile	 Firavunun	
sihirbazları	 arasında	 geçen	 olaylarda	 çok	 açık	 olarak	 görülmektedir.	 Bu	
bakımdan	sihir	mucizeye	benzemez;	mucizenin	peygamberliğe	kesin	ve	zorunlu	
delaletini	iptal	eden	bir	engel	sayılmaz.	

	
3.	Mucizeye	İnanmanın	Hükmü	
Her	 müslümanın,	 Allah-ü	 Teâlâ’nın	 insanlara	 zaman	 zaman	 göndermiş	

olduğu	peygamberlerinin	davalarında	sadık	ve	haklı	olduklarını	ortaya	koyan	ve	
Allah	 tarafından	 desteklendiklerini	 ispat	 eden	 mucizeler	 verdiğine	 inanması	
farzdır.	Hiçbir	peygamber	yoktur	ki	Hak	Teâlâ	ona	bir	mucize	ihsan	ederek	onu	
tasdik	 etmiş	 olmasın.	 Bu	 husus	 Kur’ân’da	 adı	 geçen	 her	 peygamber	 hakkında	
indirilen	 müteaddit	 ayetlerle	 sabit	 olmuş	 ve	 onlara	 verilen	 mucizeler	
açıklanmıştır.	O	halde	mucize	gerçeğine	iman;	kitap	sünnet	ve	icma-ı	ümmet	ile	
sabittir.	 Peygamberimizin	 (asm)	 Kur’an’la	 sabit	 olan	 “İsra”	 ve	 “İnşikak-ı	
Kamer”gibi	hissi	ve	kevni	mucizeleri	inkâr	küfrü	gerektirir.		

Her	peygambere	mucizeler	verildiğine	dair	pek	çok	ayetler	olduğu	gibi	şu	
sahih	 hadis	 de	 zikredilebilir.	 “Hiç	 bir	 peygamber	 yoktur	 ki	 ona	 insanların	
imanına	sebep	olan	mucizeler	verilmiş	olmasın.	Bana	verilen	mucize	 ise,	 ancak	
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bana	vahyolunan	bir	vahiydir.	Onun	için	kıyamet	gününde	ümmeti	en	fazla	olan	
peygamber	ben	olacağımı	ümit	ediyorum”1	

Peygamberlerin	 mucize	 göstermelerinin	 aklen	 de	 mümkün	 olduğuna	 en	
açık	delil;	mucizeyi	yaratan	Hak	Teâlâ’nın	her	şeyi	yaratacak	kudrette	bir	“Kadir-
i	Mutlak”	olmasıdır.	Çünkü	kâinatta	yerde	ve	gökyüzündeki	canlı	cansız	varlıklar	
âlemine	 dikkatle	 bakılarak	 ondaki	 incelik,	 şaşmaz	 düzen	 ve	 muhkem	 nizamı	
incelenip	 düşününce	 bütün	 bunların	 yaratıcısı	 olan	 Hak	 Teâlâ’nın	
peygamberlerini	 tasdik	etmek	maksadıyla	gerektiğinde,	her	birinin	elinde,	ezeli	
ilmine	 ve	 külli	 iradesine	 uygun	 olarak	 mucize	 adı	 verilen	 fevkalade	 bir	 şey	
yaratmasının	aklen	mümkün	olduğu	kolayca	anlaşılır.		

Allah’ın	sonsuz	kudret	ve	azametine	 inanan	herkes;	mucizeye,	onun	aklen	
mümkün	 ve	 fiilen	 sabit	 olduğuna	 tereddütsüz	 iman	 eder.	 İnsanlık	 tarihi	 bu	
gerçeğin	canlı	örnekleriyle	doludur.”2	

	
4.	Mucizenin	Çeşitleri	
“Akaid	 ve	 kelâm	 ilmine	 ait	 muteber	 ana	 kaynaklarda	 mucizeler	 iki	 ana	

gruba	 ayrılmış,	 sonra	 her	 gruba	 giren	 mucizelerin	 çeşitleri	 beyan	 edilmiştir.	
Bunlardan	 birincisi,	 “hissi	 ve	 kevni	 mucizeler”;	 diğeri	 ise,	 “akli”	 	 (manevi)	
mucizeler”	dir.	

Birinci	 gruba	 giren	 hissi	 ve	 kevni	 mucizeler	 de,	 mahiyet	 ve	 keyfiyet	
bakımından	iki	büyük	grupta	toplanır.	Birinci	grup;	Hak	Teâlâ’nın	elçileri	olarak	
seçtiği	 üstün	 vasıflı	 şahsiyetler	 olan	 peygamberlerin	 mümtaz	 zatları	 ve	 kâmil	
sıfatları	 ile	 ilgili	 fevkalade	haller,	üstün	meziyetler,	 yüce	 tecelli	 ve	özelliklerdir.	
İkinci	grupta	 ise;	peygamberlerin	zat	ve	 sıfatları	dışında	meydana	gelen	ve	her	
peygambere	verilen,	o	zamanki	insanların	duyu	organları	ile	müşahede	ettikleri	
tabiatüstü	 olaylar	 hissi	 ve	 kevni	 mucizeler	 grubuna	 girer.	 Bunlar	 her	
peygamberin	 peygamberliğini	 ispat	 etmek	 için	 Allah’ın	 izniyle	 gösterdiği,	 o	
zamanki	 insanları	 aciz	 ve	 hayran	 bırakan	 ve	 o	 devirde	 inandırıcı	 görülen	
fevkalade	eşsiz	hadiselerdir.	Bazı	âlimler,	özellikle	peygamber	(asm)	tarafından	
vahye	 ve	 Kuran	 ayetlerine	 dayanarak	 haber	 verdiği,	 geçmişte	 ve	 geleceğe	 ait	
hadiseler,	 “Mucizat-ı	 Haberiyye”	 adı	 verilerek	 bunları	 aynı	 türde	 mucizeler	
olarak	mütalaa	etmişlerdir.	Başta	Hatemül-	Enbiya	Hz.	Muhammed	(asm)	olmak	
üzere,	Allah’ın	sevgili	ve	mümtaz	kulları,	insanlığın	hidayet	rehberleri	ve	gerçek	
eğitici	 ve	 öğreticileri	 olan	 ve	 bizzat	 Allah	 tarafından	 terbiye	 edilen	
peygamberlerin	 mümtaz	 zat	 ve	 kâmil	 şahsiyetleri,	 onlar	 hakkında	 her	
müslümanın	inanması	gereken	kemal	sıfatlar,	onların	peygamberliğini	ispat	eden	
zati	mucizelerdir.	

Gerçek	 şudur	 ki;	 başta	 Hz	 Muhammed	 (asm)	 olmak	 üzere	 bütün	
peygamberlerin	 herkese	 güven	 ve	 emniyet	 veren	 güçlü	 ve	 dürüst	 şahsiyetleri,	
sağlam	karakter,	güzel	ahlak,	cesaret	ve	istikametleri,	parlak	zekâ	ve	dirayetleri,	
elde	ettikleri	eşsiz	başarılar,	sahip	oldukları	belağat	ve	fesahatları	gösterdiklleri,	
hissi	 mucizelerden	 daha	 tesirli	 ve	 açık	 olarak,	 her	 birinin,	 Allah’ın	 Rasülü	
olduğuna	kesinlikle	delalet	etmektedir.	

	
4.1.	Kuran-ı	Kerimle	sabit	olan	hissi	ve	kevnî	mucizeler	

	
1	Buhari,	Fezailül	Kuran	1,	Müslim,	İman,		239.	
2	Ali	Arslan	Aydın,		İslamda	İman	Esasları,	sh.	200-201.	
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1.	Hz.	İbrahim’in		(as)	Babil	hükümdarı	Nemrut	tarafından	mancınıkla	ateşe	
atıldığı	halde	yanmayarak	kurtulması.	

2.	 Musa	 peygamberin	 elindeki	 asanın,	 Firavunun	 sihirbazlarının	
yaptıklarını	 yutan	 bir	 ejderha	 haline	 gelmesi,	 sonra	 eski	 haline	 dönmesi.	 Aynı	
asayı	Hz.	Musa’nın	Kızıldeniz’e	vurmasıyla,	denizin	yarılması.		Böylece	Hz.	Musa	
yanındaki	 İsrail	 oğullarıyla	karşı	 sahile	 geçerek	kurtulmuşlar,	deniz	 eski	haline	
dönmüş	ve	Firavun	yanındakilerle	beraber	boğulmuştur.	

3.	 Hz.	 İsa’nın	 (as)	 Allah’ın	 izniyle	 ölüleri	 diriltmesi,	 hastalara	 dokunarak	
onları	iyi	etmesi	gibi	fevkalade	hadiseler,		

4.	Hz.	Süleyman’ın	(as)	Belkısın	tahtını	getirtmesi,	bir	günde	havada	uçarak	
üç	aylık	mesafeyi	gidip	gelmesi	birer	hissi	mucizedir.		

	
4.2.	Afakî	ve	enfüsî	mucizeler	
Peygamberlerin	 davalarında	 doğru	 ve	 sadık	 olduğunu	 gösteren	 delilleri,	

başlıca	iki	kısma	ayırmak	mümkündür:	
Afakî	ve	maddi	deliller,	yani	mucizeler;	ya	inkârcı	müşriklerin	böyle	bir	şeyi	

istemesi	üzerine	yahut	ta	bir	ihtiyaç	ve	lüzum	üzerine	zuhur	etmiştir.	Tamamen	
Allah’ın	 fiilidir.	 Enfüsi	 deliller	 ise,	 hakiki	 müminlere,	 fikir	 ve	 istidlal	 sahibi	
münevverlere	dair	delillerdir.	Mesela:	Peygamberlerin,	mensup	olduğu	topluluk	
arasında	 yaygın	 olan	 doğruluğu,	 emaneti,	 fetaneti,	 yalan	 söylememesi	 ve	 buna	
benzer	 vasıfları	 enfüsi	 delillerdir.	Her	 insaf	 ve	 vicdan	 sahibine	bu	 gibi	 vasıfları	
üzerinde	toplayan	bir	zattan	yalan	sadır	olmayacağı	kanaati	gelir	ve	 iman	eder.	
Afakî	deliller	anidir;	enfüsi	deliller	daimidir.	

İslam’a	 ilk	 intisap	eden	Resulullah	Efendimizin	zevce-i	muhteremeleri	Hz.	
Hatice,	 hiçbir	 afakî	 mucize	 görmeden,	 sadece	 enfüsi	 delillerle	 istidlal	 ederek	
iman	etmiştir.1	Aynı	şekilde	Hz.	Ebubekir	(ra)	de	hiçbir	mucize	görmeden	sadece	
Resulullah’ın	 tebliğ	 ve	 daveti	 üzerine,	 tereddütsüz	 iman	 etmiştir.	 Zira	 onun,	
Resulullah’ın	sıdk	ve	emanetine	sonsuz	itimadı	vardı.2	

Yine	 Hz.	 Harun	 ile	 Yuşa	 	 (as)	 Hz.	 Musa’nın	 nübüvvetine,	 mucize	
istemeksizin	 inanmışlardır.	 Şu	 halde,	 peygamberlerin	 mucizeleri	 karşısında	
insanların	takındıkları	tavırları	şöylece	tasnif	edebiliriz.	

1.	Akıl	 idrak,	basiret	ve	 insafa	sahipleri,	peygambere	 inanmak	için	mucize	
istememişler;	enfüsi	delillerle	istidlal	ederek	iman	etmişlerdir.	Misalleri	yukarıda	
geçti.		

2.	Gaflet	 ve	 cehalet	 içinde	 olan	 fakat	 hakkı	 kabule	 istidadı	 ve	 kabiliyetli	
bulunan	bir	kısım	kimseler	 ise	enfüsi	delillerle	 tatmin	olmayıp,	 akli	mucizelere	
ihtiyaç	 hissetmişlerdir.	 Muciyeyi	 gördükten	 sonra,	 tam	 kanaat	 getirerek	 iman	
etmişlerdir.	 Mesela.	 Firavunun	 sihirbazları	 gibi…	 Bunlar	 Hz.	 Musa’nın	 asasının	
kendilerinin	bütün	sihirlerini	iptal	ettiğini	görünce,	“Musa’nın	Rabbine	inandık”3	
diyerek	secdeye	kapanmışlardır.	

3.	Rum	Suresinin,	Bizans’ın	putperest	İran’a	galip	geleceğini	önceden	haber	
vermesi	ve	bu	haberin	daha	sonra	gerçekleştirmesi	de	bazı	Kureyşlilerin	sırf	bu	
gaybi	mucize	sebebiyle	imana	gelmelerine	sebep	olmuştur.		

4.	Bir	kısım	insanlara	da,	ne	kadar	afakî	mucize	gösterilse	gösterilsin,	iman	
etmezler.	 Bunlar	 artık	 hakka	 iman	 etme	 istidatlarını	 kaybetmiş	 kimselerdir.	
Nemrud,	Firavun,	Ebu	Cehil	gibiler…	Bunların	 inkarları	küfr-ü	 inadidir.	Nitekim	

	
1	Prof	Kamil	Miras,	Tecrid	Terc,	9:283.	
2	M.	Kandehlevi,	Hayatü’s	-	Sahabe,1:83-85.	
3	A’raf	Suresi,	7:120-122.	
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Kur’an-ı	Kerimde,	peygamberlerin	apaçık	mucizeler	gösterdikleri	halde,	bir	kısım	
kimseler	 tarafından,	 “Bu	 apaçık	 sihirdir.”1	diye	 inkar	 ettikleri	 zikredilmektedir.	
Gaybtan	 haber	 verdikleri	 haberler	 gerçek	 olarak	 ortaya	 çıkınca	 da	 “kâhin”	
ithamına	maruz	kaldıkları	beyan	edilmiştir.2	

	
4.3.	Kâfirlere	Tesir	Bakımından	Mucizeler	
Peygamberlerin	kâfirlere	karşı	gösterdikleri	mucizeler	iki	çeşittir.	
Hidayet	 Mucizeleri:	 Peygamberlerin,	 kendilerinin	 Allah’ın	 peygamberi	

olduğuna,	 sözlerinin	 hak	 ve	 gerçek	 olduğuna,	 halkı	 inandırmak	 için	 gösterdiği	
mucizelerdir.	

Helak	Mucizeleri.	 Bu	 mucizeler	 de,	 artık	 kabil-i	 ıslah	 olmayan	 ve	 azabı	
ilahi	 ile	 alay	 edip:	 “Getir	 şu	 azabı	 da	 görelim”	 diyen	 kavimleri	 helak	 etmek	
suretiyle	gösterilen	mucizelerdir.	Mesela;	Ad,	Semud,	Nuh,	Hud,	Lut	kavimlerinin	
helaki	gibi…	

	
4.4.	Müminlere	Tesir	Bakımından	Mucizeler	
Müminlere	tesiri	bakımından	da,	mucize	ikiye	ayrılır.	
Nübüvvetin	 ispatı	 için.	 Talep	 üzerine	 gösterilen	 mucizeler.	 Bunlara	

“BÜRHAN”	 denir.	 İmana	 istidadı	 olan	 kimseler,	 bu	mucize	 üzerine	 imana	 gelir.	
Daha	önceden	iman	etmiş	olanların	da	imanları	takviye	bulur,	kuvveti	artar.	

Talepsiz	 vuku	 bulan	 ilahi	 yardımlar.	 Cenab’ı	 Hak’kın	 mucize	 yoluyla,	
müminlerin	susuzluk,	açlık	gibi	ihtiyaçlarını	gidermesi.	Bunlara	“NUSRET”	denir.	
Birincisi,	 yalnız	 ve	 sadece	 Nebi’nin	 şahsıyla	 ilgilidir.	 İkincisi	 de	 müminlerin	
durumu,	takvası,	o	nusreti	hak	edecek	halde	olmaları	da	rol	oynamaktadır.3	

		
5.	 Peygamberlerin	 Mucizelerinin	 Kur’an-ı	 Kerimde	 Zikredilmesinin	

Hikmetleri	
Her	 şeyin	Kitab’ı	Mübin’de	yani,	Kur’an-ı	Kerimde	olduğunu	açıkça	beyan	

eden	 “Yaş	 ve	 kuru	 her	 ne	 varsa,	 Kitabı	 Mübin’de	 vardır.”4	mealindeki	 ayetin	
hükmüne	 göre,	 Kuran-ı	 Kerim,	 zahiren	 ve	 batınen	 ve	 delaleten,	 remzen	 ve	
işareten	 bütün	 zamanlarda	 vücuda	 gelmiş	 veya	 gelecek	 her	 şeyin	 içinde	
olduğunu	 ifade	 etmektedir.	 Ancak	 herkes	 her	 şeyi	 içinde	 görememektedir.	
Nitekim	 kaşiflerin	 keşifleri	 de	 tabiatta	 mevcuttur	 ancak	 bunları	 keşfetmek	 ve	
insanlığın	hizmetine	vermek	Arşimed,	Edison	ve	Newton	gibi	bilginlerin	çaba	ve	
gayreti	 ile	 olduğu	 gibi	 Kur’anın	 i’cazını	 ve	 içindeki	 hakikatleri	 keşfedip	
göstermek	de	Kur’an	üzerinde	araştırma	yapan	alimlerin	gayretleri	ile	olacaktır.	

İnsanların	sanat	ve	fen	cihetindeki	terakkilerinin	bir	sonucu	olarak	bugün	
uçak,	 elektrik,	 tren	 vb.	 gibi	 birçok	 sanat	 ve	 fen	 harikaları	 vücuda	 gelmiş	 ve	
insanların	 maddi	 hayatlarında	 ehemmiyetli	 bir	 yer	 almıştır.	 Elbette	 umum	
insanlara	 hitaben	 ve	 her	 şeye,	 içinde	 lüzumu	 nispetinde	 yer	 veren	 Kur’ân-ı	
Kerim,	 bunları	 ihmal	 etmez	 ve	 etmemiştir.	 İki	 cihet	 ile	 bu	 harikalara	 işaret	
etmiştir.		

*	Peygamberlerin	mucizelerini	bildirerek…		
*	Bazı	tarihi	hadiseleri	naklederek...5	

	
1	Hicr	Suresi,	15:6.	
2	Tur	Suresi,	52:29.	
3	Peygamberler	Tarihi,	Mehmet	Dikmen-Bünyamin	Ateş,	s.	62.	
4	Enam	Suresi,	6:59.	
5	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Sözler,	263.	
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Biz	bunlardan	sadece	peygamber	mucizelerinin,	bu	harikalara	nasıl	 temas	
ettiğine	 kısaca	 işaret	 edeceğiz.	 Kuran-ı	 Kerimde	 peygamber	 mucizelerinden	
bahsedilmesinde,	başlıca	iki	hikmet	vardır:	

*	O	peygamberlerin	nübüvvetlerini,	halka	kabul	ve	tasdik	ettirmek,	
*	Maddi	gelişme	ve	sanat	 için	 lâzım	olan	örnekleri	 insanlığa	göstererek,	o	

mucizelerin	benzerlerini	meydana	getirmek	için	insanları	teşvik	ve	teşci	etmek.	
Sanki	 Kur’ân-ı	 Kerim	 peygamberlerin	 kıssa	 ve	 hikâyeleriyle,	 maddi	 terakkinin	
esaslarına	ve	temellerine,	parmakla	işaret	ederek:	

	“Ey	 insanlar!	Şu	gördüğünüz	mucizeler	bir	 takım	örnek	ve	numunelerdir.	
Fikirlerinizi	 birleştirmekle	 ve	 çalışmalarınızla,	 şu	 örneklerin	 benzerlerini	
yapabilirsiniz.”	 diye	 ihtar	 etmiştir.	 Evet,	 mazi,	 istikbalin	 aynasıdır.	 İstikbalde	
vücuda	 gelecek	 icatlar,	 mazide	 kurulan	 esas	 temeller	 üzerine	 bina	 edilir.	 Şu	
asrımızdaki	terakki,	aslında	tamamıyla	dinlerin	gösterdiği	işaretlerden	hâsıl	olan	
ilhamlar	üzerine	vücuda	gelmiştir.		

Mesela:	
*	İlk	saat	ve	gemi,	mucize	eli	ile	insanlara	verilmiştir.		
*	Birçok	 sanatların	 esası	 olan	demirin	 yumuşatılıp	 kullanılması	 sayesinde	

icat	edilen	bu	kadar	terakkiyat	ile	insanlık,	Hz.	Davud’un	(as)	“Demiri	avucunda	
yumuşatma	mucizesi”	ne	mazhar	olmuştur.		

*	 Uçak,	 füze	 gibi	 icat	 edilen	 terakkiyat	 ile	 insanlar,	 Hz.	 Süleyman’ın	 (as)	
“Havanın	musahhar	olması	mucizesi”ne	yanaşmışlardır.	

	*	 Kıraç	 kumlu	 yerlerden	 su	 çıkaran	 santrefüj	 aleti,	 Hz.	 Musa’nın	 (as)	
“Asasıyla	vurduğu	yerden	su	akıtma	mucizesi”	nin	benzeridir.	

*	Tecrübeler	sayesinde	ve	fikirlerin	birbirine	eklenmesiyle	meydana	gelen	
tıp	 sahasındaki	 terakkiler,	 Hz.	 İsa’nın	 (as)	 tıp	 sahasına	 ait	 mucizelerinin	
nazireleridir.	Hz.	İsa	(as)	zamanın	tıbbının	tedaviden	aciz	kaldığı	birçok	hastaları	
iyi	 etmiş,	 hatta	 ölüleri	 diriltmiştir.	 Bu	 günkü	 tıp	 da,	 kalp	 nakliyatı	 ve	 bitkisel	
hayat	 gibi	 bazı	 tıbbi	 müdahalelerle	 ölüme	 geçici	 hayat	 rengi	 verebilmekte	 ve	
böylece	Hz.	İsa’nın	“Ölüleri	diriltme	mucizesi”	nin	benzerlerini	yapabilmektedir.		

*	 Hz.	 İbrahim’in	 (as)	 “Ateşte	 yanmama	 mucizesi”	 amyant	 gibi	 ateşte	
yanmayacak	maddelerin	keşfedilmesi	için	birer	teşviktir.	

*	Mısır’da	ki	Hz.	Yusuf’un	(as)	Kenan’da	ki	babası	Hz	Yakup’un	(as)	suretini	
gözüyle	görmesi	üzerine,	Züleyha’dan	çekilmesi	mucizesi…	Ayrıca	Hz.	Yakub’un	
Mısır’dan	 gelen	 kervandan,	 oğlu	 Yusuf’un	 gömleğinin	 kokusunu	 duyması	
mucizesi…	Süleyman	(as)	zamanında,	saba	melikesi	Belkıs’ın	tahtının	aynen	veya	
sureten,	Hz.	Süleyman’ın	(as)	önünde	hazır	olmasıyla	alakalı	mucize…	Bütün	bu	
mucizeler,	 uzak	mesafelerden	 eşyanın	 ve	 seslerin	 veya	 kokuların	 sureten	 veya	
aynen	naklinin	mümkün	olacağına	işaret	etmekte;	insanların	bu	hususta	çalışma	
yapmaya	sevk	etmektedir.	Nitekim	bugün	radyo	televizyon,	telefon	vasıtalarla	bu	
mucizelerin	kısmen	benzerleri	yapılmıştır.		

*	 Hz.	 Süleyman’a	 (as)	 “Kuşdilinin	 öğretilmesi	 mucizesi”	 insanların	 kuş	
seslerinin	 ne	 mana	 ifade	 ettiğini	 öğrenmelerine	 ve	 bu	 seslerin	 özelliklerini	
keşfederek	 bu	 hayvanlardan	 istifade	 etmek	 imkânı	 hazırlamalarına	 işaret	
etmektedir.	 Nitekim	 bugün	 kuşdiliyle	 ilgili	 çalışmalar,	 çok	 ileri	 seviyeye	
varmıştır.	

İşte	bunlar	gibi	insanların	daha	benzerini	yapamadığı	çok	mucizeler	vardır	
ki	onların	da,	medeniyetin	terakkisiyle	yavaş	yavaş	keşfine	çalışılmaktadır.1	

	
1	Peygamberler	Tarihi,	Mehmet	Dikmen-Bünyamin	Ateş,	s.	65.	
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6.	Mucize	Dışında	Diğer	Harikalar	
Davay-ı	 Nübüvvetten	 önce	 ve	 sonra	 meydana	 gelen	 harikalar	 da	 vardır.	

Bunlar	nübüvvetle	alakalı	 ise	yine	mucize	sayılırlar.	Peygamber	dışında	Allah’ın	
veli	 kullarında	görülen	harika	hallere	 “Keramet”	ve	Allah’ın	yardımı	anlamında	
“Meunet”	denir.	Şayet	inanmayan	ve	gaflet	içinde	olanda	görülen	muvaffakıyet	ve	
harika	haller	ise	“İstidrac”	adını	alır.	Bunları	ele	alacak	olursak:	

1.	 İrhasat:	 Peygamber	 olmaya	 namzet	 bir	 zatın,	 peygamber	 olarak	
gönderileceğine	 delalet	 eden	 olağanüstü	 bir	 hadisedir.	 Böyle	 fevkalade	 bir	
hadise,	o	zata	peygamberlik	gelmeden	önce	meydana	gelir.	Hz	İsa’nın	(as)	daha	
beşikte	iken	konuşması,	bazı	ağaçların	ve	taşların	Peygamber	Efendimize	(asm)	
selam	 vermesi,	 bulutun	 onu	 gölgelemesi	 gibi…	 İrhas	 da,	 mucize	 gibi	 yalnız	
peygambere	mahsus	bir	harikadır.	

2.	 Keramet:	 Mucize	 sadece	 peygamberlere	 hastır.	 Onda	 peygamberin	
hiçbir	kesbi	yoktur.	Kendi	şahsına	mal	etmesi	düşünülemez.	Keramet	ise	Allah’ın	
salih	 kullarına	 fazl	 ve	 lütfundan	 verdiği	 harika	 ihsanlardır.	 Allah	 dostu	 veli	 ve	
evliya	diye	anılan	bu	gibi	zevatın,	gerektiği	zaman	“keramet”	göstermesi,	haktır.	
Keramet,	mucize	derecesine;	veli	de	nebinin	derecesine	asla	ulaşamaz.	Keramet	
sahibinin,	 her	 zaman	 kerametine	 şuuru	 taalluk	 etmesi	 gerekmez.	 Bazen	 de	
keramet	 gösterdiğini	 bilmez	 kerametin	 evla	 ve	 selametli	 olan	 kısmı	 budur.	
Keramet	olarak	bilmediği	için	nefsine	nisbet	etmek	ihtimali	yoktur.	

Bediüzzaman	 hazretleri	 “Kerametin	 izharı,	 zaruret	 olmadan	 zarardır.	
İkramın	izharı	 ise,	bir	tahdis-i	nimettir.	Eğer	kerametle	müşerref	olan	bir	şahıs,	
bilerek	 harika	 bir	 emre	mazhar	 olursa,	 o	 halde	 eğer	 nefs-i	 emmâresi	 bâki	 ise,	
kendine	 güvenmek	 ve	 nefsine	 ve	 keşfine	 itimad	 etmek	 ve	 gurura	 düşmek	
cihetinde	 istidraç	 olabilir.	 Eğer	 bilmeyerek	 harika	 bir	 emre	 mazhar	 olursa:	
Meselâ,	birisinin	kalbinde	bir	 sual	var.	 İntâk-ı	bilhak	nevinden	ona	muvafık	bir	
cevap	 verir;	 sonra	 anlar.	 Anladıktan	 sonra	 kendi	 nefsine	 değil,	 belki	 kendi	
Rabbisine	 itimadı	 ziyadeleşir	 ve	 "Beni	 benden	 ziyade	 terbiye	 eden	 bir	Hafîzim	
vardır"	der,	tevekkülünü	ziyadeleştirir.	Bu	kısım,	hatarsız	bir	keramettir;	ihfâsına	
mükellef	değil.	Fakat	fahr	için,	kasten	izharına	çalışmamalı.	Çünkü	onda	zâhiren	
insanın	kisbinin	bir	medhali	bulunduğundan,	nefsine	nispet	edebilir.		

Amma	 ikram	 ise,	 o,	 kerametin	 selâmetli	 olan	 ikinci	 nevinden	 daha	
selâmetli,	bence	daha	âlidir.	İzharı,	tahdis-i	nimettir.	Kisbin	medhali	yoktur;	nefsi	
onu	kendine	 isnad	etmez”1	şeklindeki	 izahları	 ile	keramet	 ile	 ikramın	 farklarını	
anlatmıştır.	

	
3.	 Meûnet	 (yardım,	 destek):	 Salih	 Müslümanlardan	 olduğu	 halde,	 halk	

arasında	hali	gizli	kalmış,	iç	âlemi	anlaşılmayan	bilinmeyen,	meczup	bilinen	veya	
safdil	 görünen	 kimselerden,	 bir	 iddiada	 bulunmadan	 meydana	 gelen	 bazı	
harikalardır.	Bu	hal,	sahibinin	bazı	bela	ve	musibetten	kurtulmasına	ve	geçiminin	
kolaylaşmasına	 yardımcı	 olur.	 Karşılarındaki	 insanların	 aklından	 geçenleri,	
maksat	ve	niyetlerini	keşfetmek,	bir	çeşit	meunet	sayılır.	

	
4.	İstidrac:	Küfrü	ve	fıskı	açık	bazı	kimseler	elinde,	arzularına	uygun	olarak	

meydana	 gelen	 harikalara	 “istidrac”	 adı	 verilir.	 Bu,	 Allah	 Teâlâ’nın	 inad,	 kibir,	
haset	 ve	 ihtirasları	 sebebiyle	 yola	 gelmeyen	 münkirlere	 istediği	 fırsatı	

	
1	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Mektubat,	36.	
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vermesidir	 ki;	 kötülüğe	 ve	 günah	 işlemeye	 devam	 ederek,	 daha	 çok	 azaba	
müstehak	olmaları	hikmetine	dayanır.	Bu	gibi	zalim,	 fasık	ve	 inkârcı	kimselerin	
dünya	ile	ilgili	isteklerine	kavuşmaları,	arzu	ve	duaların	kabulu,	“istidrac”	sayılır.	

	
5.	 İhanet	 (Hakir	 ve	 zelil	 kılmak):	 Küfrü	 ve	 fıskı	 açık	 olan	 bazı	 kişiler	

elinde	 arzu	 ve	 isteklerine	 aykırı	 olarak	 meydana	 gelen	 bir	 takım	 harika	
olaylardır.	Bu	hale	“hizlan”	adı	verilir.	Bu	tip	yalancı	münkirler	elinde	meydana	
gelen	menfi	harikalar,	Hak	Teâlâ’nın	onları	yalanlamak	ve	rezil	etmeyi	dilemesi	
ile	 ortaya	 çıkar.	 Nitekim	 rivayete	 göre;	 peygamberlik,	 davasında	 bulunan	
“Müseylemetül	 Kezzab”	 diye	 anılan	 yalancı,	 mucize	 göstermek	 maksadıyla	 tek	
gözü	kör	bir	adama	gözü	açılsın	diye	dua	etmiş;	adamın	gören	diğer	gözü	de	kör	
olmuş.	

Sonuç	 olarak,	 harika	 türlerinden,	 yalnız	 keramet	 ve	 irhas,	 sahibinin	
büyüklüğüne	 ve	 yüksek	 derecesine	 delalet	 eder.	 Sihir	 ise,	 dinen	 haram	 olup,	
yukarıda	belirtilen	sebeplerle,	bu	harika	çeşitlerinden	hiçbirine	girmez	ve	dinen	
hiçbir	değer	taşımaz.	Sihirbazlar	dinen	makbul	kişiler	değildir.	

	
7.	Mucizeler	ile	Harikalar	Arasındaki	Farklar	
Mucizelerle	 diğer	 harikalar	 arasındaki	 farkların	 en	 başında	 Mucizenin	

Allah’ın	koyduğu	ve	hiç	kimsenin	değiştiremeyeceği	“Sünnetullah”	ve	“Adetullah”	
denilen	Fıtri	 ve	Kevnî	kanunların	hükmünü	ortadan	kaldırarak	değiştirmesidir.	
Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	“Allah’ın	öteden	beri	işleyip	duran	kanununda	asla	
bir	değişiklik	bulamazsın.”1	buyurarak	Tabiat	Kanunlarının	hiçbir	güç	ve	kuvvet	
tarafından	 değişmeyen	 kanunlar	 ve	 kurallar	 olduğunu	 ifade	 eder.	 Sihirbazların	
ve	 teknik	 ve	 teknolojinin	 harikaları	 Allah’ın	 kanunlarını	 keşfederek	 kanunlara	
uygun	davranmaları	 ve	 insanlığın	yararına	 sunmalarıdır.	Cambazın	 ip	üzerinde	
yürümesi,	 “Denge	 Kanununa”	 uymak,	 seslerin	 ve	 görüntülerin	 nakli	 “Ses	
Kanunlarına”	uymaktır.	Mucize	ise	bu	kanunları	delmek	ve	hükümünü	kaldırmak	
şeklindedir	 ki	 ancak	 bu	 kanunları	 koyan	 Allah’ın	 işidir.	 Hz.	 İbrahim’i	 ateşin	
yakmaması,	 Salih’in	 (as)	 devesinin	 kayanın	 içinden	 çıkması,	 Hz.	 Meryem’in	
babasız	Hz.	İsa’yı	doğurması	ve	Peygamberimizin	(asm)	miraca	çıkması,	ayı	ikiye	
bölmesi,	avucuna	aldığı	bir	parça	 toprağın	 tüm	müşriklerin	gözüne	girmesi,	bir	
kişilik	yemekten	üç	yüz	kişinin	yiyip	doyması,	parmaklarından	suyun	akması	ve	
bin	 beşyüz	 kişinin	 bu	 sudan	 içmesi,	 hayvanlarına	 su	 içirmesi	 ve	 kaplarını	
doldurması	gibi	mucizelerin	tamamı	yüce	Allah’ın	müstemir	adetini	ve	koyduğu	
kanununu	 değiştirmesi	 ile	 meydana	 gelir	 ve	 katiyyen	 insan	 işi	 değil,	 Allah’ın	
fiilidir.	İşte	mucize	budur.	

	
Diğer	hususları	maddeler	halinde	özetleyecek	olursak;	
1.	Mucize;	ancak	peygamberlik	şerefine	mazhar	olan	Allah’ın	sevgili	kulları	

mümtaz	şahsiyetler	tarafından	ve	davalarına	uygun	olarak	meydana	gelir.	Diğer	
harikalarda	bu	şartlar	bulunmaz.	

2.	Mucize;	genellikle	halkın	 istemesi	üzerine	gösterilir	ve	ortaya	çıkar.	Bu	
esnada	 halka	 “Bir	 benzerini	 de	 siz	 getirin”	 diye	 meydan	 okunur	 ve	 halk	 aciz	
kalarak	 bir	 benzerini	 yapamazlar.	 Veliler	 ve	 diğer	 harika	 sahipleri,	 böyle	 bir	
iddiada	bulunamazlar.	

	
1	Ahzab	Suresi,	33:62;	Fatır	Suresi,	35:43;	Fetih	Suresi,	48:23.	
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3.	Mucize	gösteren	peygamberler,	her	türlü	ahlaki	fazilet	ve	üstün	vasıflarla	
muttasıf	 birer	 ahlak	 ve	 fazilet	 timsali	 olurlar.	 O	 kadar	 ki,	 bu	 halleri	 de	 onların	
peygamberliklerine,	 delalet	 eden	 birer	 harika	 derecesinde	 görülür.	 Bu	 sebeple,	
vehbi	 olan	 ve	 Allah	 tarafından	 kendilerine	 verilen	 peygamberlik	 sıfatlarıyla	
muttasıf	olmayanlar,	mucize	gösteremezler.1	

	
1	Ali	Aslan	Aydın,	İslamda	İman	Esasları,	204-220.	
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İKİNCİ BÖLÜM 

PEYGAMBERLERİN HAYATI 
 

Hz. ÂDEM (as) 

İnsanın	Yaratılışı	
Yüce	Allah	yeryüzünde	bir	halife	yaratacağını	ve	onlara	kendi	sıfatlarından	

hayat,	 ilim,	 irade,	kudret,	görme,	 işitme	ve	konuşma	gibi	sıfatlarla	donatacağını	
haber	verdi.	Yeryüzüne	uyum	sağlaması	için	de	bedeninin	dünyanın	toprağından	
olmasını	 diledi.	 	 Kur’an-ı	 Kerim	Âdem’in	 (as)	 topraktan	 yaratılmasının	Allah’ın	
varlık	ve	birliğinin	delillerinden1	olduğunu	belirtmektedir.	

Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 ilk	 insan	 olan	 Hz.	 Adem’in	 (as)	 topraktan2	
yaratıldığını	haber	vermektedir.		

Allah	 Teâla	 Azrail’e	 (as)	 yeryüzünün	 muhtelif	 yerlerinden	 toprak	
getirmesini	emretti.	Bu	şekilde	insanların	tüm	dünyaya	uyum	sağlayacak	ve	her	
yere	 uyumlu	 olacak,	 muhtelif	 renk,	 kabiliyet	 ve	 ahlakta	 olmasını	 murad	 etti.3	
Allah	 toprağı	 hikmetine	 uygun	 olarak	 çeşitli	 safhalardan	 geçirdikten	 sonra	 bu	
toprağı	su	ile	karıştırdı,	böylece	toprak	çamur	haline	geldi	ve	buna	balçık4	dendi.	

Allah	 her	 canlıyı	 sudan	 yaratmıştır.5	İnsan	 bedenini	 ise	 su	 ve	 toprak	
karışımından	 yaratmış,	 dörtte	 üçünü	 su,	 dörtte	 birini	 de	 topraktan	 kılmıştır.		
Yeryüzünün	 de	 dörtte	 üçünün	 su	 olması	 insanın	 kâinattan	 ve	 dünyadan	
süzülmüş	 bir	 hülasa	 olduğunu	 göstermektedir.	 Ayrıca	 toprak	 cinslerinin	 farklı	
yumuşak,	 sert,	 uyumlu,	 uyumsuz,	 çorak	 ve	 verimli	 olması	 gibi	 insanlar	 da	
karakter	olarak	farklı	huylarla	donatılmıştır.	Kâinatın	bir	tercüme-i	ezeliyesi	olan	
Kur’an-ı	 Kerim	 bu	 gerçeği	 bize	 “Biz	 insanı	 çamurdan	 süzülmüş	 bir	 hülasadan	
yarattık.”6	ayeti	ile	ifade	etmektedir.	

Yaratılış	safhasını	da	şöyle	anlatır.	“Biz	onu	cıvık	ve	yapışkan	bir	çamurdan	
yaptık.7	Sonra	o	cıvık	çamuru	kurtarak	yapışkan	hale	getirdik.8	Bu	safhada		Allah	
varlığın	diğer	bir	yapısı	olan	ısıyı	devreye	sokuyor.	Çamura	şekil	verdikten	sonra	
ona	 ısı	 vererek	 kurutuyor.	 Toprağı	 kurutarak	 saksı	 ve	 çömlek	 yapanların	 ona	
şekil	verip	sonra	fırına	sürerek	ısı	ile	kurutması	gibi	kuru	hale	getirdi.9	

	
Hz.	Âdem’e	Ruh	Verilmesi	

	
1	Rum	Suresi,	30:20.	
2	Hud	Suresi,	11:61;	Taha	Suresi,	20:55;	Nuh,	71:18.	
3	İbn	Kesîr,	Tefsirü'l-Kur'an'i'l-Azîm,	l:	132.	
4	Secde	Suresi,	32:	7.	
5	Nur	Suresi,	24:45;	Furkan,	25:54.	
6	Mü’minun	Suresi,	23:12;	Muhammed	Hamdi	Yazır,	Hak	Dini	Kur’an	Dili,	5:3056-3059,	3431-
3432.	
7	Saffat	Suresi,	37:11.	
8	Hicr	Suresi,	15:26-28.	
9	Rahman	Suresi,	55:14.	Açıklama	için	bkz.	Elmalı,	Tefsir,	8:4669.	
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Nihayet	 Hz.	 Âdem’in	 (as)	 cesedi	 ruh	 verilmeye	 müsait	 hale	 gelince	 ona	
ruhundan	üfledi.	Yüce	Allah	Hz.	Âdem’in	(as)	cesedine	ruh	üfleyince	Âdem	(as)	
aksırarak	gözlerini	açtı	ve	“Elhamdülillahi	Rabbi’l-âlemîn!”	dedi.1	

Yüce	 Allah	 bunun	 üzerine	 “Yerhamükallah!”	 (Allah	 sana	 rahmet	 etsin!)	
buyurdu.	Sonra	“Ben	kimim?”	diye	sordu.	Âdem	(as)	“Sen	kendisinden	başka	ilah	
olmayan	Allah’sın!”	dedi.	Yüce	Allah	“Doğru	söyledin.”	buyurdu.2	

Yüce	Allah’ın	ruhundan	üflemesi	kâinatın	ve	dünyanın	küçük	bir	çekirdeği	
mahiyetinde	olan	ve	 tüm	varlık	emrine	verilen	 insanın	kâinattaki	 tüm	varlıklar	
ile	 münasebet	 kurabilmesi	 için	 kendisine	 verilen	 istidat	 ve	 kabiliyetlerin	
nemalanması	 için	 lâzım	 olan	 ilahî	 rahmete	 mazhar	 olması	 için	 subutî	
sıfatlarından	 ilim,	 irade,	 kudret,	 görme,	 işitme,	 konuşma	 ve	 hayat	 gibi	
sıfatlarından	 cüz’î	 olarak	 kendisine	 vermiş	 oldu.	 İnsan	 ruhu	 bunlarla	 kamil	 bir	
ruh	 oldu	 ve	 Allah	 bunu	 insana	 üfledi.	 Bu	 sıfatlar	 Allah’tan	 olduğu	 için	 Allah	
“ruhumdan	üfledim”3	buyurdu.	

Melekler	 şeytanın	vesvesesi	ve	 iğvası	 ile	neden	secde	etmeleri	gerektiğini	
sordukları	 zaman	 yüce	 Allah	 onları	 imtihana	 tabi	 tuttu.4	Âdem’e	 (as)	 eşyanın	
isimlerini	 öğretti.	 Sonra	 meleklere	 eşyanın	 isimlerini	 sordu.	 Onlar	 cevap	
veremediler.	 Allah	 Hz.	 Âdem’e	 (as)	 “Ey	 Âdem!	 Bunların	 isimlerini	 beyan	 et!’	
ferman	edince	Âdem	(as)	meleklere	onları	açıkladı.	Yüce	Allah	‘Ben	demedim	mi	
sizin	gizlediklerinizi	de	açıkladıklarınızı	da,	içinizden	geçirdiklerinizi	de	bilirim.’	
buyurdu.5	

Bunun	 üzerine	 melekler	 Âdem’e	 (as)	 secde	 ettiler.	 İblis	 ise	 kibirlendi	 ve	
secde	 etmekten	 imtina	 ederek	 kafirlerden	 oldu. 6 	Neden	 secde	 etmediği	
sorulunca	da	‘Ben	ateşten	yaratıldım,	o	ise	topraktan,	ben	ondan	üstünüm’	dedi7	
ve	secde	etmedi.		

İblis	 cinlerdendi.8	Hz.	Âdem	yaratılmadan	önce	 yeryüzüne	 cinler	hakimdi.	
İblis	 ise	bunların	 içinde	en	büyük	alim	ve	abid	 idi.	Yeryüzünde	 ibadet	etmediği	
yer	 kalmamıştı.	 Ancak	 kalbinde	 gurur	 ve	 kibir	 taşıyordu.	 Ancak	 melekler	 ve	
cinler	bunu	bilmiyorlardı.	Allah	onun	içinde	taşıdığı	bu	gururu	ortaya	çıkarmak	
için	 onu	 da	 Âdem	 ile	 imtihan	 etti.	 O	 da	 secde	 emrine	 itaat	 etmeyerek	
kalbindekini	 dışına	 vurdu.	 Allah’ın	 emrini	 dinlemeyerek	 secde	 etmedi.	 Sebebi	
sorulunca	 “Ben	 ondan	 hayırlıyım.	 Ben	 ateşten	 yaratıldım,	 o	 ise	 topraktandır.”	
dedi.	Allah	da	onu	bu	isyanının	cezası	olarak	her	hayırdan	ümit	kesmiş	bir	şeytan	
olduğunu	gördü	ve	lanetliyerek	huzurundan	kovdu.9	

Böylece	yüce	Allah	şeytanı	da	Âdem’le	(as)	 imtihan	ederek	gerçek	yüzünü	
ortaya	 çıkardı	 ve	 lanetleyerek	 huzurundan	 kovdu.	 Şeytan	 da	 Âdem’e	 düşman	
oldu	ve	bu	düşmanlık	devam	etmektedir.	

	
Allah’ın	Âdem’i	(as)	Cennete	Koyması	

	
1	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:31;	Taberi,	Tarih,	1:48;	İbnü’l-Esir,	Kâmil,	1:29.	
2	İbn-i	Asakir,	Tarih,	2:342;	M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	Diyanet	Vakfı	Yayınları,	1:29-
32.	
3	Hicr	Suresi,	15:29,	Secde,	32:8-9.	
4	Bakara	Suresi,	2:30-32.	
5	Bakara	Suresi,	2:33.	
6	Bakara	Suresi,	2:34.	
7	Sad	Suresi,	38:	71-76;	Hicr	Suresi,	15:29;	Secde,	32:8-9.	
8	Kehf	Suresi,	18:50.	
9	Bakra	Suresi,	2:34;	Sâd	Suresi,	38:	74-76;	Taberi,	Tarih,	1:48.	
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Allah	Hz.	Âdem’i	 (as)	Cuma	günü	yarattı	ve	o	gün	cennete	koydu.1	Adem’i	
cennete	 koyduktan	 sonra	 “Git	 şu	 meleklere	 selam	 ver	 ve	 nasıl	 karşılık	
verdiklerini	 öğren”	 buyurdu.	 Hz.	 Âdem	 (as)	 “Esselâmü	 Aleyküm!”	 diye	 selam	
verdi.	 Melekler	 de	 “Ve	 aleykümü’s-Selam	 ve	 Rahmetullah”	 diye	 karşılık	
verdiler.2		

Yüce	Allah	cenneti	 insan	 için	yaratmıştı;	ama	ona	 layık	olmasını	da	murat	
etmiştir.	 Bu	 nedenle	 insanı	 dünyaya	 göndererek	 liyakat	 kazanmasını	 diledi.	
İnsanın	 istidat	 ve	 kabiliyetlerinin	 gelişmesi	 için	 eğitime	 ve	 imtihana	 tabi	 tuttu.	
Hayat	 vasıtası	 ile	 kâinatla	 alaka	 peyda	 etti.	 Hayatın	 devamı	 için	 rızka	 muhtaç	
kıldı.	 Rızkını	 tüm	dünyaya	 yayarak	 insanı	 dünyanın	 tüm	 varlıkları	 ile	 alakadar	
hale	 getirdi.	 Bu	 alakayı	 devam	 ettirmek	 için	 göz,	 kulak,	 dil	 gibi	 azaları	 ile	 ilim,	
irade,	kudret	gibi	sıfatlarla	onu	donattı.		

Böylece	tüm	dünya	ile	alakalı	ve	eşyayı	idareye	yetkili	kıldı.	Bundan	dolayı	
insana	 “Halife”	 adını	 verdi.3	Yani,	 Allah’ın	 adına	 yeryüzünde	 tasarruf	 yetkisi	
verdi.	 İnsanı	 hür	 bıraktı	 ve	 tasarrufundan	 sorumlu	 tuttu.	 Bu	 tasarrufu	 hem	
maddi	eşyaya,	hem	de	manevi	alemlere	şamil	kıldı.4	

Allah’ın	meleklere	halife	yaratacağı	ve	yeryüzünü	onunla	şenlendireceğini	
sorması	 bir	 nevi	 istişaredir.	 Melekler	 tesbih	 ve	 takdis	 için	 yaratacaksan	 biz	
bunun	 için	 yeterli	 değil	 miyiz,	 kaldı	 ki	 ona	 verdiğin	 nefisle,	 istidat	 ve	
kabiliyetlerle	 onlar	 yeryüzünde	 fesat	 çıkarırlar’	 demeleri	 üzerine	 de	 “Ben	 sizin	
bilmediklerinizi	 de	 biliyorum.	 Adem’i	 yaratmaktaki	 amacım	 sadece	 tesbih	 ve	
takdis	değil,	yeryüzünü	imar	ve	tamir	ile	beraber	insanın	istidat	ve	kabiliyetlerini	
inkişafı,	 cennete	 layık	 hale	 gelmeleri	 ve	 mükemmel	 insan	 olmalarıdır.	 Ayrıca	
onların	 benim	 sizin	 bilmediğiniz	 ve	 fıtratınız	 gereği	 bilemiyeceğiniz	 isim	 ve	
sıfatlatımı	 da	 keşfederek	 onların	 aynasında	 beni	 tanımalarıdır”	 buyurmuş	 ve	
bunu	da	Adem’e	(as)	öğrettiği	isimlerle	melekleri	imtihan	ederek	ispat	etmiştir.	
Yüce	Allah	lisan-ı	istidat	ve	hikmet	ile	“İnsanın	istidadı	meleklerden	farklıdır	ve	
insan	bu	istidatları	inkişaf	ettirerek	meleklerden	üstün	olacaktır.”5	buyurmuştur.	

Allah	 Hz.	 Âdem’i	 (as)	 insan	 için	 yarattığı	 cennetine	 koydu.6	Âdem	 (as)	
cennette	 yalnız	 gezerken	 canı	 sıkıldı.	 Kendisi	 ile	 konuşacağı,	 düşüncelerini	 ve	
sevinçlerini	paylaşacağı	birisi	yoktu.	Yüce	Allah	Hz.	Âdem’e	uyku	verdi.	7	Sol	eğe	
kemiğinden	 Hz.	 Havva’yı	 “Ahsen-i	 Takvim”	 üzere	 yarattı8	ve	 cennet	 hulleleri	
giydirerek	 yanına	 oturttu.9	Eğe	 kemiğinden	 yaratmasının	 sebebi	 eşinin	 ona	
meyilli	olmasını	istediği	içindi.	

Yüce	Allah	bir	 canlıdan	yaratıldığı	 ve	 canlıların	 anası	 olduğu	 için	 “Havva”	
adını	 verdi.10	Melekler	 Hz.	 Âdem’e	 yanındakinin	 kim	 olduğunu	 sordular.	 Hz.	

	
1	Malik,	Muvatta,	1:108;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:30.	
2	Buhari,	Sahih,	4:102;	Tecrid-i	Sarih,	9:76,	Hadis	No:	1367.	
3	Bakara	Suresi,	2:30.	
4	Bakara	Suresi,	2:30;	En’am	Suresi,	6:165;	Ragıb	el-Isfahani,	Müfredat	fi	Garibi’l-Kur’ân,	İstanbul-
1986,	s.223;	Muhammed	Hamdi	Yazır,	Hak	Dini	Kur’ân	Dili,	1:300.	
5	İşaratu’l-İ’caz,	2012,	s.	179.	
6	Nisa	Suresi,	4:1;	Prof.	Kâmil	Miras,	Tecrid-i	Sarih	Tercemesi,	11:304.	
7	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:39	
8	Nisa	Suresi,	4:1;	Araf	Suresi,	7:189;	Buhari,	Nikah	79;	Müslim,	Reda	65;	Tirmizi,	Talak	12;	
Darimi,	Nikah	45;	Ahmed	b.	Hanbel,	2:	428,	449,	530;	5:164.	
9	Taberi,	Tarih,	1:52.	
10	Taberi,	Tarih,	1:52;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:39.	
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Âdem	(as)	“O	Havva’dır.	Allah	benim	onunla	onun	da	benimle	sukunet	bulmamız	
için	yarattı.”1	buyurdu.		

Allah	Hz.	Âdem’e	(as)	eşiyle	beraber	cennete	yerleştirdi.	“Ey	Âdem!	Sen	ve	
eşin	Cennet’e	yerleş,	otur.	Cennetin	nimetlerinden	istediğiniz	yerden	dilediğiniz	
gibi	yiyin.	Ancak	şu	ağaca	yaklaşmayın.	Aksi	taktirde	kendinize	zulmedenlerden	
olursunuz.”2	buyurdu.		

	
Cennetten	Dünyaya	Göndermesi	
Allah	cennette	Hz.	Âdeme	ve	eşine	büyük	bir	hürriyet	vermiş,	ancak	onun	

hürriyetini	bir	ağacın	meyvesini	yemeyi	yasaklayarak	sınırlamıştı.	Sonra	Âdem’i	
uyardı.	 “Muhakak	 ki	 şeytan	 senin	 ve	 zevcenin	 düşmanıdır.	 Sakın	 sizi	 aldatıp	
cennetten	çıkarmasın;	sonra	zahmete	düşersin.	Senin	açlık	çekmemen	ve	çıplak	
kalmaman	ancak	cennette	mümkündür.”3	buyurdu.		

Şeytanın	Hz	Havva’yı	aldatması	ağıtla	başladı.	Şeytan	öyle	bir	ağıt	yaktı	ve	
öyle	 ağladı	 ki	 Hz.	 Hava’yı	 hüzün	 içinde	 bıraktı.4	Neden	 bu	 derece	 hüzünle	
ağladığını	sordu.	İblis	de	“Ben	sizin	öleceğinizi	ve	bu	güzel	nimetlerden	mahrum	
kalacağınıza	ağlıyorum.”	dedi.		

Bununla	İblis	onların	kalbine	şüphe	ve	hüzün	düşürdü.	Sonra	yine	bir	kaç	
defa	onların	yanına	geldi	ve	yeminlerle	yasak	ağaçtan	yedikleri	taktirde	ölümden	
kurtulacaklarını	 söyledi.	 Böylece	 onları	 aldattı	 ve	 o	 ağacın	 meyvesinden	
yediklerini	görünce	sevinçle	oradan	ayrıldı.5	

Onlar	 meyveyi	 yedikleri	 zaman	 cennet	 elbiseleri	 üzerlerinden	 düştü	 ve	
edep	 yerleri	 kendilerine	 açılıverdi.	 Onlar	 de	 cennet	 ağacının	 yaprakları	 ile	
üzerlerini	 örtmeye	başladılar.	 Yüce	Allah	onlara	 “Ben	 size	bu	ağacın	meyvesini	
yasaklamamış	mıydım?	Şeytan	 sizin	 apaçık	düşmanınızdır	 sizi	 aldatır	dememiş	
miydim?”6	buyurdu.	

Adem	 (as)	 cennet	 elbiseleri	 üzerinden	 sıyrılınca	 utancından	 kaçmaya	
başladı.	 Yüce	Allah	 “Ey	Âdem	benden	mi	 kaçıyorsun?”	 buyurdu.	Hz.	Âdem	 (as)	
“Hayır	ya	Rab!	Senden	nereye	kaçabilirim	ki,	ama	senden	çok	utanıyorum.”	dedi.		

Adem	 (as)	 yaptığına	 son	 derece	 pişman	 oldu	 ve	 affedilmesi	 için	 Allah’a	
yalvarmaya	başladı.	Yüce	Allah	ona	bazı	kelimeler	öğretti.7		O	da	onunla	dua	etti.	
Bu	 kelimeler	 “Rabbenâ	 zalemnâ	 enfüsenâ	 fein	 lem	 tağfir	 lenâ	 ve	 terhamnâ	
lenekûnenne	mine’z-zalimîn!”	“Ey	Rabbimiz!	Biz	kendi	nefsimize	zulmettik.	Eğer	
Sen	 bizi	 affetmez	 ve	 bizi	 korumazsan	 biz	 gerçekten	 hüsrana	 uğrayıp	 helak	
olanlardan	 oluruz.”8	Duası	 idi.	 Adem	 (as)	 böyle	 dua	 etti.	 Yüce	Allah	Hz.	 Âdem’i	
(as)	yeryüzüne	 indirdi	ve	 şayet	 samimi	bir	 şekilde	 tövbe	ederek	emirlerine	bir	
daha	karşı	gelmezse	affedip	cennetine	alacağını	da	vaat	etti.9	Şeytanı	da	 “Haydi	
birbirinize	düşman	olarak	yeryüzüne	 inin!”10	ferman	ederek	yere	 indirdi.	Sonra	
“Ben	 size	 kitap	 göndereceğim.	 Artık	 bu	 kitap	 geldiği	 zaman	 kim	 benim	

	
1	Sâlebî,	Arais,	s.29.	
2	Bakara	Suresi,	2:35;	Araf	Suresi,	7:19.	
3	Taha	Suresi,	20:117-118;		
4	Taberî-Tarih,1: 55; İbn-i Esîr, Kâmil 1:33. 
5	Taberi,	Tarih,	1:55;	Araf	Suresi,	7:20-22;	Taha	Suresi,	20:120;	Bakara	Suresi,	2:36. 
6	Araf	Suresi,	7:20-22.	
7	Bakara	Suresi,	2:37.	
8	Araf	Suresi,	7:23;	Kurtubi,	Tefsir,	2:324.	
9	Taberi,	Tefsir,	1:244-245;	Kurtubi,	Tefsir,	1:324;	Ebussuud,	Tefsir,	1:92;	Hakim,	Müstedrek,	2:	
545.	
10	Bakara	Suresi,	2:36;	Araf	Suresi,	7:24-25.	
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hidayetime,	 gösterdiğim	 yola	 uyarsa	 o	 sapıklığa	 düşmez	 ve	 bedbaht	 olmaz.”1	
buyurdu.	

Yüce	 Allah	 Âdem’in	 (as)	 günahı	 kasıtlı	 olarak	 değil,	 kendisine	 yaptığı	
uyarıyı	 unutmuş	 olmasından	 dolayı	 işlediğini	 bildiği	 için	 Âdem’e	 “İnsan”	 dedi.	
İnsan	 nisyan	 kökünden	 alınan	 bir	 kelime	 olduğu	 için	 nisyana,	 yani	 unutmaya	
müpteladır.	Affedici	ve	merhametli	olduğu	için	de	Adem’in	tövbesini	kabul	etti	ve	
onu	kendisine	peygamber	yaptı.	

Yüce	 Allah	 Cennet’ten	 Cuma	 günü	 çıkardı	 ve	 yeryüzüne	 indirdi. 2	
Rivayetlere	 göre	 yüce	 Allah	 Hz.	 Âdem’i	 (as)	 Hindistan’ın	 Serendip	 adasına	 Hz.	
Havva’yı	 da	 Cidde’ye	 indirdi.	 Bir	müddet	 sonra	 her	 ikisi	 de	 Arafat	 dağında	 bir	
buluştular.	

Yüce	 Allah	 Adem’i	 (as)	 hiç	 yalnız	 bırakmadı.	 Daima	 Cebrail	 (as)	 ile	 onun	
yardımına	 koştu.	 Bir	 defasında	 Cebrail	 (as)	 ile	 Hz.	 Âdem’e	 (as)	 üç	 cevher	
gönderdi.	Bunlardan	birisini	tercih	edip	almasını	istedi.	Bu	üç	cevher	İman,	Haya	
ve	Akıl	idi.	Hz.	Âdem	(as)	aklı	tercih	etti.	Cebrail	(as)	haya	ile	imana	“Âdem	aklı	
seçti.	Siz	dönüp	gidin”	dedi.	İman	“Allah	bana	akıldan	ayrılmamamı	söyledi”	dedi	
ve	aklın	yanında	yer	aldı.	Haya	da	“Allah	bana	imandan	ayrılma	ferman	etti.”	dedi	
ve	imanın	yanında	yer	aldı.	Böylece	Âdem	(as)	her	üçüne	de	sahip	oldu.	

	
Âdem’in	(as)	Dünyaya	Gönderilmesinin	Hikmeti	
Adem	 (as)	 ile	 Musa’nın	 (as)	 ruhları	 karşılaştılar.	 Musa	 (as)	 Adem’e	 (as)	

“Sen	 Allah’ın	 kudret	 eliyle	 yarattığı,	 ruhundan	 üflediği	 ve	 melekleri	 kendisine	
secde	ettirdiği	ve	cennetine	yerleştirdiği	Âdem	(as)	değil	misin?	Hal	böyle	 iken	
yasak	ağaçtan	yedin	de	 insanları	yeryüzüne	mahkum	ederek	bu	kadar	sıkıntıya	
sebep	oldun?”	dedi.		

Bunun	 üzerine	 Âdem	 (as)	 “Sen	 de	 Allah’ın	 kendisini	 peygamber	 olarak	
seçtiği	ve	Kelâmına	muhatap	ederek	içinde	her	şeyin	açıklaması	bulunan	Tevrat’ı	
levhalar	halinde	kendisine	verdiği	ve	Tur-i	Sina’da	kendisine	yaklaştırdığı	Musa	
değil	 misin?	 Tevratı	 ben	 yaratılmadan	 kaç	 sene	 önce	 yazıldığını	 Tevrat’ta	
görmedin	mi?”	dedi.	Musa	(as)	“Kırk	yıl	önce...”	diye	cevap	verdi.		

Âdem	(as)	“İçinde	‘...	Ve	Adem	Rabbine	isyan	etti...”	ayetini	okumadın	mı?”	
dedi.	Musa	 (as)	 “Evet,	 okudum...”	 dedi.	 O	 zaman	Âdem	 (as)	 “Ben	 yaratılmadan	
kırk	 sene	 önce	 hakkımda	 işleyeceğimi	 yazdığı	 bir	 günahtan	 dolayı	 beni	 nasıl	
suçlarsın?”	dedi.	Peygamberimiz	(asm)	“Âdem	(as)	böylece	Musa’yı	(as)	mağlup	
etti.”	buyurdu.3		

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	Cenab-ı	Hakk’ın	Âdem’i	 (as)	cennetten	
ihracı	ve	dünyaya	göndermesinin	hikmeti	tavziftir.”	buyurur.	

Peygamberimiz	 (asm)	 Miraç	 gecesinde	 Cebrail	 (as)	 ile	 dünya	 semasına	
çıkınca	 orada	 oturan	 heybetli	 ve	 yakışıklı	 bir	 adam	 gördü.	 Sağına	 bakıyor	
gülüyordu,	soluna	bakıyor	ağlıyordu.	Bunu	Cebrail’e	(as)	sordu.		

Cebrail	(as)	“Bu	Âdem’dir.	(as)	Git	ona	selam	ver!”	dedi.	
Peygamberimiz	 (asm)	 ona	 selam	 verdi.	 O	 da	 selamına	 mukabele	 etti	 ve	

“Hoş	 geldin	 ey	 salih	 peygamber,	 salih	 oğlum!”	 dedi.	 Sonra	 kendisini	 anlattı.	
“Sağıma	 baktığım	 zaman	 neslimden	 gelen	 hayırlı	 ve	 cennetlik	 olanları	 görüp	

	
1	Bakara	Suresi,	2:	36-38;	Araf	Suresi,	7:24;	Taha	Suresi,	20:	122-123.	
2	Sahih-i	Müslim,	2:585;	Ebu	Davud,	Sünen,	1:274;	Tirmizi,	Sünen,	2:359.	
3	Ali	Nasıf,	Tac,	1:40.	
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seviniyorum.	 Soluma	 baktığım	 zaman	 ise	 salih	 olmayan,	 cehenneme	 gidenleri	
görüyor	ve	üzüntümden	ağlıyorum.”1	dedi.	

	
Hz	Âdem’in	(as)	Peygamberliği	
Peygamberimiz	(asm)	“Allah	Âdem’i	topraktan,	Havva’yı	da	Âdem’den	(as)	

yaratmıştır.	 Onlardan	 da	 tüm	 insanları	 yaratmıştır.	 Allah	 Âdem’in	 toprağını	
yeryüzünün	 her	 tarafından	 seçip	 toplamıştır.	 Bu	 nedenle	 insanlar	 kimi	 beyaz,	
kimi	 siyah	 ve	 kimi	 de	 toprak	 rengindendir.	 Tabiat	 ve	 huy	 bakımından	 da	 kimi	
sert	ve	haşin,	kimi	yumuşaktır	ve	bazıları	da	iyi	ve	kötüdür.”2	buyurdular.	

Âdem’in	 (as)	 	 çocukları	 büyümeye	 başlayınca	 yüce	 Allah	 Hz.	 Adem’e	
Cebrail’i	 (as)	 göndererek	 çocuklarına	 öğreteceği	 ve	 kendisinin	 de	 uyup	
uygulayarak	 örnek	 olacağı	 dinini	 öğretmek	 üzere	 ona	 10	 sahifelik	 bir	 kitap	
gönderdi.	 Bu	 kitap	 yazılı	 bir	 metin	 değildi;	 ancak	 Cebrail’in	 (as)	 Hz.	 Âdem’e	
öğrettiği	 ve	 kalbine	 yerleştirdiği	 hafızasına	 koyduğu	 bilgiler,	 emirler	 ve	
yasaklardı.	

Hz.	 Âdem	 (as)	 artık	 bir	 baba	 olduğu	 gibi	 ayrıca	 öğretmenlik	 görevini	 de	
üzerine	 almış	 oldu.	 Allah	 insanı	 dünyaya	 bir	 şey	 bilmeden	 öğrenmesi	 için	
gönderdiği	 için	 öğrenmek	 üzere	 kitabını	 gönderiyor	 ve	 bu	 kitaptaki	 bilgileri	
öğretmek,	 emirleri	 ve	yasaklara	uymak	ve	uygulamak,	bu	konuda	örnek	olmak	
üzere	de	peygamber	olarak	seçtiği	bir	kulunu	görevlendiriyordu.	

İnsanlığın	 ilk	 babası	 olan	 Hz.	 Âdem	 bu	 nedenle	 ilk	 insan,	 ilk	 baba	 ve	 ilk	
peygamber	ve	ilk	öğretmendi.	

Hz.	 Âdem	 (as)	 çocuklarına	 ilk	 olarak	 Allah’ın	 varlığını	 ve	 birliğini	 anlattı,	
her	 şeyi	 sonsuz	 güç	 ve	 kudreti	 ile	 yoktan	 yarattığını	 ve	 tüm	 bitkileri	 ve	
hayvanların	pek	çok	türünü	her	sene	baharın	yaratıp,	kışın	öldürdüğünü	ve	bir	
sonraki	 baharda	 ölen	 bu	 varlıkları	 aynen	 daha	 mükemmel	 şekilde	 yeniden	
yarattığını	anlattı.		

İnsanın	 bu	 dünyada	 misafir	 olduğunu	 asıl	 memleketinin	 kendisinin	 ilk	
olarak	 yaratıldığı	 ve	 yaşadığı	 ebedi	 hayatın	 olduğu	 yer	 olan	 Cennet	 olduğunu	
söyledi.	Bu	ölümsüz	mükemmel	ve	ebedi	hayatı	kazanabilmek	için	dünyada	çok	
iyi	 bir	 insan	 olmak	 gerektiğini,	 Allah’ın	 yasakladığı	 günahlardan	 uzak	 durup	
emrettiği	ibadetleri	ve	iyilikleri	yapması	gerektiğini	öğretti.	

Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Âdem’i	 sahabelerine	 anlatırken	 “Şüphesiz	
babamız	olan	Âdem	(as)	Allah’ın	kendisi	 ile	konuştuğu	ve	 insanlara	peygamber	
olarak	 gönderdiği	 bir	 peygamberdi.”3 	buyurmuşlardır.	 Yine	 peygamberimiz	
(asm)	Allah’ın	 Âdem’e	 çocuklarına	 öğretmek	 ve	 içindeki	 hükümleri	 uygulamak	
üzere	on	sahife	indirdiğini	de	bize	haber	vermiştir.4		

	
Âdem’in	(as)	Kabe’yi	Bina	Etmesi	ve	Tavaf	Etmesi	
Yüce	 Allah	 Hz.	 Âdem’e	 meleklerin	 Beyt-i	 Mamuru	 tavaf	 ettikleri	 gibi	

yeryüzündeki	kullarımın	tavaf	edeceği	“Beytullah”ı	yapmasını	emretti.		“Arşımın	
altına	gelen	yerde,	hizasında	benim	için	bir	ev	yap!”	buyurdu.5	

	
1	Buhari,	Sahih,	4:248;	Müslim,	Sahih,	148;	Ahmed	b.	Hanbel,	4:208.	
2	Nisa	Suresi,	4:2;	Tirmizi,	Tefsir,	3.	
3	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	5:265.	
4	Taftazani,	Şerhu’l-Akaid,	s.	62;	Abdurrahman	Meydanî,	Akidetü’l-İslâmiyye,	2:260.	
5	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:38.	
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Allah	Cebrail’e	(as)	Hz.	Âdem’e	Kabe	inşaasında	kılavuz	olmasını	emretti.	O	
da	Hz.	Âdem’i	şimdi	Mekke’nin	bulunduğu	yere	Arafat	dağına	götürdü	oradan	da	
Kâbe’nin	olduğu	yere	getirdi.	

Sonra	Hz.	Cebrail	(as)	Kabe’nin	yerini	gösterdi	ve	temellerini	belirledi.	Hz.	
Âdem	 (as)	 Kâbe’yi	 tamamlayınca	 onu	 yedi	 defa	 tavaf	 etti.	 Tavaf	 ederken	
meleklere	 sordu.	 Sizler	 tavafta	 Allah’ı	 nasıl	 tesbih	 edersiniz?	 Onlar	 da	
“Sübhanallahi	ve’l-hamdü	lilahi	ve	la	ilahe	illallahu	vallahu	ekber”	deriz	dediler.	
Hz.	Âdem	(as)	buna	“ve	la	havle	vela	kuvvete	illa	billahi’l-aliyyu’l-azîm.”	ilave	etti.		

Yüce	Allah	“Her	amelin	bir	mükafatı	vardır.	Bu	amelin	mükafatı	olarak	seni	
affettim.	 Ayrıca	 beytimi	 ziyaret	 edip	 tavaf	 eden	 tüm	 kullarımı	 da	 affettim.”1	
buyurdu.	Hz.	Âdem’in	(as)	beyti	tamamlayıp	Kabe’yi	tavaf	ettiği	ve	Allah’ın	affına	
mazhar	olduğu	gün	Cuma	günü	idi.2Hz.	Âdem’in	(as)	Çocukları	ve	İlk	Fitne	

Hz.	 Âdem	 (as)	 Allah’ın	 emri	 ve	 meleklerin	 şahitliği	 ile	 Hz.	 Cebrail	 (as)	
tarafından	 nikahı	 kıyılarak	 Hz.	 Havva	 ile	 evlendi.	 Bu	 evliliklerinden	 çocukları	
olmaya	 başladı.	 Hz.	 Havva	 her	 doğumda	 bir	 kız	 ve	 bir	 erkek	 olmak	 üzere	 ikiz	
doğum	 yapıyordu.	 Bir	 defasına	 Kabil	 ve	 kız	 kardeşi	 Lubad	 doğdu.	 İkinci	
doğrumda	ise	Habil	ve	kız	kardeşi	İklima	dünyaya	geldiler.		

Yüce	Allah	o	 zamanın	 şartları	 gereği	 beraber	doğanları	 karındaş	 (kardeş)	
oldukları	 için	 evlenmelerini	 yasaklamış,	 bir	 önceki	 veya	 sonraki	 doğumdan	
dünyaya	 gelenlerle	 evlenmelerini	 emretmişti.3		 Habil	 bu	 duruma	 itiraz	 etti.	 O	
kendisi	 ile	 beraber	 doğan	 kız	 kardeşi	 İklima	 ile	 evlenmek	 istiyordu.	 Hz.	 Adem	
(as)	bunun	haram	ve	yasak	olduğunu	söyledi.		

Habil	buna	çok	öfkelendi.	Babası	Hz.	Âdem’i	(as)	de	dinlemeyince	Hz.	Âdem	
(as)	o	zaman	gidin	“Allah’a	kurban	adayın!”	diye	yanından	gönderdi.	“Hanginizin	
kurbanı	kabul	edilirse	o	İklima	ile	evlensin!”	dedi.		

Kurbanın	 kabul	 olduğu	 gökten	 gelen	 bir	 ateşin	 kurbanı	 yakması	 ile	
anlaşılıyordu.	4	Habil’in	koyunları	vardı.	Bu	nedenle	sürünün	içinden	en	güzle	bir	
koyunu	seçti.	Kabil	ise	çiftçiydi.	Ekinin	en	kötülerini	seçip	Allah’a	kurban	olarak	
adadı.	Sonra	yanlarında	Hz.	Âdem	(as)	olduğu	halde	kurbanlarını	takdim	ettiler.	
Gökten	 bir	 ateş	 geldi	 ve	 Habil’in	 kurbanını	 yaktı.	 Kabilin	 kurbanı	 ise	 kabul	
edilmedi.		

Bunun	 üzerine	 Kabil	 Habil’in	 yanına	 giderek	 “Muhakkak	 ben	 seni	
öldüreceğim!”	diye	 tehdit	etti.5	“Neden	beni	öldüreceksin?”	diyince	 “Allah	senin	
kurbanını	kabul	etti	ve	benimkini	kabul	etmedi.	Ben	de	senin	benim	kardeşimle	
evlenmene	müsaade	etmeyeceğim.”	dedi.	

Habil	 dağda	 koyunlarını	 otlatırken	 onun	 yanına	 gitti	 ve	 yerden	 bir	 taş	
alarak	 kafasına	 vurdu	 ve	 Kabil’i	 öldürdü.	 Sonra	 ne	 yapacağını	 düşünüp	 durdu.	
Henüz	hiçbir	insan	ölmemişti	ve	ölülere	ne	yapıldığı	bilinmiyordu.	

Kabil	 düşünüp	 dururken	 iki	 karga	 karşısına	 geldi	 ve	 birbirleri	 ile	 kavga	
etmeye	 başladı.	 Sonra	 biri	 diğerini	 öldürdü.	 Öldüren	 onun	 yanında	 bir	 çukur	
kazdı	 ve	 kargayı	 o	 çukura	 atıp	 üzerini	 toprakla	 örttü.	 Kabil	 karganın	 yaptığını	
gördü.	 Hemen	 bir	 çukur	 kazdı	 ve	 Habil’i	 içine	 koyarak	 üzerini	 toprakla	 örttü.	
Sonra	yaptığına	pişman	oldu.6	

	
1	Ezrakî,	Ahbaru’l-Mekke,	1:43-46.	
2	Ebu	Davud,	Sünen,	1:24;	Malik,	Muvatta,	1:108.	
3	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:36.	
4	İbn-i	Saad,	Tabakat,	36.	
5	İbn-i	Saad,	Tabakat,	36.	
6	Maide	Suresi,	5:27-30.	
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Hz.	Adem	(as)	durumu	öğrenince	Kabil’e	çok	öfkelendi.	“Git	artık,	sen	hiçbir	
zaman	emniyet	içinde	olmayacaksın!”	dedi	ve	yanından	kovdu.	O	da	kız	kardeşi	
Lubad’ı	yanına	alarak	Yemen	tarafında	bulunan	Aden’e	gitti.1	

	
Yüce	Allah’ın	Ademin	Zürriyetini	Sırtından	Çıkarması	
Yüce	Allah	Hz.	Âdem’in	(as)	sırtını	sıvazladı	ve	oradan	zürriyetini	çıkardı	ve	

onları	Hz.	Âdem’e	arz	etti.	Sonra	Âdem’in	(as)	huzurunda	onlara	“Şunu	iyi	bilin	ki	
Benden	 başka	 bir	 Rab	 yoktur,	 Bana	 hiçbir	 şeyi	 ortak	 koşmayınız.	 Ben	 sizin	
Rabbiniz	değil	miyim?”	buyurdu.	Onlar	da	“Belâ!	Sen	bizim	rabbimizsin.”	dediler.	

Yüce	 Allah	 “Bu	 ahd-ü	 misakımı	 size	 hatırlatacak	 Peygamberlerimi	 de	
göndereceğim	 ve	 kitabımı	 size	 indireceğim.	 Sonra	 onları	 şahit	 tutarak	 sizin	
amellerinize	 göre	 hükmedeceğim.”2	buyurdu.	 Yüce	 Allah	 ayrıca	 peygamberler-
den	 de	 “Bu	 hususu	 kendi	 kavimlerine	 haber	 vermelerini	 ve	 onların	 da	
kendilerinden	sonra	gelenlere	de	haber	vereceklerine	ait”	kesin	söz	aldı.3	

Yüce	 Allah’ın	 zürriyetini	 Hz.	 Adem’in	 sırtından	 çıkarması	 insan	
kromozomlarındaki	 genlerin	 tüm	 insanlığa	 ait	 bilgilerin	 kodlanmış	 olması	 bir	
nebze	açıklamaktadır.	

Hz.	Ali	 (ra)	 “Yüce	Allah	Âdem’den	 (as)	 ve	 ondan	 sonra	 gelen	peygamber-
lerden	Hz.	Muhammed	 (as)	 gönderildiği	 zaman	kendileri	 hayatta	 olurlarsa	 ona	
iman	 edip	 dinine	 yardım	 etmeleri	 ve	 bu	 şekilde	 ümmetlerinden	 de	 kesin	 söz	
almaları	konusunda	söz	almıştır.”4	demiştir.		

Hz.	 Âdem	 (as)	 ölmeden	 önce	 “Evlatlarım!	 Ben	 Cennetin	 meyvelerinden	
yemeyi	 özlüyorum.”	 dedi.	 Ölüm	meleği	 Hz.	 Adem’in	 (as)	 canını	 almaya	 gelince	
Hz.	 Havva	 korktu	 ve	 Hz.	 Âdem’e	 yapıştı.	 Hz.	 Âdem	 (as)	 “Benimle	 meleklerin	
arasından	çekil.”	dedi.	Sonra	ruhunu	teslim	etti.	

Melekler	Hz.	Âdem’i	(as)	yıkadılar,	kefenlediler	ve	cenaze	namazını	kıldılar.	
“Bundan	sonra	ölüleriniz	hakkında	yapılacak	muamele	budur.”5	dediler.		

	
Hz.	Âdem’in	(as)	Şemaili	
Âdem	(as)	hurma	ağacı	gibi	uzun	boylu	kıvırcık	ve	çok	saçlı,	kırmızı	benizli	

büyük	 gözlü,	 kalın	 baldırlı	 ve	 sakalsızdı.6	Allah	 kendisini	 bizzat	 eliyle	 yarattığı	
için	insanlığın	en	güzeli	idi.	Ona	en	iyi	benzeyen	Hz.	Yusuf’tu.	(as)		

Yüce	 Allah	 “Ey	 Âdemoğlu!”7	diye	 hitap	 etmektedir.	 Peygamberimiz	 (as)	
“Bütün	insanlar	Âdem’den	Âdem	(as)	ise	topraktan	yaratılmıştır.”8	buyurur.	

	
Hz.	Adem’in	(as)	Nasihati	
Hz.	Âdem	(as)	vefat	etmeden	önce	oğlu	Şit’e	şöyle	nasihatte	bulundu:	
“Ya	Şit!	Bu	beş	nasihatimi	dinlesinler.		

	
1		İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:37;	Taberi,	Tarih,	1:72;	İbn-i	Esir,	Kamil,	1:44.	
2	Âl-i	İmran,	3:81;	Araf	Suresi,	7:172-173;	Ahmet	b.	Hanbel,	Müsned,	5:135;		
3	Hâkim,	Müstedrek,	2:324;	Heysemi,	Mecmau’z-Zevaid,	7:25.	
4	Ebu	Nuaym,	Delail-i	Nübüvve,	1:22;	Beyhaki,	Delail,	1:291;	Aluyyu’l-Muttaki,	Kenzu’l-Ummal,	
12:471;	Zehebi,	Tarhu’l-İslam,	1:347.	
5	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:33-34;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	5:136;	Hâkim,	Müstedrek,	1:	344-345;	
Heysemi,	Mecmau’z-Zevaid,	8:199.	
6	İbn-i	Kuteybe,	Maarif,	9;	Beyhaki,	Delail-i	Nübüvve,	1:289;	Aliyyu’l-Muttaki,	Kenz,	12:468-469;	
İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:32.	
7	Araf	Suresi,	7:3,	27,	35,	127;	İsra	Suresi,	17:70;	Yasin	Suresi,	36:60.	
8	Buhari,	Sahih,	4:105;	Müslim,	Sahih,	1:184;	Ahmet	b.	Hanbel,	Müsned,	2:435.		
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Birincisi:	 Evlatlarıma	 söyle	 ki	 dünyadan	 ebedi	 kalacakmış	 gibi	
bakmasınlar.	 Cennette	 daimi	 kalacağım	 gibi	 düşündüm	 ve	 başıma	 bu	 durum	
geldi.		

İkincisi:	 İnsanlara	 söyle	 ki	 hanımlarının	 sözlerine	 aldanmasınlar.	
Muhakeme	etsinler	ve	ondan	sonra	kabul	etsinler.	Ben	Havva’nın	sözüne	uydum	
ve	günaha	girdim	ve	pişman	oldum.		

Üçüncüsü:	 Bir	 işe	 girişecekleri	 zaman	 sonunu	 düşünsünler.	 	 Ben	 işin	
sonunu	düşünmeden	bir	iş	işledim	ve	sıkıntıya	girdim.	

Dördüncüsü:	Yapacakları	 işlerde	kalplerinde	bir	şüphe	ve	 tereddüt	varsa	
onu	terk	etsinler.	Ben	bunu	yapmadım	ve	sıkıntıya	girdim.	

Beşincisi:	 İstişareyi	 terk	 etmesinler.	 Ben	 meleklerle	 istişare	 etmiş	
olsaydım	 yasak	 ağacın	 meyvesinden	 yiyerek	 şeytanın	 tuzağına	 düşmezdim...	1	
diye	nasihat	etti.		

	
1	Bünyamin	Ateş,	Peygamberler	Tarihi,	Yeni	Asya	Gazetesi	Neşriyatı,	1993-İstanbul,	s.	142.	



	 41	

	
Hz.	ŞİT	(AS)	

	
Şit	 (as)	 Hz.	 Adem’in	 (as)	 beşinci	 çocuğu	 olduğu	 rivayet	 edilir.	 Kur’an-ı	

Kerimde	 adı	 geçmemektedir.1	İbranice	 Şis	 denir.	 Anlamı	 “Hibetullah”	 yani	
Allah’ın	hibesi	ve	hediyesi	demektir.2	

Rivayete	göre	Habil	Kabil’i	öldürünce	Hz.	Âdem	(as)	ve	Havva	annemiz	çok	
üzüldüler.	 Yüce	 Allah	 onların	 üzüntüsünü	 gidermek	 için	 hibe	 olarak	 bir	 evlat	
verdi.	Cebrail	(as)	Hz.	Havva’ya	“Allah	bu	çocuğu	Habil’in	yerine	verdi.”	diye	onu	
teselli	etti.	Buna	hibe	anlamında	Şit	adını	verdi.3	

Hz.	 Adem’de	 (as)	 bulunan	 nübüvvet	 nuru	 Hz.	 Havva	 Şit’e	 hamile	 olunca	
onun	alnında	parlamış,	Şit	(as)	doğunca	bu	nur	onun	alnında	parlamaya	başladı.	
Nihayet	 bu	 nur	 peygamberlerin	 alnından	 intikal	 ederek	 nihayet	 ahir	 zaman	
peygamberi	Hz.	Muhammed’in	(as)	alnında	parlamıştır.4	

Allah’a	 isyan	 edip	 kardeşini	 öldüren	 ve	 ailesinden	 kovulan	 Kabil’den	
türeyen	Kabiloğulları	yeryüzünde	ilk	put	yaparak	tapmışlardır.	İlk	ateşperestliği	
de	 onlar	 başlatmışlardır.	 İlk	 olarak	 keyif	 verici	 içecekleri	 kullanan	 ve	 çalgı	
aletleri	ile	eğlenceye	dalanlar	da	onlar	olmuştur.5		

Şit	 (as)	Adem’in	(as)	en	 iyi	ahlaklı	ve	akıllı	evladı	 idi.	Hz.	Adem’e	(as)	çok	
benziyordu.	 Allah	 onu	 peygamber	 olarak	 görevlendirdi.	 Kabil	 ve	 çocuklarına	
nasihat	 etti.	 Allah’ın	 emirlerini	 tebliğ	 etti.	 Yüzden	 fazla	 şehir	 kurduğu	 ve	 her	
şehrin	 girişine	 “Lâ	 ilahe	 illallah	 Adem	 safiyyullah,	 Muhammed	 habibullah.”	
yazdırdığı	rivayet	edilir.		

Hz.	Âdem	(as)	vefatından	önce	Şit’i	yanına	çağırdı	ve	ona	şöyle	nasihat	etti.	
“Ey	 oğulcuğum!	 Sen	 benden	 sonra	 halifemsin.	 Takva	 üzere	 hareket	 et.	
Doğruluktan	ve	dürüstlükten	ayrılma.		

	
Şit	Aleyhisselamın	Peygamberliği	
Yüce	 Allah	 Şit’e	 (as)	 50	 sahife	 gönderdi.	 O	 da	 bununla	 toplumu	 ve	 halkı	

irşat	etti.	
Şit	(as)	Âdem	(as)	den	sonra	Kâbe’nin	onarımını	yaptı.6	
Kabiloğulları	putperestliğe	yönelip	Şit	(as)	dinlemediler.	Şit	(as)	onlara	Hz.	

Nuh’tan	 ve	 gelecek	 tufan	 olayını	 da	 haber	 vermişti.7	daha	 sonra	 Nuh’u	 (as)	 da	
dinlemediler.	Yüce	Allah	onları	“Tufan”	ile	helak	etti.		Böylece	insanlıkta	Adem’in	
(as)	nesli	Şit’in	(as)	neslinden	devam	etti.8		

Nihayet	 Şit	 (as)	 912	 sene	 yaşadıktan	 sonra	 vefat	 etti.	 Cenazesini	 Mekke	
yakınındaki	Ebu	Kubeys	dağına	defnedildi.9		

Şit	 (as)	 hakkında	 Kur’anda	 bilgi	 olmadığı	 için	 onunla	 ilgili	 bilgileri	
Peygamberimizden	 (as)	 bize	 gelmiştir.	 Peygamberimiz	 (asm)	 Ebu	 Zerr-i	
Gıfari’nin	“Allah	kaç	kitap	gönderdi?”	sorusuna	“104	kitap	gönderdi.	Şit’e	(as)	50	

	
1	İbn	Sa'd,	Tabakat,	Beyrut	1957,	1:	39.	
2	Taberi,	Tarih,	Mısır-1326,	1-76;	Belâzürî,	Ensabü’l-Eşraf,	1:3.	
3	İbnu'l-Esir,	Kâmil,	Beyrut	-1965,	1:47;	el-Belâzûrî,	Ensabu'l-Eşrâf,	1:3.	
4	Mesûdî,	Mürucu'z-Zeheb,	Mısır	-1964,	1:	37.	
5	Sa'lebî,	Arais,	Mısır	-1951,	s.	47;	Ya'kutu'l-Hamevî,	Mü'cemu'l-Büldan,	Beyrut	1956,	5:367.	
6	İbnu'l-Esir,	el-Kâmil,	Beyrut-1965,	1:	47.	
7	Taberî-Tarih,	1:76;	İbn.Esîr-Kâmil,	1:47;	Ebülfida-Elbidaye	ve-n	Nihaye,	1:98.	
8	Taberî,	Tarih,	Mısır	1326,	1:76.	
9	Takiyuddin	Muhammed	b.	Ahmed,	Şifâu'l-Garam,	Beyrut	-1405,	1:442	
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sahife	 verdi.”	 buyurarak	 hakkında	 bilgi	 verdi.	 Bu	 kitapta	 dine	 ve	 ahirete	 ait	
bilgiler	 olduğu	 gibi	 matematiğe	 ait	 bilgilerin	 de	 bulunduğu	 rivayet	 edilir.	 Bazı	
bilginler	A’lâ	Suresinde	geçen	“Suhuf-u	Ûlâ”dan	kast	edilenin	Hz.	Şit’e	(as)	verilen	
50	sahife	olduğunu	söylerler.1	

Şit	(as)	vefat	ettiği	zaman	İdris	(as)	20	yaşlarında	bulunuyordu.2	Yüce	Allah	
İdris’e	(as)	30	sahife	ilave	bilgi	daha	vererek	Şit’e	(as)	verilen	50	sahifelik	vahiy	
bilgisini	ihtiyaçlarına	göre	daha	da	geliştirmiş	olacaktı.		

Şit’ten	sonra	kavminin	idaresine	Şit’in	(as)	oğlu	Enuş	geçti.	Enuş	çok	iyi	bir	
lider	ve	iyi	bir	idareci	idi.	Halka	hizmet	etmeyi	çok	severdi.	Dedesi	Adem’in	(as)	
ve	babası	Şit’in	geleneğini	ve	adetlerini	koruyordu.	Halkına	daima	Allah’a	ibadet	
ve	 itaati	 tavsiye	 etti.	 İlk	 olarak	 Hurma	 ağaçlarını	 dikerek	 “hurma	 bahçeleri”	
yapan	odur.	Bol	bol	sadaka	vermeyi	ve	yardımlaşmayı	teşvik	etmiştir.3	

Enuş’un	 da	 Nebi	 olduğu	 ve	 kavminin	 peygamberi	 olarak	 görev	 yaptığı	
rivayet	edilir.	Enuş’un	Kaynan,	Mehlâil,	Yerd,	Uhnuh,	(İdris)	Mettu,	Şelah	bilinen	
çocuklarıdır.4		

	
Hz.	Âdem’in	(as)	oğlu	Şit’e	Nasihati	
Hz.	Âdem	(as)	vefat	etmeden	önce	oğlu	Şit’e	şöyle	nasihatte	bulundu:	
“Ya	Şit!	Evlatlarıma	söyle	bu	beş	nasihatimi	dinlesinler.		
Birincisi:	 Evlatlarıma	 söyle	 ki	 dünyadan	 ebedi	 kalacakmış	 gibi	

bakmasınlar.	Cennette	daimi	kalacak	gibi	düşündüm	ve	başıma	bu	durum	geldi.		
İkincisi:	 İnsanlara	 söyle	 ki	 hanımlarının	 sözlerine	 aldanmasınlar.	

Muhakeme	etsinler	ve	ondan	sonra	kabul	etsinler.	Ben	Havva’nın	sözüne	uydum	
ve	günaha	girdim	ve	pişman	oldum.		

Üçüncüsü:	 Bir	 işe	 girişecekleri	 zaman	 sonunu	 düşünsünler.	 	 Ben	 işin	
sonunu	düşünmeden	bir	iş	işledim	ve	sıkıntıya	girdim.	

Dördüncüsü:	Yapacakları	işlerde	kalplerinde	bir	şüphe	ve	tereddüt		varsa	
onu	terk	etsinler.	Ben	bunu	yapmadım	ve	sıkıntıya	girdim.	

Beşincisi:	 İstişareyi	 terk	 etmesinler.	 Ben	 meleklerle	 istişare	 etmiş	
olsaydım	yasak	ağacın	meyvesinden	yiyerek	şeytanın	tuzağına	düşmezdim...	

	

	
1	Taberî-Tarih,	1:86.	
2	İbn-i	Asâkir,	Tarih,	6:359-360;	M.	Asım	Köksal,	1:69-70.	
3	Yakubî,	Tarih,	1:8;	Süheylî,	Ravdu’l-Ünûf,	1:81.		
4	M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	1:73-75.	
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İDRİS	(AS)		
	

Hz.	 Şit’ten	 (as)	 sonra	 Allah	 tarafından	 peygamber	 olarak	 görevlendirilen	
Hz.	 İdris	(as)	beyaz	tenli,	uzun	boylu,	geniş	göğüslü	ve	gür	sakallıydı.	Yürürken	
önüne	 bakarak	 kısa	 adımlarla	 yürürdü.1	Allah	 kendisine	 Şit’e	 (as)	 verilen	 50	
sahife	kitap	üzerine	30	sahife	daha	göndermiştir.2		

İdris’e	 (as)	 Kutsal	 kitaplarda	 Ahnuh	 veya	 Uhnuh	 adı	 verilmektedir.	 İdris	
denmesinin	 sebebi	 ise	 Allah’ın	 kitabını	 çok	 okuması	 ve	 insanlara	 ondan	 çokça	
bahsetmesi	ve	nasihat	etmesindendir.3	Doğruluk	ve	yakîn	üzere	amel	etmelerini	
tavsiye	etmiştir.4	

Kur’an-ı	 Kerimde	 ismi	 geçen	 peygamberlerden	 olup	 Allah’ın	 kendisine	
ilhamı	ile	on	iki	çeşit	alfabe	yazmış	ve	vahyi	yazarak	öğretmiştir.	Geçmişin	tarihi	
yanında	Matematik	ve	Astronomi	ile	ilgili	ilk	bilgileri	öğreten	de	Hz.	İdris’tir.	(as)		

Şeytanın	 aldatması	 ile	 yoldan	 çıkan	 Kabiloğullarına	 karşı	 mücadele	
etmiştir.	 Onlarla	 savaşarak	 bir	 çoğunu	 esir	 almıştır.5	Daha	 sonra	 bu	 esirleri	
serbest	bırakmıştır.	

Peygamberimiz	(asm)	Miraç	gecesi	Hz.	İdris	(as)	ile	görüşmüştür.	Cebrail’in	
(as)	 tanıştırması	 ile	 selam	vermiş	ve	 “Hoş	geldin	 safa	geldin	 salih	kardeş,	 salih	
peygamber”	diye	peygamberimize	(asm)	dua	etmiştir.6		

Kur’an-ı	Kerimde	Yüce	Allah	İdris’den	(as)	“İdris’i	an	ve	anlat.	O	doğru	bir	
peygamberdi.	 Biz	 onu	 çok	 yüce	 bir	 makama	 çıkarttık.7	İsmail,	 Zülkifl	 ve	 İdrisi	
anlat.	 Biz	 onları	 rahmetimizle	 kuşattık,	 çünkü	 o	 gerçekten	 sabredenlerdendi.	
Onlar	gerçekten	de	iyilerdendi.”8	ayetleri	ile	bahsedilmektedir.	

İdris	(as)	insanlara	yazıyı	öğrettiği	gibi	ilk	olarak	kendir	ve	kenevirden	iplik	
üreterek	 ondan	 kumaş	 dokumuştur.	 Bu	 kumaştan	 elbise	 yapıp	 giymiş	 ve	
giydirmiştir.	Bu	nedenle	katiplerin	piri	olduğu	gibi	dokumacıların	ve	terzilerin	de	
piri	 sayılır.	 İnsanlar	 Hz.	 İdris’ten	 (as)	 önce	 hayvan	 derilerinden	 elbise	 yapıp	
giyerlerdi.9	Yüce	 Allah	 İdris’e	 (as)	 ayrıca	 yazıyı	 öğretti.	 O	 da	 kendisine	 Allah	
tarafından	öğretilen	bilgiler	hakkında	kitaplar	yazdı.	Bu	nedenle	daha	sonra	tıp,	
matematik,	 felsefe	ve	astronomi	 ile	 ilgili	bilgilerin	 temellerini	atmış	oldu.10		Tıp	
ve	 Matematik	 gibi	 insanların	 ihtiyacı	 olan	 diğer	 ilimleri	 ve	 göklerin	 sırlarını	
öğretmiştir.	 O	 da	 bu	 bilgiler	 yanında	 Astronomi	 ile	 ilgili	 bilgileri	 insanlara	
öğretmiştir.	 Bu	 nedenle	 Allah	 onu	 yüce	 makama	 yükseltmiştir.	 Yani	 ölmeden	
göklere	çıkarmış	ve	cennetine	almıştır.11	

	
İdris	 (as)	 72	 dili	 konuşup	 bu	 dillerde	 insanları	 hakka	 ve	 hakikate	 davet	

etmiştir.	100	adet	şehir	kurmuş	yerleşim	bölgelerini	dörde	ayırmış	ve	her	birine	
bir	vekil	tayin	etmiştir.		

	
1	Hâkim,	Müstedrek,	2:549;	İbn-i	Kuteybe,	Maarif,	10.	
2	Meryem,	19:56;	İbn	Hişam,		Sire,	1:3,	İbn-i	Kuteybe,	Maarif,	10;	Taberî,	Tarih,	1:85;	İbn-i	Esîr,	
Kâmil,	1:59;	Ebulfida,	el-Bidaye	Ven-Nihaye,	1:99.	
3	M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	1:79.	
4	Yâkubî,	Tarih,	1:11.	
5	İbnu'l-Esir,	el-Kamil,	1:62-63.	
6	Buhari,	Enbiya,	5.	
7	Meryem,	19:56-57.	
8	Enbiya,	21:	85-86.	
9	Mesudî,	Murucuzzeheb,	1:40.	
10	Sâlebî,	Arais	s.49;	İbn.Esîr,	Kâmil,	1:59.	
11	Abdulfettah	Tabbar,	Maal-Enbiya,	1:824.	
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İdris	Aleyhisselamın	Göklere	Yükseltilmesi	
İdris	(as)	Allah’a	çok	ibadet	ederdi.	Bir	günde	yaptığı	 ibadeti	zamanındaki	

insanların	bir	aylık	ameline	denk	idi.1	
İdris	(as)	165	yaşına	gelince2	yüce	Allah	Hz.	Azrail’i	(as)	gönderdi.	Ümm-ü	

Seleme’nin	(ra)	peygamberimizden	(asm)	anlattığına	göre	yüce	Allah	İdris’in	(as)	
ibadetini	meleklere	 anlattı.	 Hz.	 Azrail	 (as)	 kendisine	 hayran	 oldu	 ve	 ziyaretine	
gitmek	istedi.	Yüce	Allah	ona	müsaade	etti.		

İdris	(as)	evinde	ibadet	halinde	iken	kendisine	bir	insan	suretinde	göründü.	
Kapı	 ve	 pencere	 açılmadan	 içeri	 girince	 İdris	 (as)	 ile	 aralarında	 şöyle	 bir	
konuşma	geçti.	

-	Buraya	nasıl	girdin?	
-	Ben	kapıyı	pencereyi	açmadan	içeri	girenim.	
-	Sen	yoksa	ölüm	meleği	misin?	Benim	canımı	almaya	mı	geldin?	
-Evet,	ben	ölüm	meleğiyim;	ancak	seni	ziyarete	geldim.”	dedi.		
Aralarında	uzun	bir	sohbet	başladı.	Bir	müddet	sonra	Hz.	İdris	(as):	
-	Bana	kafirlerin	ruhlarını	alırken	göründüğün	gibi	görünebilir	misin?	dedi.		
Yüce	 Allah	 Azrail’e	 (as)	 “Kulum	 ne	 istiyorsa	 yapacaksın!”	 diye	 ilham	 etti.	

Bunun	üzerine	Azrail	(as)	“Allah	bana	sen	ne	istersen	yapmamı	emretti.”	dedi	ve	
kafirlerin	 ruhunu	alırken	göründüğü	 şekliyle	 göründü.	 İdris	 (as)	 onun	korkunç	
suretini	ve	şeklini	görünce	dayanamayarak	bayıldı.	

Ayıldıktan	sonra	bu	defa	İdris	(as):	
“-Bana	mü’minlerin	canını	alırken	göründüğün	gibi	görün.”	dedi.		
Azrail	(as)	kendisine	çok	sevimli	bir	şekilde	göründü.	Hayran	oldu.	Canının	

alınmasını	ve	ölüm	acısını	kendisine	hissettirilmesini	 istedi.	Azrail	 (as)	Allah’ın	
emri	olduğu	için	İdris’in	(as)	canını	aldı.	Sonra	geri	verdi.		

“-	Nasıl	buldun?”	dedi.		
İdris	(as)	çok	bitkin	bir	şekilde:	
“	 -	 Bir	 koyunun	 kalın	 ve	 sık	 olan	 tüyleri	 arasına	 pıtırak	 girer	 de	 onu	

çıkaranlar	çok	zorla	çıkarır	da	çıkarken	tüylerini	de	yolarlar	ya...	Tüm	bedenimin	
o	şekilde	ızdırap	duyduğunu	hissettim.”	diye	cevap	verdi.		

Sonra	İdris	(as):	
“-Beni	 ahiret	 alemlerine	 götürmeni,	 sıratı	 ve	 cehennemi	 göstermeni	 ve	

cenneti	bana	gezdirmeni	istiyorum.”	dedi.		
Yüce	Allah	Azrail’e	(as)	“Kulumun	istediklerini	yap!”	emretti.	
Azrail	 (as)	 da	 İdris’in	 (as)	 elinden	 tutarak	 dünyadan	 ahiret	 alemlerine	

götürdü.	 Sırat	 köprüsünün	 altındaki	 cehennemin	 dehşetini	 görünce	 bayılacak	
gibi	oldu.	“Bu	kadar	dehşetli	ve	azametli	bir	şey	görmemiştim.	Buraya	düşenlerin	
vay	haline!”	dedi.		

Sonra	Azrail	 (as)	onu	Cennete	götürdü.	Cennetin	bağ	ve	bahçelerini,	 köşk	
ve	saraylarını	gezdirdi.	İdris	(as)	bir	türlü	vazgeçmiyor,	dünyaya	tekrar	dönmek	
istemiyordu.		

Azrail	(as)	bir	müddet	sonra:	
“-Haydi	artık	seni	dünyaya	kavim	ve	kabilene	götüreyim.”	dedi.		
İdris	(as):	

	
1	İbn-i	Sa´d,	Tabakat,	1:40;	Sâlebî,	Arais,	50.	
2	İbn-i	Habîb,	Kitabülmuhabber,	s.3.	
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“-Burası	çok	güzel.	Benim	canımı	aldın.	Cehennemi	gördüm	ve	Sıratı	geçtim.	
Cennete	de	girdim.	Bir	daha	çıkmak	istemiyorum.”	diye	cevap	verdi.		

Yüce	Allah	Hz.	Azrail’e:	
“-Kulumu	bırak	cennette	kalsın!”	buyurdu.1	
Bu	 nedenle	 yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Biz	 onu	 yüce	 bir	 makama	

çıkarttık.”2	buyurmuştur.	 	 İdris	 (as)	 bedeni	 ile	 şu	 anda	 cennette	 olduğu	 ve	
mesleğinin	de	terzilik	olduğu	için	Yunus	Emre	bir	şiirinde	şöyle	der:	

	
“Şol	cennetin	ırmakları	
Akar	Allah	deyu	deyu,	
İdris	Nebi	hulle	biçer,	
Biçer	Allah	deyu	deyu”		
	
Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	Hayat	Mertebeleri”ni	açıkladığı	“Birinci	

Mektup”ta	“Üçüncü	Tabaka-i	Hayat,	Hazret-i	İdris	ve	İsa	Aleyhisselam’ın	tabaka-i	
hayatlarıdır	ki,	beşeriyet	 levazımatından	tecerrütle	melek	hayatı	gibi	bir	hayata	
girerek	 nurani	 bir	 letafet	 kesbeder.	 Âdetâ	 beden-i	misali	 letafetinde	 ve	 cesed-i	
necmî	 nuraniyetinde	 olan	 cism-i	 dünyevileriyle	 semavatta	 bulunurlar” 3	
buyurarak	 Hz.	 İdris	 Aleyhisselamın	 Hz.	 İsa	 (as)	 gibi	 hayatta	 olduğunu	 ifade	
etmiştir.	

	

	
1	Meryem	Suresi,	19:56-57;	Gazali,	Mükaşefetu’l-Kulûb.		
2	Meryem	Suresi,	19:56-57.	
3	Mektubat,	2005,	s.	16.	
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Hz.	NUH	(AS)	
	
İdris’den	 (as)	 sonra	 gelen	 “Ulu’l-Azm”	 peygamberlerdendir.	 Ulu’l-Azm	

peygamberler	Hz.	Nuh,	Hz.	İbrahim,	Hz.	Musa,	Hz.	İsa	ve	Hz.	Muhammed	(as)	dir.	
Nuh	 (as)	 İdris	 Aleyhisselam’dan	 sonra	 azgınlaşan	 kavme	 peygamber	 olarak	
görevlendirilmiştir.	50	yaşlarında	peygamberlik	görevi	verilmiştir.		

Zaman	 içinde	 insanlar	 kendilerinden	 menfaat	 gördüğü	 liderlerinin	
heykellerini	 yaparak	 bunlara	 saygı	 duymaya,	 bu	 saygıda	 aşırıya	 giderek	
tapınmaya	başladılar.	Yüce	Allah	onlara	Nuh’u	 (as)	peygamber	olarak	gönderip	
Allahın	 birliğine,	menfaat	 ve	 zararın	 ancak	 Allah’tan	 geldiğine	 inanmaya	 davet	
etti.	Sebeplerin	hiçbir	tesir	gücüne	sahip	olmadığını,	yani	Tevhid	inancını	onlara	
anlattı.		

Nuh	 (as)	 “Ey	 kavmim!	 Allah’tan	 başka	 güç	 ve	 kudret	 sahibi	 yoktur.	 Tüm	
varlıklar	Allah’ın	 iradesini	 tahakkuk	ettirmek	ve	kudretini	göstermek	 için	birer	
sebeptir.	 Sebep	olarak	aciz	ve	muhtaçtırlar.	Aciz	ve	muhtaç	olanlara	kudretiyle	
yardım	 eden	 Ancak	 sonsuz	 kudret	 sahibi	 olan	 Allah’tır.	 Ondan	 başka	 yaratıcı	
yoktur.	 Ben	 de	 size	 bu	 hakikatleri	 anlatmak	 ve	 uyarmak	 için	 gönderilmiş	 bir	
peyamberim.	Şayet	buna	inanmaz	ve	Allah’a	itaat	etmezseniz	sizi	dünyada	acı	bir	
son	ve	ahirette	ebedi	bir	azapla	uyarıyorum!”1	dedi.		

Nuh	(as)	büyük	olsun	küçük	olsun	“Bismillah”	ve	“Elhamdülillah”	demeden	
hiçbir	 iş	 yapmazdı.	 Bu	 nedenle	 yüce	 Allah	 onu	 “Çok	 şükredici	 bir	 kul”2	olarak	
isimlendirmiştir.	 Bu	 da	 Hz.	 Nuh’un	 (as)	 sebepleri	 sadece	 irade	 ve	 kudretin	
işlemesine	bir	vasıta	olarak	görüp	her	şeyi	Allah’tan	bildiğine	ve	tam	bir	tevhid	
inancı	ile	haretket	ettiğini	göstermektedir.	

Yüce	Allah	Nuh’un	(as)	tevhid	mücadelesini	ve	örnek	hayatını	bize	anlatan	
müstakil	“Nuh	Suresi”ni	inzal	buyurmuştur.	Bu	sure	Kur’an-ı	Kerimin	71.	suresi	
olup	28	ayettir.	Yüce	Allah	bu	surede	Nuh’un	(as)	kavmini	gece	gündüz		imana	ve	
hidayete	davet	ettiğini	ancak	bu	onların	hidayetten	daha	uzaklşamalarına	sebep	
olduğunu	 anlatmaktadır.	 Yine	 Nuh	 (as)	 gizli	 ve	 açık	 her	 yolu	 ve	 metodu	
deneyerek	hakka	ve	hakikate	davet	etmiş	olmasına	rağmen	kavminin	kulaklarını	
tıkadığını,	elbiselerine	bürünüp	inat	ettiklerini	ve	kibirlendikçe	kibirlendiklerini	
haber	verir.		

Nuh	 (as)	 onların	 akıllarına	 hitap	 ederek	 şöyle	 nasihatte	 bulunmuştur:	
“Bakın!	 Görmez	 misiniz	 ki	 Allah	 yedi	 göğü	 birbiri	 ile	 nasıl	 uyum	 içinde	
yaratmıştır?	Ayı	 gökyüzünde	bir	 nur,	 güneşi	 de	 kandil	 olarak	 asmış	 ve	 sizlerin	
emrine	 ve	 hizmetinize	 vermiştir.	 Sizler	 için	 kuru	 topraktan	 canlı	 bitkiler,	
meyveler	 ve	 sebzeler	 çıkarmakta,	 siz	 onlardan	 faydalanıp	 rızık	 olarak	 istifade	
ettikten	 sonra	 kuru	 tohumlarından	 yeni	 bir	 baharda	 yeni	 bitkiler,	 sebzeler	 ve	
meyveler	 çıkarmaktadır.	 Bunu	 her	 zaman	 gözünüzün	 önünde	 yapmaktadır.	
Mahlukatı	 öldürmekte	 ve	 yeniden	 diriltmektedir.	 Bunu	 yapan	 elbette	 sizi	 de	
öldükten	 sonra	 diriltecek	 şükür	 mü	 ettiniz	 yoksa	 nankörlük	 mü	 yaptınız	 diye	
soracaktır.	

Bakın	Allah	yeryüzünü	sizin	faydalanmanız	için	ne	güzel	yaymıştır.	Size	her	
türlü	nimeti	fazlasıyla	vermiştir.	Öyle	ise	Allah’ı	inkar	ve	nimetlerini	başkalarına	
vererek	nankörlük	etmeyiniz.”3		

	
1	A’raf	Suresi,	7:59.	
2	İsra	Suresi,	17:3;	İbn-i	Kesir,	Tefsir-i	Kebir,	Beyrut-1988,	2:27.	
3	Nuh	Suresi,	71:	1-20.	
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Kavmin	 ileri	 gelenleri	 Hz.	 Nuh’a	 (as)	 isyan	 ederek	 cahil	 gençleri	 ve	
kendilerine	bağlı	olan	halkı	kışkırttılar.	İnananlara	büyük	sıkıntılar	yaşattılar	ve	
dünyayı	 dar	 ettiler.	 İnananlara	 çeşitli	 tuzaklar	 kurdular.	 Hile	 dolaplarını	
çevirdiler.1	Daha	önce	kavme	büyük	faydalar	sağlayan	“Vedd,	Süvâ,	Yeğus,	Yeûk	
ve	 Nesr”	 adındaki	 lider	 ve	 halk	 kahramanı	 konumundaki	 kişilerin	 heykellerini	
yaptılar	ve	onların	izlerinden	gitmeyi	tavsiye	ettiler.	“Bunlar	sizin	aliheleriniz	ve	
büyüklerinizdir.	 Sakın	 bunların	 yolundan	 ve	 izinden	 ayrılmayınız	 ve	 Nuh’a	
uymayınız.”2	dediler.	

Hz.	Abdullah	b.	Abbas’ın	(ra)	rivayetine	göre	Peygamberimiz	(asm)	“Vedd,	
Süvâ,	 Yeğus,	 Yeûk	 ve	 Nesr”	 putlarının	 aslında	 topluma	 yararı	 dokunmuş	 iyi	
insanlar	olduklarını,	 Şeytanın	 telkini	 ile	merasim	ve	 toplantı	yerlerinde	onların	
heykellerini	yaparak	saygı	duymalarını	 istemiştir.	Onlar	da	heykeller	yapmış	ve	
onların	 adlarını	 vermişlerdir.3	Bu	 saygı	 zamanla	 aşırıya	 giderek	 tapınmaya	
dönüşmüştü.	 İyi	 niyetten	 ve	 aşırı	 sevgiden	kaynaklanan	puta	 tapıcılık	da	böyle	
başlamış	oldu.		

Nuh	 (as)	 yaklaşık	600	 sene	onlarla	mücadele	 etti.	 Ama	ne	 var	 ki	 asla	 söz	
dinlemediler	 ve	 yanlışlıklarını	 kabul	 etmediler.	 Bunun	 üzerine	 onların	 hak	 ve	
hidayete	 gelmelerinden	 ümidini	 keserek	 şöyle	 dua	 etti:	 “Ya	 Rab’	 Bunlar	 bana	
isyan	ettiler.	Mal	ve	evlat	çokluğu	ile	övünerek	azıp	hüsrana	düşmüş	kimselerin	
peşine	düştüler.	Pek	büyük	tuzaklara	giriştiler.	Sakın	ilahlarınızdan	vazgeçmeyin	
dediler.	Pek	büyük	bir	sapıklığa	düştüler.	Rabbim	Sen	bunların	şaşkınlığını	artır.	
Yeryüzünde	 dolaşan	 bir	 tek	 kafir	 bırakma	 hepsini	 helak	 et.	 Şayet	 bırakacak	
olursan	 Senin	 kullarını	 yoldan	 çıkarır	 ve	 ancak	 günahkar	 ve	 nankör	 evlatlar	
yetiştirirler.	 Ya	 Rab!	 Beni,	 anne	 ve	 babamı,	 mü’min	 olarak	 evime	 girenleri,	
mü’min	 erkek	 ve	 kadınları	 affet.	 Zalimlerin	 ise	 helaketten	 başka	 birşeylerini	
artırma!”4	

Yüce	Allah	bunun	üzerine	Tufan	ile	inkarcıların	hepsini	helak	etti.	
	
Nuh’un	(as)	Peygamberliği	
Rivayetlere	 göre	 Âdem	 (as)	 ile	 Nuh	 (as)	 arasında	 on	 asır,	 yani	 bin	 sene	

geçmiştir.5	Bu	on	asır	boyunda	insanlar	İslam	üzere	idiler.	Bin	sene	sonunda	ilk	
olarak	 her	 bin	 senede	 “Ulu’l-Azm	 Peygamber”	 geldiği	 rivayetine	 uygun	 olarak	
Nuh	 (as)	 bin	 sene	 sonra	 gelmiş	 ve	 950	 sene	 yaşamıştır.	 Kur’an-ı	 Kerimde	
“Andolsun	ki.	biz,	Nuh'u	kendi	kavmine	gönderdik	de,	O,	dokuz	yüz	elli	yıl	onların	
arasında	 kaldı.	 Sonunda,	 onlar	 zulümlerini	 sürdürürken	 tufan	 kendilerini	
yakalayıverdi.	 Fakat	 biz,	 O'nu	 ve	 gemidekileri	 kurtardık	 ve	 bunu	 âlemlere	 bir	
ibret	 yaptık."6	ayeti	 ile	 sabittir.	 Tevrat’ta	 da	 Nuh’un	 (as)	 dokuz	 yüz	 elli	 sene	
yaşadığı,	tufan	sırasında	altı	yüz	yaşında	olduğu	ve	tufandan	sonra	da	350	sene	
daha	yaşadığı	anlatılmaktadır.7		

Kur’an-ı	 Kerimde	 43	 ayrı	 yerde	 ismi	 geçen	 Nuh	 (as)	 kıssası	 A’raf,	 Hûd,	
Şuara,	Kamer	ve	Nuh	Surelerinde	tafsilatlı	olarak	anlatılmaktadır.	Yeryüzünde	ilk	
olarak	liderlerin	ve	kahramanların	heykellerini	yaparak	onlara	tapan	Nuh	kavmi	

	
1	Nuh	Suresi,	71:22.	
2	Nuh	Suresi,	71:23.	
3	Buhari	Tefsir-i	Sure-i	Nuh,	1.	
4	Nuh	Suresi,	71:21-28.	
5	İbn-i	Saad,	Tabakatü’l-Kübra,	Tarihsiz-Beyrut,	1:42.	
6	Ankebut	Suresi,	29:14-15.	
7	Tevrat,	Tekvin	Babı,	7:6;	Tekvin,	9:	28-29.	
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olmuştur.	 Heykeller	 sonuçta	 putperestliğe	 sebep	 olduğu	 için	 Peygamberimiz	
(asm)	 “Kıyamet	 günü	 en	 şiddetli	 azap	 suret	 yapanlara	 olacak	 ve	 yaptığı	 surete	
ruh	verinceye	kadar	azap	edecektir.	O	kimse	 ise	asla	bunu	başaramayacaktır."1	
buyurarak	yasaklamıştır.	

Yüce	 Allah	 puta	 tapınmaya	 başlayan	 bu	 kavme	 “Başlarına	 acılı	 bir	 azap	
gemeden	önce	kavmini	uyar	diye	Nuh’u	 (as)	peygamber	olarak	göndermiştir.”2	
Nuh	(as)	“Tebliğ”	görevinin	gereği	olarak		kavmine	şöyle	dedi:	

“Ey	 kavmim!	 Sizi	 yaratan,	 yaşatan,	 rızkınızı	 veren	 ve	 tüm	 varlıkları	 sizin	
hizmetinize	 verip	 istediğiniz	 gibi	 tasarruf	 etmenizi	 sağlayan	 Allah’a	 inanın	 ve	
Ona	 hiçbir	 aciz	 ve	 güçsüzü	 şerik	 etmeyin.	 Bilirsiniz	 ki	 bütün	 bunları	 Allah’tan	
başka	 yapan	 yoktur.	 Şayet	 Allah’ın	 işlerini	 şeriklere	 ve	 aciz	 varlıklara	 verir	 de	
Allah’ı	 inkar	ederseniz	korkarım	ahirete	kalmadan	dünyada	da	büyük	bir	azaba	
layık	 olursunuz.” 3 	“Ben	 sizi	 uyarmak	 ve	 gerçekleri	 size	 hatırlatmak	 için	
gönderilen	bir	 peygamberim.	 İnkar	 ve	 zulme	devam	ederseniz	 korkarım	yakıcı	
ve	hepinizi	kuşatıcı	bir	azap	sizleri	kuşatır	da	hiçbiriniz	kurtulamazsınız.”4	“Şirki	
ve	 putlara	 tapınmayı	 bırakır	 bana	 itaat	 ederseniz	 Allah	 sizin	 şimdiye	 kadar	
yaptıklarınızı	 affeder	 ve	 sizi	 belli	 bir	 süreye	 kadar	 erteler.	 Allah’ın	 hakkınızda	
takdir	 ettiği	 süre	 ise	 asla	 geri	 bırakılamazsınız.	 Ömürleriniz	 ve	 ecelleriniz	
bellidir.	Allah	bu	hayatı	 sizlere	 isyan	edesiniz	 ve	 zulmedesiniz	diye	değil,	 iman	
edip	güzel,	salih	ameller	 işleyesiniz	diye	vermiştir.	Keşke	bilseniz!”5	diye	onlara	
nasihatlerde	bulundu.	

Bütün	 bu	 nasihat	 ve	 uyarılara	 rağmen	 “Mele”	 adı	 verilen	 kavmin	 ileri	
gelenleri	ve	 imtiyazlıları	büyüklenip	kibirlenerek	zenginliğin	ve	halk	arasındaki	
imtiyazın	kendilerine	verdiği	gurur	ile	Hz.	Nuh’a	(as)	karşı	çıktılar,	saldırdılar	ve	
inananları	hor	görmeye	ve	hakaret	etmeye	başladılar.	Bizim	aklımız	bize	yeter,	
sizin	vereceğiniz	akla	ve	nasihatlerine	ihtiyacımız	yok.	Gerçekte	biz	senin	apaçık	
bir	yanlışlık	ve	sapıklık	içinde	olduğunuzu	görüyoruz.	Sen	kendine	bir	çeki	düzen	
ver	ve	bizimle	uğraşmaktan	vazgeç!”	dediler.		

Nuh	 (as)	onların	bu	gururlu	cevabına	mukabil:	 “Ey	kavmin	 ileri	gelenleri!	
Benim	 sizin	 inkarınıza,	 nankörlüğünüze	 ve	 zulmünüze	 ortak	 olmayıp	
yaptıklarınızın	yanlış	olduğunu	söylememle	sapıklığa	mı	düşmüş	oluyorum?	Ben	
sizi	Allah’ı	 inkar	etmemeye	ve	 şirk	koşmamaya,	 akıllı	 ve	adil	 olmaya,	 zulüm	ve	
haksızlıktan	 uzak	 durmaya	 davet	 ediyorum.	 Yanlışlık	 bunun	 neresinde?	 Allah	
bana	hidayet	ve	nübüvvet	vermiş	ve	doğru	yolu	göstermiştir.	Ben	size	Alemlerin	
Rabbi	olan	Allah’ın	sözlerini	haber	veriyorum.	Zulüm	ve	kötülükten	sakınmanızı	
istiyorum.	 İtaatin	 sizi	 cennete,	 isyan	 ve	 zulmün	 sizi	 acıklı	 bir	 azaba	 ve	
cehenneme	 götüreceğini	 haber	 veriyorum.	 Allahın	 bana	 bildirmesi	 ile	 sizin	
bilmediğiniz	 çok	 şeyi	 biliyorum.	 Siz	 buna	 neden	 şaşırıyorsunuz?”6	şeklinde	
mukabelede	bulundu.		

Bu	 defa	 onlar	 akılları	 şirk	 ve	 küfrün	 zulmeti	 ile	 kararmış	 olduğu	 için	
körlerin	ışığı	görmemesi	gibi	Hz.	Nuh’un	anlattığı	gerçekleri	göremeyerek	şöyle	
dediler:	 “Sen	 kendini	 Allah’ın	 seçtiği	 ve	 bize	 gönderdiği	 bir	 elçi	 olduğunu	
söylüyorsun.	 Halbuki	 sen	 de	 bizim	 gibi	 insansın...	 Allah	 bir	 elçi	 gönderecek	

	
1	Buharî,	Libas,	89,	97.	
2	Nuh	Suresi,	71:1.	
3	A’raf	Suresi,	7:	59;	Mü’minûn	Suresi,	23:23.	
4	Hd	Suresi,	11:25-26.	
5	Nuh	Suresi,	71:2-4.	
6	A’raf	Suresi,	7:	61-63.	
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olsaydı	 seni	mi	 gönderirdi?	Onun	melekleri	 vardır	 ve	bir	meleği	 bize	 gönderir,	
biz	 de	 bunun	 gerçekten	 Allah	 tarafından	 gelidiğine	 inanırdık.”1	dediler.	 	 Sonra	
kendi	aralarında	“Nuh	bizim	gibi	bir	insandır.	Allah’ın	elçisi	olduğunu	söyleyerek	
aramızda	 yükselmek	 ve	 imtiyaz	 sahibi	 olmak	 istiyor.	 İnsanları	 kendisine	
bağlamayı	diliyor.	Allah	elçi	gönderecek	olsaydı	bir	insanı	mı	gönderir,	bir	melek	
gönderirdi.	 Siz	 onunu	 sözlerine	 inanmayın!”2	diye	 halkı	 ve	 gençleri	 aleyhine	
kışkırttılar.		

	
Nuh’un	(as)	Halkın	İleri	Gelenleri	ve	Kral	ile	Cihadı	
Nuh	 (as)	 yüce	 Allah’ın	 kendisine	 verdiği	 görevi	 yerine	 getirmek	 için	

insanları	Tevhide,	yani	Allah’ın	birliğine	inanmaya,	her	şeyin	Allah’ın	iradesi,	ilmi	
ve	kudreti	ile	meydana	geldiğini,	Allah’tan	başka	güç	ve	kudret	sahibi	olmadığını,	
kendilerinden	yardım	ve	menfaat	bekledikleri	ve	tapındıkları	putların	himmet	ve	
yardıma	muhtaç	aciz	varlıklar	olduğunu	anlattı;	ama	kimseyi	ikna	edemedi.		

Nuh	 (as)	 halkın	puthanede	 tören	 yaptıkları	 bir	 gün	yanlarına	 giderek	 “Lâ	
ilâhe	 illallah!	 deyin	 ve	 kurtulun.”	 dedi.	 Bir	 kaç	 söz	 söyledi.	 Onlar	 başlarını	
örtülerinin	 ve	 elbiselerinin	 altına	 saklayıp	 parmaklarını	 kulaklarına	 tıkadılar.	
Yöneticilerinden	 ve	 liderlerinden	 korktukları	 için	 Hz.	 Nuh’u	 (as)	 dinlemek	 ve	
cezalandırılmak	istemiyorlardı.		

Nuh	(as)	konuşunca	sağlam	şekilde	çakılıp	pekiştirilmiş	olan	putlar	Allah’ın	
bir	mucizesi	olarak	yüzüstü	düştüler	ve	yerlere	yuvarlandılar.	Orada	bulunanlar	
bu	 mucize	 ile	 Hz.	 Nuh’a	 inanacakları	 yerde	 onu	 yakaladılar	 ve	 dövmeye	
başladılar.	 “Nasıl	 bir	 sihirde	 bulundun	 ki	 sanemlerimiz	 ve	 bizim	 saygı	
duyduğumuz	 ilahlarımızı	 yere	 düşürdün?”	 dediler.	 “Senin	 ilahlarımıza	
düşmanlığın	nedir?”	dediler.	

Hz.	Nuh	(as)	“Onlar	dediğiniz	gibi	size	menfaat	sağlayacak	güç	ve	kudrete	
sahip	olsalar	kendilerini	korurlar	ve	düşmezlerdi!	Ben	her	şeyin	yaratıcısı,	rızık	
vericisi	 ve	koruyucusu	olan	Allah’ın	birliğine	 inanıyor	ve	 sizi	de	Ona	 inanmaya	
çağırıyorum.	Allah’tan	korkun	ve	Ona	hiçbir	şeyi	şerik	edinmeyin!”	dedi.		

Kralın	 memurları	 Hz.	 Nuh’u	 tutup	 tartaklayarak	 kralın	 huzuruna	
götürdüler	 ve	 “Bizim	 ilahlarımıza	 hakaret	 etti	 ve	 putlarımızı	 devirdi,	
inançlarımızla	alay	etti.	Ne	yapmamızı	emredersin?”	dediler.	Kral	da	bayram	ve	
törenlerin	 bitimine	 kadar	 Nuh’un	 (as)	 hapsedilmesini,	 putların	 yeniden	
kürsülerine	yerleştirilmesini	ve	törenlerin	başlamasını	emretti.	

Nuh	 (as)	 hapiste	 Allah’a	 yalvardı,	 ümmeti	 için	 hidayet	 talep	 etti,	 engel	
olanların	 da	 cezalandırılmasını	 istedi.	 Törenler	 başladığı	 ve	 kral	 tören	 yerine	
gideceği	zaman	başağrısına	tutuldu,	aklını	kaybetti	ve	bir	hafta	içinde	öldü.	Onun	
yerine	geçen	yeni	kral	Hz.	Nuh’u	(as)	serbest	bıraktı.3		

Daha	 sonra	 Yeğus	 Bayramı	 için	 halk	 sanemlerin	 etrafına	 toplandı.	
Sanemleri	 için	 kurban	 kesip	 tören	 düzenlediler.	 Nuh	 (as)	 herkesin	 toplandığı	
zaman	ayağa	kalkıp	 “Allah’tan	başka	 ilah	yoktur!”	dedi.	Bunun	üzerine	Allah’ın	
bir	mucizesi	olarak	tüm	sanemler	kaidelerinden	yüz	üstü	düştüler.	Görevliler	Hz.	
Nuh’un	 (as)	 üzerine	 yürüyüp	 yakaladılar,	 tartaklayarak	 yaraladılar,	 başını	
kanattılar	ve	yeni	kralın	huzuruna	çıkardılar.		

	
1	Hud	Suresi,	11:27.	
2		Mü’minun	Suresi,	23:24.	
3	M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	1:87-90;	Mes´ûdî-Ahbâruzzaman	s.85-89.	
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Kral	 Nuh’a	 (as)	 “Ben	 seni	 ilahlarımıza	 karışmaman	 ve	 törenlerimize	
ilişmemen	 şartıyla	 hapisten	 çıkarmadım	 mı?	 Bundan	 böyle	 törene	 geldiğin	
zaman	herkes	gibi	sen	de	onlara	secde	edeceksin!	Bu	şartla	seni	bırakırım!”	dedi.		

Nuh	 (as)	 krala	 “Eğer	 sizin	 değer	 verip	 ilah	 diye	 tapındığınız	 taştan	
heykellerinizin	 güç	 ve	 kudretleri	 olsaydı	 yüz	 üstü	 düşmez	 ve	 yerlere	
yıkılmazlardı.	 	 Siz	 onu	 değil,	 onlarını	 sizi	 koruması	 gerekmez	 mi?	 Ama	
görüyorum	ki	siz	kral	olarak	onları	korumaya	çalışıyorsunuz!”	dedi.		

Bu	 cevap	 üzerine	 öfkelenen	 kral	 “Sen	 ne	 hakla	 bizimle	 böyle	 konuşmaya	
cesaret	ediyorsun?	Sen	bu	cesareti	ve	gücü	nereden	alıyorsun?”	dedi.		

Nuh	 (as)	 “Ben	 tüm	varlıkları,	beni	ve	 sizi	yaratan	Allah’ın	 sizlerin	 içinden	
seçip	gönderdiği	bir	peygamberim.	Sizleri	Allah’a	 inanmaya	ve	şirk	koşmamaya	
davet	 ediyorum.	Allah’tan	kork	 ey	kral!	Allah’a	hiçbir	 şeyi	 ortak	koşma!	O	 seni	
görüyor!”	dedi.		

Kral	 “bu	 mecnundur.	 Onu	 götürün	 hapsedin.	 Putları	 ve	 heykelleri	
kaidelerine	 koyun	 ve	 töreni	 devam	 ettirin!”	 emretti.	 Memurları	 emredilenleri	
yaptılar.	 Sonra	 kral	 etrafa	 emirler	 göndererek	Nuh’un	 törenleri	 sabota	 ettiğini,	
adetleri	 kaldırarak	 herkesi	 ilahlardan	 uzaklaştırıp	 kendi	 ilahına	 ibadete	
çağırdığını	söylettirdi	ve	halkı		korkuttu	ve	Hz.	Nuh	(as)	aleyhine	kışkırttı.		

Memurlarına	 hapiste	 olan	 Hz.	 Nuh’a	 işkence	 etmeye	 ve	 inancından	
vazgeçirmeye	çalışın	diye	emir	verdi.	Memurları	da	Hz.	Nuh’a	(as)	işkence	ettiler,	
boğazını	sıktılar	ve	öldü	diye	bırakıp	çıktılar.1		

Nuh	 (as)	 ayıldığı	 zaman	 elini	 açtı	 ve	 Allah’a	 “Ya	 Rabbi!	 Beni	 ve	 kavmimi	
affet!	 Onlar	 ne	 yaptıklarını	 bilmiyorlar.” 2 	diye	 tebliğ	 görevini	 daha	 iyi	
yapamadığından	solayı	kendisini	suçlayarak	Allah’tan	affını	istedi,	cahil	oldukları	
için	 ne	 yaptığını	 bilmeyen	 kavminin	 de	 affını	 talep	 etti.	 Onlar	 inanmasa	 da	
zamanla	nesillerinden	gelenler	elbette	 inanacaktı	ve	Hz.	Nuh	(as)	çok	sabırlı	ve	
halim,	şefkatli	ve	merhametli	idi.3		

Bu	şekilde	onların	arasında	altı	yüz	sene	mücadele	etti.		
	
Kavminin	Nuh	(as)	ile	ve	İnananlarla	Alay	Etmeleri	
Nuh	(as)	gece	gündüz,	gizli	açık	tebliğine	devam	etti.	Ancak	Nuh’un	(as)	bu	

gayretleri	 kavminin	 küfrünü	 artırmaktan	 başka	 bir	 işe	 yaramadı.4	Nuh’a	 (as)	
çeşitli	 hileler	 yaptılar,	 tuzaklar	kurdular	 ve	öldürmek	 için	planlar	 tertip	 ettiler.	
Yüce	 Allah’ın	 himayesinde	 ve	 korumasında	 olana	 elbette	 hiçbir	 hile	 ve	 tuzak	
işlemiyecekti	ve	öyle	de	oldu.	

Her	 peygambere	 olduğu	 gibi	 Nuh’a	 (as)	 da	 halkın	 fakirleri	 ve	 zayıfları	
inanmıştı.	Zenginlik	ve	makamları	ile	şımaran	kavmin	ileri	gelenleri	bunu	da	alay	
konusu	 yaptılar.	 “Nuh’a	 kendini	 bilmez	 bir	 takım	 ayak	 takımı	 ve	 fakir	 insanlar	
uymaktadır.	 O	 ayak	 takımını	 yanından	 uzaklaştırsın.	 Biz	 onlarla	 aynı	 seviyede	
olmak	 istemiyoruz”	 dediler.	 Nuh	 (as)	 onlara	 “Ben	 Allah’ın	 elçisiyim,	 onun	
emirlerini	onun	kullarına	tebliğ	ediyorum.	Bu	nedenle	Allah’ın	ayetlerine	ihtiyacı	
olan	insanları	yanımdan	uzaklaştıramam!”5	diye	onlara	gereken	cevabı	verdi.	

	
1	Ahmed	b.Hanbel,	Kitab-ı	Zühd,	87;	Taberî,	Tarih,	1:92,	Zemahşerî,	Tefsir-i	Keşşaf,	4:37;	Ibn-i	
Esîr,	El-Kâmıl,	1:68-69.	
2	Kurtubı,	Tefsir,	9:43.	
3	Kurtubî,	Tefsir,	9:42;	M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	1:90-92	
4	Nuh	Suresi,	71:6.	
5	Şuara	Suresi,	26:	14-15;	Hud	Suresi,	11:27;	Kamer	Suresi,	54:9.	
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Dünyaya	değer	vermeyen,	zenginlik	makam	ve	imtiyaz	istemeyen	insanlara	
her	 zaman	 olduğu	 gibi	 o	 gün	 de	 “deli”	 diyorlardı.	 “Bunda	 delilik	 var	 veya	 bir	
başka	amacı	var.	Onu	gözetleyelim.”1	diye	Hz.	Nuh’u	gizliden	gizliye	gözetlemeye	
ve	 her	 yaptığını	 araştırmaya	 başladılar.	 Bundan	 da	 bir	 sonuç	 alamayınca	 Hz.	
Nuh’la	(as)	ve	inananlarla	alay	etmeye	başladılar.	Böylece	Hz.	Nuh’un	(as)	dinini	
ve	 inancını	 gözden	 düşürmeye	 çalıştılar.	 Her	 zaman	 Nuh’un	 (as)	 yanından	
geçerken	onula	alay	ediyorlardı.	Nuh	(as)	da	onlara:	 “Alay	edin	bakalım.	Biz	de	
bizimle	alay	ettiğiniz	gibi	sizinle	alay	edeceğiz.!”2	diyordu.		

Sonunda	kavmi	inatlarını	“Sen	bize	ister	öğüt	ver	ister	verme	bizce	birdir.	
Hiç	 önemi	 yoktur.	 Biz	 sizi	 dinleyecek	 değiliz!”3	sözleri	 ile	 gösterdiler.	 Sonra	 da	
“Ey	 Nuh!	 Sen	 bu	 işe	 son	 vermezsen	 seni	 recmedip	 taşlayacağız!”4	diye	 tehdit	
ettiler.	Sonra	meydan	okurcasına	“Ey	Nuh!	Bizimle	çok	tartıştın,	şayet	gerçekten	
doğru	söylüyorsan	şu	vaat	ettiğin	azabı	getir	de	görelim!”5	dediler.	

Hz.	 Nuh’a	 (as)	 inananlar	 tehdit	 edildikleri,	 korkutuldukları	 ve	 alaya	
alındıkları	 için	 “pek	 az	 kimse	 inanmıştı.”6	Zalimler	 topluluğunun	 da	 iman	
etmeyeceği	 anlaşılmıştı.	 Kavmi	 için	 hiçbir	 kurtuluş	 ümidi	 kalmamıştı.	 Hz.	 Nuh	
(as)	onları	uyardıkça	onların	azgınlıkları	ve	taşkınlıkları	artıyordu.		

Ümmetlerinin	 ve	 kavimlerinin	 hallerine	 şahit	 olarak	 gönderilen	
peyamberler 7 	şahitliklerini	 yaptıktan	 sonra	 ıslahları	 mümkün	 olmadığını	
görünce	Allah’a	dua	ettikleri	gibi	Hz.	Nuh	(as)	da	sonunda	şöyle	yalvardı:	

“Rabbim!	Milletim	beni	yalanladı.	Benimle	onların	arasında	sen	hüküm	ver.	
Beni	ve	beraberimdeki	inananları	bunların	zulümlerinden	kurtar.8	Ben	yenildim,	
bana	yardım	et!”9	dedi.		

Yüce	 Allah	 bu	 duasına	 “Senin	 milletinden	 inanmış	 olanlardan	 başkası	
inanmayacaktır.	 Onların	 yapageldiklerine	 üzülme.	 Nezaretimiz	 altında,	 sana	
bildirdiğimiz	gibi	gemiyi	yap.	Haksızlık	yapanların	affı	için	Bana	yalvarma.	Çünkü	
onlar	suda	boğulacaklardır.”10	buyurdu.	

	
Nuh’un	(as)	Gemi	İnşaa	Etmesi	
Yüce	 Allah	 Nuh’a	 (as)	 abanoz	 ağacını	 dikmesini	 emretti.	 Hz.	 Nuh	 (as)	 bu	

ağaçları	 dikti	 ve	 kırk	 sene	 büyüdüler.	 Boyları	 üç	 yüz	 ziraı	 buldu.11	Yüce	 Allah	
ağaçları	 kesmesini	 emredince	 ağaçları	 kesti	 ve	 kuruttu.12	Nuh	 (as)	 gemiyi	 nasıl	
yapacağını	 bilmiyordu.	 Allah’ın	 kendisine	 vahyetmesi	 ile	 o	 zamana	 kadar	
bilinmeyen	 ve	 insanların	 akıl	 erdiremedikleri	 gemi	 inşaasına	 başladı.	 Yüce	
Allah’ın	 kendisine	 ilhamı	 ile	 başını	 horoz	 başı	 gibi,	 karnını	 kuş	 karnı	 gibi,	
kuyruğunu	da	horoz	kuyruğu	gibi	ve	üç	kat	olarak	yaptı13	ve	üç	yılda	tamamladı.14	

	
1	Mü’minun	Suresi,	23:25.	
2	Hud	Suresi,	11:38.	
3	Şuara	Suresi,	26:	136.	
4	Şuara	Suresi,	26:	116.	
5	Hud	Suresi,	11:	32.	
6	Hud	Suresi,	26:	40.	
7	Ahzab	Suresi,	33:45.	
8	Şuara	Suresi,	26:117-118.	
9	Mü'minun	Suresi,	23:26;	Kamer	Suresi,	54:10.	
10	Hud	Suresi,	11:36-37.	
11	Zira’:	Parmak	ucundan	dirseğe	kadar	olan	uzunluğu	gösteren	bir	ölçü	birimidir.	Bizim	
kolumuzla	75	cm	ile	90	cm	uzunluğu	ifade	eder.	(Taberi,	Tarih,	1:	80-81.)	
12	Salebî,	Arais,	s.55;	Kurtubi,	Tefsir,	9:43.	
13	Salebî,	Arais,	s.55;	Suyutî,	Dürri’l-Mensur,	3:327.	
14	Mesudî,	Ahbaru’z-Zaman,	59.	
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Yaptığı	gemi	karada	olduğu	ve	suyun	bulunmadığı	bir	mekanda	bulunduğu	
için	 ne	 yaptığına	 akıl	 erdiremiyorlardı.	 Ne	 yaptığını	 soranlara	 anlamayacakları	
için	 Hz.	 Nuh	 (as)	 bir	 şey	 söylemiyor	 ve	 anlatmaya	 da	 çalışmıyordu.	 Ancak	
“Bekleyin	göreceksiniz!”	diye	başından	savıyordu.	

Bu	 defa	 müşrikler	 Hz.	 Nuh	 (as)	 ile	 alay	 etmeye	 başladılar.	 “Ne	 o	
peygamberlik	 ve	 elçilik	 görevini	 bıraktın	 da	 ustalığa	 mı	 merak	 saldın!	 Sen	 ne	
yaptığını	 sanıyorsun?”1	diyorlardı.	Nuh	 (as)	 “Ahmaklara	 cevap	 sukut	 etmektir!”	
gerçeğinden	 hareketle	 cevap	 vermiyor	 ve	 “Siz	 bizimle	 alay	 ediyorsunuz,	 alay	
ettiğiniz	 gibi	 biz	 de	 sizinle	 sonra	 alay	 edeceğiz!	 Çünkü	 Allah’ın	 azabının	 sizi	
kuşatacağını	hep	beraber	göreceğiz.”2	diyordu.	

Kamer	Suresinde	belirtildiği	gibi	Nuh	(as)	Allah’ın	vahyi	ile	ağaçları	kereste	
haline	 getirdikten	 sonra	 birbirine	 giydirerek	 perçinliyordu.	 Henüz	 demir	
keşfedilmediği	 ve	 çivi	 bilinmediği	 için	 tahtaları	 birbirine	 giydirerek	 perçinli-
yordu.	Ayette	geçen	“düsur”	kelimesi	bunu	ifade	etmektedir.3	

Nihayet	 gemi	 yapıp	 bitince	 yüce	 Allah’ın	 emri	 üzere	 gökten	 yağmur	
yağmaya	ve	yerden	sular	kaynamaya	başladı.	Tandırlardan	sular	kaynıyor	ve	her	
tarafı	 sular	 kaplıyordu.	 Sular	 yükseldikçe	 inanmayanlar	 evlerini	 terk	 ederek	
yüksek	 dağlara	 doğru	 çıkmaya	 başladılar.	 Yüce	 Allah	 Hz.	 Nuh’a	 (as)	
hayvanlardan	birer	 çift	 	 almasını,	 ailesinin	ve	 inananların	da	gemiye	binmesini	
emretti.	 İnananların	 sayısı	 ise	 çok	 azdı.4	Rivayetlere	 göre	 inananların	 sayısı	
seksen	kişi	civarındaydı.	5	

	
Nuh’un	Oğlu	Kenan’ın	Gemiye	Binmemesi	
Hz.	Nuh’un	(as)	hayvanlardan	birer	çift	aldıktan	sonra	mü’minleri	gemiye	

bindirdi	 ve	 en	 son	 ailesini	 gemiye	 aldı.	Nuh’un	 (as)	Ham,	 Sam,	Yafes	 ve	Kenan	
adında	 dört	 oğlu	 vardı.	 Kenan	 gemiye	 binmedi	 ve	 “Ben	 yüksek	 dağlara	 çıkar	
sudan	kurtarırım!”	dedi.	Nuh	(as)	“Ey	oğulcuğum!	Bizimle	beraber	gel;	kafirlerle	
birlik	 olma"	 diye	 seslendi.	 Oğlu;	 "Dağa	 sığınırım,	 beni	 sudan	 kurtarır"	 deyince,	
Nuh;	 "Bugün	 Allah'ın	 azabından,	 O'nun	 merhameti	 dışında	 kurtulacak	 kimse	
yoktur"	dedi.	Aralarına	dalga	girdi.	Oğlu	da	boğulanlara	karıştı."6		

Yüce	Allah	Nuh’a	(as)	ehlinin,	aile	efradının	kurtulacağını	vaad	etmişti.	Bu	
nedenle	Nuh	 (as)	Allah’a	yalvardı	ve	 “Rabbim!	Şüphesiz	oğlum	da	âilemdendir.	
Senin	va’din	elbette	gerçektir.	Sen	de	hükmedenlerin	en	iyi	hükmedenisin.”	dedi.	
Yüce	Allah	“Ey	Nûh!	O,	asla	senin	âilenden	değildir.	O	salih	inanç	ve	amele	sahip	
değildi.	O	 hâlde,	 hakkında	hiçbir	 bilgin	 olmayan	 şeyi	 benden	 isteme.	Ben,	 sana	
cahillerden	 olmamanı	 öğütlerim.”	 buyurdu.7	Bunun	 üzerine	 Nuh	 (as)	 “Rabbim!	
Şüphesiz	 ben	 Senden	 hakkında	 bilgim	 olmayan	 şeyi	 istemekten	 yine	 Sana	
sığınırım.	Eğer	beni	bağışlamaz	ve	bana	acımazsan,	şüphesiz	ziyana	uğrayanlar-
dan	olurum”	dedi	ve	Allah’tan	affını	istedi.		

Bu	 ayetlerden	 anlaşılmaktadır	 ki	 gerçekten	 kardeş	 ve	 aile	 olmak	 iman	
iledir.	 Gerçek	 kardeşlik	 inanç,	 ideal	 ve	 iman	 kardeşliğidir.	 Mü’min	 ile	 kafirin	

	
1	Taberi,	Tarih-i	Rüsul	ve’l-Müluk,	Beyrut-1967,	1:180.	
2	Hûd	Suresi,	11:38-39.	
3	Kamer	Suresi,	54:13;	Kur’an	Yolu	Meal	Tefsir,	Diyanet	Yayınları,	2008-Ankara,	5:187;	Elmalılı	
Hamdi	Yazır,	Hak	Dini	Kur’an	Dili	Tefsir,	7:464.	
4	Hud	Suresi,	11:	40.	
5	Taberi,	Tarih,	1:187-189.	
6	Hûd	Suresi,	11:42-43.	
7	Hud	Suresi,	11:	45-46	
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kardeş	olmaları	ve	aynı	aileden	olmaları	dinen	mümkün	değildir.	Bu	nedenledir	
ki	İslam	bilginleri	“küfre	giren	biri	müslüman	babasına	varis	olamaz.”1	hükmünü	
vermişlerdir.	

	
Tufanın	Kapsam	Alanı	
İslam	bilginlerine	göre	tufan	yeryüzünün	tamamını	kaplamamış	o	dönemde	

insanların	 yaşadığı	 Arap	 yarımadası	 ve	 Ortadoğu	 ülkelerini	 kuşatmıştır.2	Nuh	
(as)	 zamanında	 insanlar	 Arabistan	 ve	 çevresi	 olan	 Hindistan	 ve	 Ortadoğu’da	
yaşıyorlardı.	Yeryüzünün	her	tarafına	dağılmış	değillerdi.	Bu	nedenle	inanmayan,	
zulüm	 ve	 isyanla	 fıtratları	 bozulan	 insanların	 yaşadığı	 bölgelerin	 tamamı	 sular	
altında	 kalmış	 ve	 Nuh’un	 (as)	 gemisine	 binmeyenlerin	 tamamı	 boğularak	
ölmüşlerdir.	Yüce	Allah	“Biz	gök	kapılarını	açarak	nehir	gibi	yağmurlar	indirdik,	
yeryüzündeki	 pınaları	 fışkırttık	 ve	 her	 ikisi	 birleşerek	 takdir	 ettiğimiz	 işi	
gerçekleştirdik.”3	buyurarak	 insanların	 yaşadığı	 bölgenin	 sular	 altında	kaldığını	
haber	vermiştir.		

Tufan	 insanlık	 bakımından	 tüm	 insanları	 kuşatmakla	 insanlık	 açısından	
umumi	 olmuş,	 insanların	 yaşadığı	 bölgeyi	 içine	 aldığı	 için	 yeryüzüne	 nispetle	
hususi	 bir	 bölgeye	 has	 kalmıştır.	 Yüce	 Allah	 inkarlarında	 ısrar	 eden,	 zulüm	 ve	
sefahetle	 fıtratlarını	 bozarak	 insanlıktan	 çıkan	 topluluğu	 tufan	 ile	 yok	 etmiş,	
inanan	 ve	 insanlık	 duygularını	 taşıyan	 ve	 hayra	 kabiliyeti	 olanları	 Nuh’un	 (as)	
gemisi	ile	kurtarmıştır.		

Tufan	yeryüzünün	her	tarafını	kaplamadığı	için	Hz.	Nuh	(as)	yeryüzündeki	
tüm	 hayvanlardan	 birer	 çift	 alması	 gerekmez.	 İnsanların	 yaşadığı	 çevrede	
bulunan	ve	 genellikle	 evcil	 olan	hayvanları	 ve	Allah’ın	 gemiye	almasını	 istediği	
belli	vahşi	hayvanları	almıştır.	Bunlar	dışında	uzun	süre	toprak	altında	kalan	ve	
kış	uykusuna	yatan	canlıları	gemiye	almasına	zaten	gerek	yoktur.	

	
Tufanın	Süresi	ve	Sona	Ermesi	
Bir	kıtayı	kaplayacak	ve	en	yüksek	dağları	içine	alacak	kadar	suyun	kısa	bir	

süre	içinde	çekilmesi	elbette	mümkün	olmadığı	için	tufanın	altı	ay	kadar	sürdüğü	
rivayet	edilmektedir.4		

Nihayet	 yüce	 Allah	 “Yere	 ‘Suyunu	 çek!’	 göğe,	 ‘Ey	 gök	 sen	 de	 suyunu	 tut!’	
emrini	verdi.	Su	çekildi	ve	 iş	bitti	ve	gemi	Cudi	dağına	oturdu,	zalimler	güruhu	
Allah’ın	rahmetinde	uzak	olsun!’	denildi.5	Kafirler	ve	zalimler	bütün	kazanımları,	
servetleri	ve	sarayları	 ile	helak	olurken	mü’minler	kurtulmuş	ve	yeni	bir	hayat	
başlamış	oldu.	

Nuh’un	 (as)	 gemisine	 binen	 ailesi	 dışında	 80	 kadar	 müslümanın	 olduğu	
rivayet	 edilir.	 Daha	 sonra	 insanlığın	 nesli	 bu	 seksen-yüz	 civarında	 insanlardan	
türediği	için	Hz.	Nuh’a	insanlığın	ikinci	babası	adı	verilmiştir.	

Recep	 ayının	 birinci	 günü	 başlayan	 Tufan	 nihayet	 	 altı	 ay	 sonra	
Muharremin	onuncu	günü	geminin	Cudi	dağına	oturması	ile	sona	erdi.	Yüce	Allah	
Nuh’a	 (as)	 “Ey	 Nûh!	 Sana	 ve	 seninle	 birlikte	 bulunanlardan	 birçok	 ümmete	
bizden	esenlik	ve	bereketlerle	gemiden	in.	Daha	birtakım	ümmetler	de	olacak	ki,	

	
1	İbn-i	Hacer	el-Askalânî,	Bülûgul-Merâm,	Terc.	ve	Şerh,	A.	Davudoğlu,	Istanbul,	1967,	3:206.	
2	Elmalılı	Hamdi	Yazır,	Hak	Dini	Kur’an	Dili	Tefsiri,	8:5367.	
3	Kamer	Suresi,	54:11-12.	
4	Taberi,	Tarih,	1:190.	
5	Hud	Suresi,	11:44.	
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biz	onları	dünyada	yararlandıracağız.	Sonra	da	inkar	edenlere	bizden	elem	dolu	
bir	azap	dokunacak.”1	buyurdu.	

Nuh	(as)	Aşurenin	onuncu	günü	gemiden	indi	ve	tüm	inananlara	şükür	için	
o	 gün	 oruç	 tutmalarını	 emretti.	 Sonra	 herkesten	 kalan	 yiyecekleri	 bir	 araya	
getirmelerini	istedi.	Sonra	bunları	bir	kazana	koyarak	pişirtti.	Muharrem	ayının	
onuncu	günü	olduğu	için	bu	güne	onuncu	gün	anlamında	“Aşure”	denildi.2	Aşure	
orucu	ve	Aşure	yemeği	günümüze	kadar	güzel	bir	âdet	ve	gelenek	olarak	devam	
etmiş	Peygamberimiz	(asm)	da	bu	gün	oruç	tutmayı	tavsiye	etmişlerdir.		

Cudi	dağınının	Cezire/Cizre	yakınlarında	bir	yer	olduğu	ve	buranın	da	Ağrı	
dağı	olduğu	konusunda	rivayetler	vardır.	Bir	başka	rivayette	Şırnak	yakınlarında	
şeklindedir.	 Hatta	 “Şırnak”	 “Şehr-i	 Nuh”	 anlamında	 eski	 bir	 tabir	 olduğu	 ifade	
edilmektedir. 3 	Yapılan	 araştırmalar	 da	 Kur’an-ı	 Kerimin	 haberlerini	
desteklemektedir.	Şöyle	ki:	

Cudi	Dağı,	Mezopotamya'nın	en	yüksek	dağlarından	biridir.	Tufanın	önemli	
safhalarının	 anlatıldığı	 Kur'an-ı	 Kerim'de	Hz.	Nuh'un	 gemisinin	 Cudi'ye	 ineceği	
tufan	 devam	 ederken	 belirlenir.	 Çünkü	 Hz.	 Nuh	 tufan	 sırasında	 gemide	
bulunurken	"Rabbim	beni	bereketli	bir	yere	indir."4	diye	Allah'a	duada	bulunur.	
Sonunda	 Hz.	 Nuh'un	 duasına	 karşılık	 olarak	 "Selam	 ile	 nice	 bereketlere	
kavuşmak	 üzere	 yanındakilerle	 beraber	 gemiden	 in."5	buyrularak	 indirilir.	
Bundan	böyle	bu	dağ,	cömertlik	anlamına	gelen	'Cudi'	adını	alır.	

Cudi	Dağı'nda	2	bin	metrenin	üzerinde	olan	dört	doruk	vardır.	2017	metre	
yüksekliğindeki	 bir	 doruğun	üzerinde	 "Nuh	peygamber	 ziyaret	 tepesi"	 yer	 alır.	
Ziyaret	 tepesinin	ortasında	etrafı	 taşlarla	 çevrili	 bir	 alan	 ise	 "Sefine"	yani	 gemi	
ismiyle	 bilinir.	 Gemiden	 inen	 Nuh	 ve	 beraberindekiler	 Cudi	 Dağı'nın	 eteğinde	
"Semanin"	yani	Seksenler	köyü	adında	bir	köy	kurmuş	ve	yanındakilerle	beraber	
buraya	yerleşmiştir.	

Diğer	bir	rivayete	göre	de	Nuh	(as)	gemide	yüz	elli	gün	kalmış,	Allah	Teala,	
gemiyi	Mekkeye	yöneltmiş;	gemi	kırk	gün	Beytullah	etrafında	dönmüş	ve	sonra	
da	Cûdi'ye	 yönelterek	orada	durdurmuştu.6	Geminin	 kalıntıları	muhtemelen	bu	
dağın	 üzerinde	 hala	 bulunuyor	 olmalıdır.	 Allah	 Teala	 Kur'an-ı	 Kerîm'de,	
insanlara	ibret	olsun	diye	onu,	bulunduğu	yerde	bıraktığını	zikretmektedir:	"And	
olsun	ki	Biz,	o	gemiyi	bir	ibret	olarak	bıraktık;	öğüt	alan	yok	mudur."7	buyurarak	
bir	ibret	vesikası	olmasını	dilemiştir.	Bu	da	Ağrı	dağındaki	duruma	uymaktadır.	

Tarihçiler	 Nuh’un	 (as)	 oğullarından	 Sam'ı,	 Arapların	 ve	 Fars'ların;	 Ham'ı,	
Zenciler	ve	Habeşlilerin	ve	Yafes'i	de	Türklerin	ve	Maveraünnehir	kavimlerinin	
atası	olarak	kabul	etmektedirler.8	Diğer	milletler	de	şüphesiz	gemiden	kurtulan	
diğer	insanların	nesillerinden	gelenlerdir.		

	
Nuh’un	(as)	Vefatı	ve	Vasiyeti	

	
1	Hud	Suresi,	11:48.	
2	Taberi,	Tarih,	1:191.	
3	http://tr.wikipedia.org/wiki/Cudi_Dağı		
4	Müminun	Suresi,	23:29.	
5	Hud	Suresi,	11:48.	
6	M.	Ali	Sabûni,	en-Nübüvve	vel-Enbiya,	Dımaşk,	1985,	s.154.	
7	Kamer	Suresi,	54:15.	
8	İbnul-Esîr,	el-Kamü	fi't-Tarih,	Beyrut,	1979,	1:78.	
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Nuh	 (as)	Tufandan	sonra	350	sene	daha	yaşamıştır.	1	Vefat	 etmeden	önce	
oğulların	yanına	çağırmış,	Sam’ı	yerine	vekil	bırakmıştır.2	Sonra	şu	tavsiyelerde	
bulunmuştur:	

“Evlatlarım!	Kalbinizde	 zerre	 kadar	 şirk	 bulunan	 kimse	 cennete	 gidemez;	
bu	nedenle	şirkin	zerresine	müsaade	etmeyiniz.	Allah’ın	huzuruna	şirkle	gidenin	
hiçbir	mazereti	 yoktur.	 Yine	 kalbinizde	 zerre	 kadar	 kibre	 yer	 vermeyiniz;	 zira	
büyüklük	 Allah’a	 hastır.	 Yine	 zerre	 kadar	 Allah’ın	 rahmetinden	 ümidinizi	
kesmeyiniz;	 çünkü	 dalalete	 düşenlerden	 başkası	 Allah’ın	 rahmetinden	 ümit	
kesmez.3	

Evlatlarım!	 Kelime-i	 Tevhid	 olan	 ‘Lâ	 ilâhe	 illallah’	 kelimesini	 dilinizden	
düşürmeyiniz.	Yerler	ve	gökler	 terazinin	bir	kefesine,	kelime-i	 tevhid	bir	başka	
kefesine	konulsa	kelime-i	tevhid	ağır	gelir.”4	dedi.		

Yine	 rivayetlere	 göre	 Hz.	 Nuh’a	 (as)	 “Ya	 Ebulbeşer!	 Ey	 uzun	 ömürlü!	
Dünyayı	 nasıl	 buldun?”	 demişler.	O	 da:	 “İki	 kapılı	 bir	 ev	 gibi	 buldum.	Birinden	
girdim,	diğerinden	çıkıyorum.”5	demiştir.	

Nuh	 (as)	 “Ulu’l-Azm,	peygamberlerin	 ilkidir.”	Diğerleri	 İbrahim,	Musa,	 İsa	
ve	Muhammed’dir.	(asm)	Muhammed	(asm)	ise	bu	beşin	en	ulusudur.6	

	
		

	
1	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:40-41;	Taberi,	Tarih,	1:97.	
2	Salebî,	Arais,	60.	
3	Ahmed	b.	Hanbel,	Ezzühd,	s.	87.	
4	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	2:170;	Buhari,	Edebu’l-Müfret,	s.144;	Heysemi,	Mecmau’z-Zevaid,	
4:219.	
5	İbnü’l-Esir,	Kâmil,	1:73.	
6	Hâkim,	Müstedrek,	2:546.	
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HUD	(AS)	
	
Kur’an-ı	Kerimde	kıssası	geçen	Hûd	(as)	Ad	kavmine	gönderilmiştir.	Diğer	

kutsal	 kitaplarda	 adı	 geçmez.1	Ad	 kavmi	 Nuh	 (as)	 Tufanından	 kurtulanlardan	
olmakla	beraber	ilk	olarak	puta	tapan	kavimdir.2	

Tufandan	 sonra	 insanlar	 yeryüzüne	 dağıldılar.	 Ad	 Kavmi	 de	 Arabistan’a	
yerleşti.	 Ad	 kavmi	 Arabistan’a	 yerleşen	 ilk	 kavimdir.	 Hadramut’tan	 Yemen’e	
kadar	 olan	 bölgede	 ikamet	 etmişlerdir.	 Bu	 bölgeye	 “Akaf”	 adı	 verilmiştir.3	
Onların	yaşadığı	dönemde	Arabistan	sulak	ve	bol	verimli	geniş	arazilere	sahipti.	
Yüce	 Allah	 ırmaklar,	 bağlar	 ve	 bahçelerle	 geniş	 otlakları	 onlara	 vermiş	 ve	 bu	
nedenle	sürülerle	hayvanlara	sahip	olmuşlar	ve	çok	zengin	ve	müreffeh	bir	hayat	
yaşamışlardır.	Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	Ad	kavmi	 ile	 ilgili	olarak	“Bildiğiniz	
her	 şeyi	 size	 veren,	 size	 hayvanlar,	 oğullar,	 bahçeler	 ve	 pınarlar	 veren	 Allah’a	
karşı	gelmekten	sakının.”4		ayeti	ile	bunu	bize	haber	vermektedir.	

Ad	 kavminin	 yer	 altında	 su	 depoları	 ve	 yüksek	 tepele	 yapılmış	 köşkleri,	
“İrem”	adını	verdikleri	misli	görülmemiş	muhteşem	sarayları	vardı.5	Onlar	dünya	
hayatının	rahatı	ve	refahı	 için	bütün	güçlerini	seferber	ederek	dünyayı	cennete	
çevirecek	 bir	 medeniyet	 geliştirmişlerdi.	 Ancak	 onlar	 Allah’ın	 verdiği	 bu	
nimetleri	 kendilerinden	 bildiler.	 Sebeplere	 tesir	 vererek	 Allah’ın	 ilim,	 irade	 ve	
kudreti	 ile	 meydana	 gelen	 işleri	 adi	 sebeplere	 ve	 tabiata	 vererek	 nefislerini	
şımarttılar	 ve	 enaniyetlerini	 güçlendirdiler.	 Bu	 nedenle	 haksızlığa	 ve	 zulme	
saptılar.	 Fakir	 halkı	 ve	 komşu	 kabileleri	 hakimiyeti	 altına	 aldılar	 ve	
köleleştirerek	zulmetmeye	başladılar.	

	
Hûd’un	(as)	Peygamber	Olarak	Görevlendirilmesi	
Allahu	Teala,	Âd	kavmine,	Peygamber	olarak	Hûd	(a.s)'ı	gönderdi.	Hud	(as)		

Hz.	Âdem’e	 (as)	 çok	benziyordu.	Zahid,	müttaki	ve	 ibadete	düşkündü.	Ticaretle	
iştigal	 ediyordu.	 Cömert,	 şefkatli	 ve	 merhametliydi.	 Yoksullara	 çok	 sadaka	
verirdi.6	Doğruluğu	cömertliği	ve	güzel	ahlakı	 ile	herkesin	saygısını	ve	sevgisini	
kazanmıştı.	 Yüce	Allah	Âd	kavmi	 içinden	Hud’u	 (as)	 seçerek	peygamber	olarak	
görevlendirdi.		

Hûd	 (as)	 onlara	 güzel	 nasihatlerde	 bulundu.	 “Ey	 kavmim!	 Allah’ın	 sizi	
yaratması,	 yaşatması	 ve	 rızık	 vermesi	 ile	 hayatınız	 devam	 ediyor.	 Allah’ın	
nimetlerinden	 istifade	 ederek	 Ona	 isyan	mı	 ediyorsunuz?	 Allah	 beni	 içinizden	
seçerek	 sizlere	 peygamber	 olarak	 gönderdi.	 Allah’a	 karşı	 gelmekten	 sakınmaz	
mısınız?	 Benim	 sözlerime	 kulak	 verin	 ve	 ölümden	 sonra	 sizin	 için	 hazırlanan	
ebedi	hayatınıza	zarar	verecek	amellerden	vazgeçiniz.”	dedi.	

Âd	 kavmi	 Hud’un	 (as)	 peygamberliğini	 kabul	 etmediler.	 Onların	 ileri	
gelenleri	 Hz.	 Hud’un	 bu	 nasihatlerini	 “O	 dünyalık	 bir	 menfaat	 peşindedir.	 Bu	
nedenle	bizi	kendisine		itaat	ettirmek	istiyor”	dediler.		

Bunun	 üzerine	 Hûd	 (as)	 onlara	 “Buna	 karşılık	 sizden	 hiçbir	 ücret	
istemiyorum.	Benim	ücretim	ancak	âlemlerin	Rabbi	olan	Allah’a	aittir.	Siz	yüksek	
tepelere	 yüksek	 binalar	 yapıp	 boş	 şeylerle	 eğleniyor	 musunuz?	 Bu	 dünyada	

	
1	Abdulvahhab	en-Neccar,	Kasasu'l-Enbiya,	Tarihsiz	-Beyrut,	s.	49.		
2	İbn	Kesîr,	Kasasu'l-Enbiya,	1982-Beyrut,		1:149.	
3	Ahmet	Cevdet	Paşa,	Kısas-ı	Enbiya,	MEB-Ankara,	1:91.	
4	Şuara	Suresi,	26:133,	134.	
5	Fecr	Suresi,	89:6-8.	
6	Hakim,	el-Müstedrek,	1:563.	
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ebedi	olarak	kalacağınızı	mı	zannediyorsunuz?	Allah	her	canlıya	bir	ecel	 takdir	
etmiştir.	 Mutlaka	 ölecek	 ve	 Allah’ın	 huzurunda	 hesaba	 çekileceksiniz?	 Ebedi	
dünyada	 kalacak	 gibi	 sağlam	 yaptığınız	 binaların	 size	 bir	 faydası	 olmayacak.	
Şayet	 Allah’a	 itaat	 etmez,	 zulüm	 ve	 haksızlıktan	 vazgeçmezseniz	 Azrail’in	
pençesinden	 kurtulamayacak	 ve	 ölüm	 sizi	 perçeminizden	 tutup	 kabre	 sokacak,	
orada	da	rahat	etmeyeceksiniz.	Hesabınız	çetin	olacaktır.	Sizi	yoktan	yaratan	ve	
ölü	topraktan	her	bahar	canlı	bir	dünya	yaratan	Allah	sizleri	tekrar	diriltecek	ve	
perçeminizden	 tutarak	 cehennemin	 alevleri	 içine	 atacaktır.	 Artık	 Allah’a	 isyan	
etmekten	sakının	ve	sözlerime	kulak	verin.	

Elinizle	yaptığınız	ve	nimet	olarak	bildiğiniz	her	şeyi	size	veren,	sizleri	bir	
damla	 sudan	 yaratan,	 hiçbirşeyi	 olmayan	 gökten	 aniden	 bulutları	 yaratıp	 size	
yapmur	gönderen,	ölü	topraktan	rızkınızı	veren,	size	oğullar,	hayvanlar,	pınarlar,	
bağ	 ve	 bahçeler	 veren	 Allah’a	 karşı	 gelmekten	 sakının.	 Şayet	 isyanınıza	 ve	
zulmünüze	 devam	 ederseniz	 daha	 önce	Nuh’un	 kavmine	 ve	 atalarınızın	 başına	
gelen	 büyük	 azabın	 size	 de	 gelmesinden	 korkuyor	 bu	 nedenle	 sizlere	 nasihat	
ediyorum”1	dedi.		

Âd	kavmi	Hz.	Hud’un	bu	güzel	nasihatlerini	 işittikleri	 zaman	dinlemek	ve	
itaat	 etmek	 yerine	 öfkelendiler	 ve	 dediler	 ki:	 “Sen	 bu	 nasihatlerini	 ister	 yap	
istersen	 yapma.	 Sonra	 biz	 akıllı	 ve	 bilgili	 kimseleriz.	 Aklımızın	 ve	 bilgimizin	
gereği	 olarak	 kendimize	 müreffeh	 bir	 hayat	 kurduk.	 Bütün	 yaptıklarımız	
evlerimiz,	 servetlerimiz	 bizim	 kendi	 aklımızın	 ve	 çalışmamızın	 ürünüdür.	 Sizin	
nasihatinize	 de	 ihtiyacımız	 yoktur.	 Bizi	 cahil	 ve	 nasihate	 muhtaç	 görmeni	 de	
istemiyoruz.	 Sen	bize	nasihat	etmişsin	etmemişsin	bize	göre	önemsizdir.	 Sonra	
bir	 azaba	uğratılacak	da	 değiliz,	 bizi	 gelecek	 bir	 azapla	 korkutup	 kendine	 itaat	
ettiremezsin”	dediler.	2	

Hud	 (as)	 bu	 şekilde	 onlara	 nasihat	 etmeye	 devam	 etti.	 Ancak	 Ad	 kavmi	
uzun	boylu,	ağır	cüsseli,	güçlü	ve	kuvvetli	bedenlere	sahip,	kendilerine	oldukça	
güvenen	 ve	 Allah’ın	 kendilerine	 ihsan	 ettiği	 akıl	 ve	 beden	 gücü	 yanında	
çalışmalarının	 ürünü	 olan	 bol	 servet	 ve	 zenginliğe	 sahiptiler.	 Ancak	 bütün	 bu	
güzellikleri	 Allah’tan	 değil,	 kendi	 akılları,	 bilgileri	 ve	 çalışmaları	 ile	
kazandıklarını	 düşünüyor,	 sonra	 da	 kazandıkları	 bu	 serveti	 nefislerini	
eğlendirmek	için	oyun,	eğlence	ve	sefahette	sarf	ediyor,	bunu	da	akıllılık	olarak	
görüyorlardı.	 Çünkü	 onlara	 göre	 kendi	 kazançlarını	 istedikleri	 gibi	 harcama	
hakkına	 sahiptiler.	 Allah’a	 itaat	 ve	 ibadeti	 de	 hak	 ve	 hürriyetlerine	 engel	
görüyorlardı.	Bu	nedenle	itaat	etmeyi	nefislerine	kabul	ettiremiyorlardı.	

Hud	(as)	onlara	elli	sene	nasihatte	bulundu.3	Ancak	çok	az	bir	kısmını	ikna	
edebildi.	Onlar	da	toplumun	aykırı	insanları	olarak	görüldüler	ve	dışlandılar.	

	
Âd	Kavminin	Hz.	Hûd	ile	Çekişmeleri	
Hz.	 Hûd’un	 (as)	 kendi	 düşüncelerine	 aykırı	 nasihatleri	 kavmin	 ileri	

gelenlerini	 çok	 rahatsız	 ediyordu.	 Kavmin	 ileri	 gelenler	 Hz.	 Hûd’a	 (as)	 gelerek	
“Sen	bizim	hayatımıza	ve	yaşamamıza	ne	karışıyorsun?	Biz	refah	ve	saadet	içinde	
yaşıyoruz	ve	içimize	bir	huzursuzluk	girsin	istemiyoruz.	Bu	nedenle	seni	açık	bir	
sapıklık	 ve	 yanlışlık	 içinde	 görüyoruz.	 Sen	 bizim	 akıllarımızla	 ve	
düşüncelerimizle	alay	ediyorsun,	bizim	aklımızı	beğenmiyorsun.	Biz	 ise	aklımız	

	
1	Şuara	Suresi,	26:	123-135.	
2	Şuara	Suresi,	26:	135-140.	
3	Muinüddin	Muhammed	Emin	Hirevi,	Meâricu’n-Nübüvve,	Çeviren:	Muhammed	Altıparmak,	
1976-İstanbul,	s.156.	
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ve	çalışmamızla	bu	serveti	ve	saadeti	kazandık.	Bizi	ölümle	korkutamazsın	biz	de	
biliyoruz	ki	herkes	ölecek,	ama	senin	dediğin	gibi	öldükten	sonra	dirilip	hesaba	
çekileceğimiz	 akla	 uygun	 bir	 düşünce	 değildir.	 Bununla	 bize	 ne	 anlatmak	
istiyorsun	biz	gerçekten	anlamıyoruz.	Sen	bizi	çok	uzak	ve	imkansız	olan	bir	şeye	
çağırıyorsun,	halbuki	biz	bu	dünyada	yaşıyoruz	ve	öldükten	 sonraki	bir	hayata	
da	ihtiyacımız	yok.	Bu	nedenle	seni	bir	akılsızlık	içinde	görüyor	ve	yalancılardan	
sayıyoruz”	dediler.1	

Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	onların	bu	çekişmelerini	şöyle	anlatır:	
“Biz	Nûh’un	ardından	bir	başka	nesil	 yarattık.	Onlara	 ‘Sizi	 yaratan	Allah’a	

itaat	edin;	Ondan	başka	ilahınız	ve	yardımcınız	yoktur.	Onun	yaratması	ile	vücut	
sahasına	giren,	rızkı	ve	koruması	ile	hayatınızı	devam	ettiren	sizler	neden	isyan	
edersiniz?!’	diye	nasihat	eden	bir	peygamber	gönderdik.	Onlardan	Allah’ı	 	 inkar	
eden	ve	ahireti	yalanlayan	kendilerine	bol	bol	nimetler	verdiğimiz	ileri	gelenler	
kendi	 kavimlerine	 şöyle	 dediler:	 ‘O	 peygamber	 de	 sizin	 gibi	 bir	 insandır.	 Sizin	
yediğinizi	 yer,	 içtiğiniz	 şeyleri	 içiyor.	 Sizden	 hiçbir	 farkı	 olmayan	 birine	 neden	
uyacaksınız?	 Siz	 ona	uyarsanız	 düzeniniz	 bozulur,	 huzurunuz	kaçar,	 biz	 de	 sizi	
rahat	 bırakmayız	 ve	 zarar	 edersiniz”	 dediler	 ve	 inanacak	 olanları	 da	 tehdit	
ettiler.		

Sonra	Âd	kavminin	ileri	gelenleri	kendi	kavimlerine	ve	özellikle	gençlerine	
şöyle	 dediler:	 “O	 size	 ölüp	 toprak	 haline	 geldiğiniz	 zaman	 yeniden	 dirilip	
topraktan	çıkacağınızı	söylüyor.	Halbuki	hayat	bu	dünya	hayatından	ibarettir.	Biz	
yaşarız	ve	ölürüz,	 tekrar	diriltilecek	de	değiliz.	Bu	nedenle	hayatın	ve	gençliğin	
zevkini	 ve	 safasını	 sürmeliyiz.	 Bizim	 hayatımıza	 karışmak	 isteyen	 Hûd	 Allah’a	
karşı	yalan	uyduran	birisidir.	Allah’ın	bize	verdiği	hayatımıza	ve	nimetlerine	ne	
karışır?”	dediler.	Gençleri	kışkırttılar.		

Hûd	(as)	onların	yalanlamalarına	ve	nasihatlerine	kulaklarını	tıkamalarına	
rağmen	her	hal	ve	şartta	Allah’ın	kendisine	vahyettiği	hakikatleri	anlatmaya	ve	
tebliğ	görevini	en	iyi	şekilde	yapmaya	devam	etti.	Bu	şekilde	tam	elli	sene	geçti.	
Sonunda	 nasihat	 dinlemeyecek	 ve	 isyanlarından	 vazgeçmeyeceklerini	 anlayıp	
ümidini	 kesince	 yüce	 Allah’a	 yöneldi	 ve	 şöyle	 dua	 etti:	 “Ya	 Rabbi	 onların	
yalanlamalarını	 biliyorsun;	 bana	 yardım	 et!”	 Yüce	 Allah	 “Onlar	 yakın	 zamanda	
mutlaka	pişman	olacaklardır”	buyurdu.		

Nihayet	önce	üç	sene	sürecek	bir	kıtlık	dönemi	yaşandı	ama	yine	de	tövbe	
etmediler.	Yüce	Allah	onları	helak	etti.	“İnanmayan	kavimler	Allah’ın	rametinden	
uzak	olsun!”2	buyurdu.	

	
Âd	Kavminin	Putlara	Tapmakta	Israr	Etmeleri	
Âd	 kavmi	 zaman	 içinde	 kendilerine	 faydalı	 olan	 lider	 konumundaki	 üç	

adamın	 anısına	 üç	 heykel	 diktiler.	 Bunlar	 Şadda,	 Samud	 ve	 Hennâ	 adında	 üç	
kişiydiler. 3 	Onların	 heykelleri	 yanında	 her	 sene	 düzenledikleri	 törenlerle	
önlerinde	secde	etmeye	başladılar	ve	bu	zamanla	tapınmaya	dönüştü.		

Hûd	(as)	Allah’a	şirk	koşmamaya,	Allah’ın	birliğine	iman	etmeye	davet	etti.	
Yeryüzündeki	 Allah’ın	 birliğini	 gösteren	 delillerle	 onların	 akıllarına	 hitap	 etti.	
Onların	 önem	 verdiği	 tarlalar,	 bağlar,	 bahçeler,	 ekinler,	 çaylar,	 sular	 ve	
hayvanların	 Allah’ın	 kudretinin	 eserleri	 olduğunu,	 Allah’ın	 iradesi	 ve	 kudreti	
olmazsa	 hiçbir	 tesirlerinin	 olmayacağını	 onlara	 hatırlattı.	 Allah’ın	 kudretinin	

	
1	A'raf	Suresi,	7:60-66.	
2	Mü’minûn	Suresi,	23:31-44.	
3	Taberî,	Tarih,	1:11O;	M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	1:118.	
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eseri	 olan	 bu	 güzel	 nimetlere	 insanın	 ancak	 Onun	 emri	 ve	 izni	 ile	 sahip	
olabileceğini	 bu	nedenle	Allah’a	 inanıp	 şükretmeleri	 ve	 emirlerine	 itaat	 ederek	
rızasını	 kazanmaları	 gerektiğini	 anlattı.	 İsyan	 eden	 ve	 peygamberlerini	
dinlemeyen	Nuh	kavminin	Tufan	ile	helak	olduğunu	onlara	hatırlattı.		

Hûd	 Aleyhisselamın	 bu	 konuşmalarından	 rahatsız	 olan	 Âd	 kavminin	 ileri	
gelenleri	 “Sen	 bizi	 bir	 tek	 olan	 Allah’a	 inanmaya	 ve	 Ona	 itaat	 etmeye	 mi	
çağırıyorsun?	 Bizim	 pek	 çok	 tanrılarımız	 ve	 yardımcılarımız	 var.	 Sen	 bizi	
onlardan	 vazgeçirmeye	 mi	 çalışıyorsun?”	 dediler.1	Böylece	 yeryüzünde	 haksız	
olarak	 büyüklük	 tasladılar,	 Allah’ın	 işlerini	 tabiata,	 putlara	 ve	 idarecilerine	
verdiler.	 “Bizden	daha	güçlü	kuvvetli	kim	vardır?	Her	şeyi	biz	kendi	gücümüzle	
ve	idarecilerimizin	kudreti	ile	yapıyoruz”	2		dediler.	

Hz.	 Hûd	 (as)	 onları	 öldükten	 sonra	 Allah’a	 hesap	 vermekle	 ve	 Cehennem	
azabı	 ile	 korkutunca	 da	 “Biz	 bu	 dünyada	 yaşar	 ve	 ölürüz,	 öldükten	 sonra	 da	
dirilecek	değiliz”3		diye	cevap	verdiler	ve	ahireti	açıkça	inkar	ettiler.		

Hûd	 (as)	 ne	 kadar	 çalıştı	 ve	 gayret	 gösterdi	 ise	 de	 akıllarını	 nefislerinin	
emrine	veren	ve	dünya	hayatının	oyun	ve	eğlencelerine	dalan	ve	bütün	amaçları	
mideleri	 ve	 bedenlerini	 düşünmekten	 ibaret	 olan	 akılları	 imanın	 ve	 ibadetin	
dünya	 ve	 ahiretteki	 faydalarını	 anlamalarına	 engel	 oldu.	 Hz.	 Hûd’u	 dünyaya	
önem	 vermemekle	 ve	 akılsızlıkla	 suçladılar.	 “Bize	 dünyada	 ne	 vereceksin	 onu	
avucumuza	koy!”	dediler.		

Hûd	 (as)	 onların	 bu	 kısır	 ve	 basit	 düşüncelerine	 şöyle	 cevap	 verdi:	 “Ey	
kavmim!	 Allah’ın	 varlığını	 inkar	 edemezsiniz.	 Allah’a	 iman	 ise	 ona	 itaati	
gerektirir.	 Bilirsiniz	 ki	 Allah’tan	 başka	 yaratıcı	 ve	 yoktan	 var	 edici	 yoktur.	
Dünyayı	 ve	 sizi	 yoktan	 yaratan	 ve	 hayatınıza	 lâzım	 olan	 tüm	 ihtiyaçlarınızı	 da	
yoktan	 ve	 ölmüş	 yeryüzünden	 çıkaran,	 ağaçlardan	meyveler	 veren,	 gücünüzün	
yetmediği	 hayvanları	 emrinize	 itaat	 ettiren,	 güneşi	 ve	 bulutu	 sizin	 imdadınıza	
gönderen	 Allah’a	 isyan	 etmeyin.	 Bunları	 yapan	 elbette	 sizi	 de	 öldükten	 sonra	
diriltmeye	 kadirdir	 ve	 diriltip	 huzuruna	 alacaktır.	 Hak	 edene	 mükafat	 olarak	
cenneti	verecek	ve	hak	edene	de	ceza	olarak	cehennemine	atıp	cezalandıracaktır.	
Öyle	ise	ona	isyan	etmekten	ve	mazlumların	haklarına	zulmetmekten	sakının	ve	
Allah’tan	korkun!	Ben	sizin	bilmediklerinizi	de	Allah’ın	bana	bildirmesi	ile	biliyor	
ve	sizleri	uyarıyorum.	Azgınlığın	ve	taşkınlığın	sonu	felakettir.	Bu	nasihatlerimi	
de	Allah’ın	emri	ile	Onun	rızası	için	yapıyor	ve	sizden	hiçbir	ücret	ve	mükafat	da	
istemiyorum.	Siz	akıllı	olduğunuzu	iddia	ediyorsunuz	da	bunları	hiç	düşünmüyor	
musunuz?	Allah’tan	korkun	ve	bir	 felaket	veya	 size	ölüm	gelmeden	önce	 tövbe	
edin	ve	isyanınızdan	vazgeçerek	iman,	itaat	ve	ibadet	edin!”4		dedi.		

	
Âd	Kavminin	Helak	Olması	
Hz.	Hûd’un	 (as)	bütün	gayretlerine	 rağmen	kavmi	 isyanlarına	devam	etti.	

Yüce	Allah	onların	yağmurlarını	kesti	ve	kuraklık	başgösterdi.	Onlar	kuyularına	
ve	depolarına	güvenerek	biriktirdikleri	suları	kullanmaya	ve	isyanlarını	daha	da	
artırmaya	 devam	 ettiler	 ve	 hatta	 kuraklığın	 sebebi	 olarak	 da	 Hz.	 Hûd’u	 (as)	
suçlamaya	 başladılar.	 “Sen	 bize	 aklımızın	 ermediği	 şeyleri	 söyleyerek	 içimize	
fitne	verdin	ve	bu	kuraklığa	sebep	oldun.”	dediler.	

	
1	A'raf	Suresi,	7:70;	Ahkaf	Suresi,	46:22.	
2	Fussilet	Suresi,	41:15.	
3	Mü'minûn	Suresi,	23:37.	
4	A'raf	Suresi,	7:65,	67,	71,	72.	
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Kuraklık	 üç	 sene	 devam	 etti.	1		 Depolardaki	 ve	 yer	 aldında	 biriktirdikleri	
suları	 tükendi.	 Kuraklıktan	 çayları	 ve	 çeşmeleri	 kurudu.	 İkinci	 senenin	 sonuda	
çok	 önem	 verdikleri	 bağları	 ve	 bahçeleri	 susuzluktan	 kurumaya	 başladı.	
Hayvanları	yiyecek	bulamadığı	için	aç	kaldı,	bedenleri	zayıfladığı	için	hastalıklara	
dayanamaz	oldular	ve	bir	kısmı	salgın	hastalıklardan	telef	oldu.	Çaresiz	kalan	Âd	
kavmi	Hz.	Hûd’a	 (as)	 “Allah’tan	kuraklığın	kalkması	 için	dua	etmesini	 istediler.	
Hayvanlarımız	 telef	 oldu.	 Bağ	 ve	 bahçelerimiz	 kurudu,	 çocuklarımız	 ölmeye	
başladı	ne	olur	bizim	için	dua	et!”	dediler.		

Onlar	Hz.	Hûd’u	çaresiz	dinler	gözüktüler,	ama	ne	şirkten	vazgeçtiler	ve	ne	
de	 isyandan..	 Bildiklerini	 okumaya	 ve	 “Hele	 sen	 dua	 et,	 kuraklık	 kalksın	 ve	
elimizden	 çıkan	 nimetlere	 ve	 mallara	 sahip	 olalım	 sonra	 şükrederiz	 ve	 ibadet	
ederiz!”	dediler.	Ayrıca	“Atalarımızın	inancını	ve	tapındığı	putları	bırakıp	yalnız	
bir	 olan	 Allah’a	 mı	 ibadet	 edeceğiz?	 Madem	 öyle	 haydi	 vaat	 ettiğin	 azabı	
göndersin	de	görelim”2	diye	küstahça	karşılık	verdiler.		

Kavminin	 imanı	 konusunda	 ümidini	 kaybeden	Hz.	 Hûd	 (as)	 “O	 azabın	 ne	
zaman	 geleceğini	 Allah	 bilir.	 Ben	 bana	 vahyedileni	 size	 haber	 veriyorum;	 ama	
görüyorum	 ki	 siz	 cahilliğinizde	 ısrar	 ediyorsunuz...”3	“Artık	 size	 vaad	 olunan	
azabın	 gelmesini	 bekleyin,	 ben	 de	 sizin	 gibi	 bekliyorum”4	diye	 karşılık	 verdi.	
Sonra	 kendisine	 inanan	 dört	 bin	 kadar	mü’min	 ile	 onların	 yanından	 ayrıldı	 ve	
Mekke	 tarafına,	 bir	 başka	 rivayette	 de	 Umman	 Denizi	 kıyılarına	 gittiği	
söylenmektedir.5		

Batıl	 inançlarınan,	isyan	ve	zulümlerinden	vazgeçmeyen	bu	kavim	üzerine	
yüce	 Allah	 kara	 bulutlar	 gönderdi.	 Onlar	 bulutları	 görünce	 yağmur	 bulutları	
zannederek	 sevinçle	 evlerinden	 çıktılar	 ve	 bulutlara	 saygı	 duymaya	 şımarık	
şekilde	 buluttan	 yağmur	 istemeye	 başladılar.	 Yüce	 Allah	 onların	 bu	 hallerini	
meleklerine	 göstererek	 şahit	 olmalarını	 sağladı.	 Sonra	 da	 bulutun	 arkasından	
yağmur	yerine	büyük	bir	kasırga	ve	her	şeyi	dondurucu	bir	soğuk	gönderdi.		

Kasırganın	 esmeye	 başlaması	 ile	 ortalık	 toz	 duman	 oldu	 ve	 evlerinden	
başka	 hiçbir	 şeyi	 göremez	 oldular.	 Alay	 ettikleri	 şey	 onları	 kuşattı,	6	Allah’tan	
değil	de	buluttan	bekledikleri	yardım	yerine	Allah	onlara	azap	gönderdi.	Her	şeyi	
kül	 gibi	 savuran	 kasırga	 bir	 anda	 evleri	 yıktı	 ve	 birbirine	 kattı.	 Ağaçları	
köklerinden	döktüğü	 gibi	muhkem	kalelerini	 ve	 içlerindeki	 evlerini	 de	 kül	 gibi	
savurmaya	başladı.7		Sanki	o	evler	boş	hurma	kütükleri	ve	kartondan	kuleler	gibi	
savruluyordu.8		 Allah	 yedi	 gün	 sekiz	 gece	 bu	 kasırga	 ile	 ülkelerinde	 ne	 var	 ne	
yoksa	 hepsini	 yok	 etti.	 Bağlar	 ve	 bahçeler	 çöle	 dönüştüğü	 gibi	 kalelerinin	 ve	
saraylarının	bir	taşı	bile	yerinde	kalmadı	hiç	yokmuş	gibi	yok	oldu	gitti.9	Kur’an-ı	
Kerim	bu	kasırgaya	“Sarsar”10	adını	vermiştir.		

	
1		Taberi,	Tarih,	1:110.	
2	Ahkaf	Suresi,	46:24;	A’raf	Suresi,	7:70.	
3	Ahkaf	Suresi,	46:23.	
4	A’raf	Suresi,	7:71.	
5	Ömer	Nasuhi	Bilmen,	Kur’an-ı	Kerim	Meâl-i	Âlisi,	2:1044.	
6	Ahkaf	Suresi,	46:26.	
7	Zariyat	Suresi,	51:41-42.	
8	Kamer	Suresi,	19-20.	
9	Hakka	Suresi,	69:7-8.	
10	Hakka	Suresi,	69:6.	
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Ve	yüce	Allah	“Biz	günahkarları	böyle	cezalandırırız!”	1	ve		“Âyetlerimizi	ve	
peygamberimizi	 yalanlayanları	 ve	 imansızlar	 gürühunun	 kökünü	 kestik!”2	
ifadeleri	ile	verdiği	cezayı	bize	haber	vermektedir.	

Ad	kavmi	helak	olunca	Hz.	Hûd	kendisine	 inananlar	 ile	beraber	Mekke'ye	
gelmiş	ve	vefat	edinceye	kadar	orada	kalmıştır.	Rivayetlere	göre	ümmetleri	helak	
olan	 peygamberler	 kendilerine	 inananlarla	 beraber	 Mekke’ye	 gelir	 vefatlarına	
kadar	 orada	 Kabe’nin	 yanında	 Allah’a	 ibadetle	 meşgul	 olurlardı.3	Bu	 nedenle	
“Zemzem	 ile	 Hacerü’l-Esved	 arasında	 medfun	 olan	 doksan	 dokuz	 peygamber	
vardır,	Hz.	Hûd	(as)	da	onlardan	birisidir”4	denilmiştir.	

Hud	(as)	vefatında	dört	yüz	altmış	dört	yaşında	olduğu	da,	rivayet	edilir.5	
Peygamberimiz,	 Veda	 haccında,	 Osfan	 vadisine	 vardığı	 zaman,	 Hz.	 Ebu	

Bekir’e:	"Ey	Ebû	Bekr!	Bu,	hangi	vadidir?"	diye	sormuş,	Hz.	Ebû	Bekr	(ra)	“Osfan	
vadisidir!"	 deyince,	 Peygamberimiz:	 (asm)	 “Hud	 Aleyhisselâmın	 da,	 beline	 aba	
tutunmuş,	belinden	yukarısını	alacalı	bir	kumaşla	bürümüş,	genç	ve	kızıl,	yuları	
hurma	 lifinden	örülmüş	dişi	bir	deve	üzerinde	olduğu	halde,	Hacc	 için	buradan	
Telbiye	ederek	geçmiştir”	buyurdular.6		
	

	
1	Ahkaf	Suresi,	46:24-25.	
2	A’raf	Suresi,	7:	72.	
3		Hâkim-Müstedrek,	2:563.	
4		Ezrakî,	Ahbaru	Mekke,	1:73;	Hâkim,	Müstedrek,	2:563-654.	
5		M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	1:122.	
6		Ahmed	b.Hanbel-Müsned,	1:232;	İbn.Kayyım	el-Cevzi,	Zâdü’l-Mead,	3:239;	Heysemî,	Mecmau’z-
Zevaid,	3:32O.	
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Hz.	SALİH	(AS)	
	

Âd	kavminin	helak	olmasından	sonra	 felaketten	kurtulanlar	Şam	ve	Hicaz	
arasında	kalan	Hicr	denilen	bölgeye	yerleşmişlerdi.	Peygamberimiz	(asm)	Tebuk	
Seferine	 giderken	 Hicr	 bölgesine	 geldiği	 zaman	 buranın	 Salih’in	 (as)	 kavminin	
yaşadığı	yer	olduğunu	söylemiştir.1	Kur’an-ı	Kerimde	Semud	kavmi	ile	Ad	kavmi	
çok	defa	beraber	zikredilmekte	ve	onlardan	ibret	alınması	istenmektedir.	

Hz.	Hud’un	(as)	vefatından	sonra	Semud	kavmi	uzun	müddet	Allah’a	ibadet	
ederek	şirk	koşmadan	yaşadılar.	Aradan	geçen	uzun	zaman	ve	nesillerle	bolluk,	
zenginlik	ve	refaha	kavuştular.	Taşları	oydular,	onlara	şekiller	verdiler.	Dağların	
üzerinde	ve	içinde	köşkler	ve	saraylar		yaptılar.	Dağları	taşları	oyarak	saraylarını	
süslediler.	 Uzun	 zaman	 sonra	 Ad	 kavmi	 gibi	 azgınlığa	 ve	 taşkınlığa	 başladılar.	
Liderleri	ve	ileri	gelenlerin	heykellerini	dikerek	önce	saygı	duymaya,	sonra	elde	
ettikleri	menfaatlerinden	dolayı	tapınmaya	başladılar.		

Yüce	Allah	Semud	kavmi	içinde	aklı,	güzel	ahlakı	ve	dürüstlüğü	ile	tanınan,	
putlara	 asla	 tapmayan	 ve	 herkesin	 kendisine	 saygı	 duyduğu	 Salih’i	 (as)	 kırk	
yaşına	gelinde	peygamber	olarak	görevlendirdi.	Salih	(as)	ticaretle	iştigal	ederdi.	
Semud	 kavmi	 Salih’i	 (as)	 sever	 ve	 sayarlardı.	 Bununla	 beraber	 Hz.	 Salih’e	 (as)	
halkın	zayıflarından	ve	fakirlerinden	az	bir	grup	iman	etmişti.	Kavmin	Mele’	tabir	
edilen	 ileri	 gelenleri,	 fakirlerine	 “Siz	 gerçekten	 Salih’in	 peygamber	 olduğuna	
inanıyor	musunuz?”	diyorlar,	onlar	da	“Biz	gerçekten	 inanıyoruz!”	dediklerinde	
büyüklük	taslayarak	“Biz	sizin	inandığınız	şeyi	inkar	ediyoruz!”2	derlerdi.	

Hz.	 Salih	 (as)	 kavmine	 tam	 yirmi	 yıl	 hakikatleri	 anlattı.3	Ancak	 onlardan	
pek	az	bir	kısmı	inandı.	

	
Semud	Kavmi	Mucize	İstiyor	
Salih	 (as)	 Allah’ın	 kendisine	 verdiği	 nübüvvet	 görevini	 yapmak	 için	 gece	

gündüz	çırpınıyordu.	Bir	gün	ileri	gelenler	“Ey	Salih!	Yarın	bizim	bayramımızdır	
ve	 biz	 şehrin	 dışında	 putlarımızı	 da	 alarak	 gideceğiz	 orada	 bize	 bir	 mucize	
göster.	 Biz	 ilahlarımıza	 dua	 edelim,	 sen	 de	 kendi	 Rabbine	 dua	 et.	 Şayet	 senin	
Rabbin	duana	icabet	ederse	biz	de	sana	iman	ederiz.”	dediler.		

Ertesi	gün	Salih	(as)	onlarla	beraber	gitti.	Putperestler	putlarından	bazı	
isteklerde	bulundular	ama	hiçbir	karşılık	göremediler.	Bunun	üzerine	kavmin	
reisi	Hz.	Salih’e	(as)	“Ya	Salih!	Senin	Rabbin	şu	kayadan	hamile	bir	deve	çıkarır	
da	bizim	önümüzde	yavru	doğurursa	biz	sana	inanırız.	Yoksa	inanmayız!”	dedi.		

Salih	(as)	onlardan	söz	aldı	ve	yemin	ettirdi.	Sonra	namaz	kıldı	ve	ellerini	
açıp	Allah’a	yalvardı.	“Ey	her	şeye	kadir	olan	ve	her	şeyi	yoktan	ve	hiçten	kudreti	
ile	yaratan	Rabbim!	Kavmimin	benden	ne	istediğini	Sen	daha	iyi	biliyorsun.	İman	
edeceklerine	dair	ettiği	yemini	de	Sen	mutlaka	işittin.”	dedi.	Birden	kaya	yarıldı	
ve	 içinden	 kocaman	hamile	 bir	 deve	 çıktı.4	Bir	 kaç	 adım	 attıktan	 sonra	 onların	
gözü	 önünde	 büyükçe	 bir	 yavru	 doğurdu.	 Salih	 (as)	 onları	 şahit	 tuttu	 ve	 “İşte	
şahit	 olun,	 istediğiniz	 deve	 budur.	 Allah	 her	 şeye	 kadirdir	 ve	O	 kudreti	 ile	 her	
şeyi	 yoktan	 ve	 hiçten	 yaratır”	 dedi.	 Kavmin	 ileri	 gelenleri	 daha	 önce	 yemin	
ettikleri	halde	yeminlerini	bozdular	ve	“Bu	bir	sihirdir!”	diye	inanmadılar.5		

	
1	Buhârî,	Enbiya,	17;	Ahmed	b.	Hanbel,	I,	66,	73.	
2	A’raf	Suresi,	7:75-76.	
3	Taberî,	Tarih,	1:119;	Sâlebî,	Arais,	s.	72.	
4	İbn.Kuteybe,	Maarif,	s.14.	
5	İbnu’l-Esir,	El-Kâmil	fi’t-Tarih,	Beyrut-1979,	1:89-90.	
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Salih	(a.s)	onlara	"Ey	kavmim!	Allah’a	iman	edin	ve	itaat	edin.	O'ndan	başka	
güç	ve	kudret	sahibi	ilah	yoktur.	Size	Rabbinizden	apaçık	bir	mucize	gelmiştir.”1	
dedi.	 Sonra	 onlara	 nasihat	 devam	 ederek:	 “Hatırlayın	 ki	 Allah	 Âd	 kavminden	
sonra,	sizi	onların	yerine	getirdi	ve	sizi	yeryüzünde	yerleştirdi.	Yerin	ovalarında	
köşkler	kuruyor,	dağları	oyup	evler	yapıyorsunuz.	Artık	Allah’ın	nimetlerini	anın	
da	 yeryüzünde	 bozgunculuk	 yaparak	 karışıklık	 çıkarmayın.”2	dedi.	 Ancak	 onlar	
inkarlarında	inat	ettiler	ve	imana	yanaşmadılar.		

Onların	imana	yanaşmamaları	üzerine	yüce	Allah	tarafından	rahmet	olarak	
yarattığı	 deveyi	 onlara	 azap	 sebebi	 yaptı.	 Öyle	 ki	 deve	 o	 kadar	 çok	 su	 içmeye	
başladı.	 Semud	 kavminin	 hayvanlara	 su	 içirdikleri	 bir	 kuyuları	 vardı.	
Hayvanlarını	 bu	 kuyunun	 suyu	 ile	 suluyorlardı.	 Deve	 su	 içmeye	 gittiği	 zaman	
diğer	hayvanlar	susuz	kalıyordu.	Bundan	çok	rahatsız	olan	Semudlular	durumu	
Salih’e	 (as)	 şikayet	 ettiler.	 Yüce	 Allah	 Salih’e	 (as)	 vahyetti	 ve	 “Onlara	 suyun	
aralarında	taksim	olunduğunu	haber	ver.	Nöbetle	su	 içsinler!”3	buyurdu.	Bunun	
üzerine	Salih	(as)	“Bu	dişi	devenin	su	 içme	hakkı	nöbetleşedir.	Birgün	o	 içecek,	
bir	gün	de	sizin	hayvanlarınız	içecektir.”4	dedi.		

Deve	 suyu	 çok	 içtiği	 için	 de	 çok	 fazla	 süt	 veriyordu.	 Öyle	 ki	 Semud	 halkı	
onun	sütü	ile	kaplarını	dolduruyorlardı.5	Bu	durum	bir	müddet	devam	etti;	ama	
halk	bir	taraftan	bunalmaya	başladı.	Şikayetler	arttı.	Zira	hayvanlarına	su	içirmek	
için	 bir	 gün	 yetmiyordu	 ve	 hayvanların	 bir	 çoğu	 susuz	 kalıyordu.	 Sütleri	 de	
haliyle	 azalıyordu.	 Onlar	 deve	 mucizesini	 istemekle	 başlarına	 bela	 istemiş	
oldular.	Deveye	 sıkıntı	 vermeye	ve	 rahatsız	 etmeye	başladılar.	Otlağa	almamak	
ve	suyu	vermemek	için	bahaneler	üretmeye	başladılar.		

Bunun	üzerine	Salih	(as)	onlara	nasihat	etti	ve	“İşte	size	bir	mucize	olarak	
Allah’ın	şu	devesi..	Bırakın	onu	da	Allah’ın	mülkünde	yesin,	 içsin.	Sakın	ona	bir	
kötülük	etmeyin.	Yoksa	sizi	elem	dolu	bir	azap	yakalar.”6	dedi.		

	
Semud	Kavminin	Mucize	Deveyi	Öldürmeleri	
Bununla	 beraber	 içlerinde	 dokuz	 kötü	 adam7	vardı	 ki	 Semud	 kavmini	

kışkırtıyor,	 fitne	 ve	 fesat	 çıkarıyordu.	 Salih	 Aleyhüsselama	 ve	 inananlara	
zulmedenler	onlardı.	Bunlar	bir	araya	gelerek	deveyi	öldürmeye	karar	verdiler.	
Sonra	 da	Hz.	 Salih’i	 (as)	 öldürmeyi	 planladılar.	 Allah	 Teâlâ	 bu	 olayı	 şu	 şekilde	
haber	vermektedir:	"Aralarında	Allah'a	yemin	ederek,	"Salih'i	ve	ailesini	bir	gece	
baskınıyla	 öldürelim,	 sonra	 da	 akrabasına	 ‘yakınlarınızın	 öldürülmesinden	
haberimiz	 yok;	bizler,	 doğru	kimseleriz’	 diyelim.”	Onlar	bir	 tuzak	kurdular.	Biz	
de	 onlar	 farkına	 varmadan,	 tuzaklarını	 alt	 üst	 ediverdik.	 Tuzaklarının	 akıbeti	
nasıl	oldu	bir	bak.	Biz	onları	da	kavimlerini	de	toptan	helâk	ettik.	İşte	zulümleri	
yüzünden,	harap	olmuş,	bomboş	evleri,	 şüphesiz	ki	bunda,	bilen	bir	kavim	için,	
büyük	 bir	 ibret	 vardır.	 İman	 edip,	 Allah'dan	 korkanları	 kurtardık." 8	
buyurmaktadır.		

	
1	A’raf	Suresi,	7:73.	
2	A’raf	Suresi,	7:74.	
3	Kamer	Suresi,	54:28.	
4	Şuara	Suresi,	26:155.	
5	İbn	Kesîr,	Tefsîrul-Kur'anil-Azîm,	İstanbul	-1984,	3:437.	
6	A’raf	Suresi,	7:	73.	
7	Neml	Suresi,	27:48.	
8	Neml	Suresi,	27:49-83.	



	 64	

Planı	yapıp	 fesadı	 çevirenler	dokuz	kişi	 idiler	 ama	Semud	halkı	da	onlara	
destek	oluyor	ve	yaptıklarını	onaylıyor,	Hz.	Salih’i	 (as)	 suçluyorlardı.	Yaptıkları	
plan	 ile	 önce	 deveyi	 kestiler.1		 Sonra	 kurdukları	 planın	 devamı	 olan	Hz.	 Salih’i	
(as)	öldürmeye	kast	ettiler.		

Semud	kavmi	Hz.	Salih	(as)	ile	alay	ederek	“Hani	vaat	ettiğin	azap	ne	zaman	
gelecek?	Gelsin	de	görelim!”	diyorlardı.	Onlar	kayalarda	yapılmış	olan	muhkem	
evlerine	ve	saraylarına	güveniyor	ve	onların	içinde	hiçbir	zarar	görmeyeceklerini	
düşünüyorlardı.		

	
Allah’ın	Azabını	İstemeleri	ve	Helak	Olmaları	
İnkarları	 ile	 kalmayıp	 inananlara	 zulmeden,	 yeryüzünde	 fesat	 çıkaran,	

mucize	 deveyi	 öldüren	 ve	 Hz.	 Salih’i	 (as)	 öldürüp	 inananları	 da	 yok	 etmeyi	
planlayan	kötü	adamlar	ve	onları	destekleyen	inkarcıların	çoğu	umumi	musibeti	
ve	Allah’ın	azabını	hak	etmişlerdi.	Hz.	Salih	(as)	devenin	öldürüldüğünü	görünce	
ağlamış	ve	“İşte	şimdi	azabı	hak	ettiniz!”	demiştir.	Sonra	gizlice	inananlara	haber	
gönderdi.	 Azap	 gelmeden	 önce	 Allah’ın	 hicret	 emrini	 beklemelerini	 söyledi.	
Çünkü	 inkârlarında	 direnen	 ve	 deveyi	 öldürerek	 tamamen	 yoldan	 çıkan	 azgın	
Semud	kavmi	için	kurtuluş	yolu	kalmamıştı.		

Yüce	 Allah	 Hz.	 Salih’e	 "Yurdunuzda	 üç	 gün	 daha	 kalın..."2	buyurdu.	 Üç	
günün	sonunda	Salih	(as)	kendisine	inanan	4	bin	mü’min	ile	kavmini	terk	etti.3	

Salih	 (as)	 Allah’ın	 kendisine	 bildirmesi	 vahy	 etmesi	 ile	 onlara	 şöyle	 dedi:	
“Size	gelecek	olan	azabın	alameti	şudur:	Birinci	günü	yataklarınızdan	kalktığınız	
zaman	 yüzleriniz	 sararacaktır.	 İkinci	 günü	 yüzünüz	 kızarmış	 olarak	
sabahlayacaksınız.	 Üçüncü	 günü	 ise	 yüzleriniz	 kararacak	 ve	 o	 günün	 sonunda	
helak	olacaksınız.”	dedi.		

Gerçekten	 de	 azabın	 geleceği	 son	 üç	 günün	 birinci	 günü	 küçük-büyük,	
kadın-erkek	 hepsinin	 yüzleri	 sarardı,	 ikinci	 günü	 kızardı	 ve	 üçüncü	 günü	
karardı.4	Onlar	 bunu	 görünce	 tövbe	 etmeye	 ve	 ağlamaya	 başladılar;	 ama	 artık	
hüküm	 verilmişti.	 Allah	 son	 anda	 yeis	 halinde	 imanı	 ve	 tevbeleri	 kabul	
etmiyordu.	Bu	yüce	Allah’ın	imtihan	sırrından	kaynaklanan	hükmü	idi.	Artık	azap	
açıkça	görülmüş	ve	akıl	ve	iradenin	seçme	özgürlüğü	kalmamış	ve	imtihan	süresi	
de	bitmişti.	Bu	nedenle	onların	pişmanlıkları	hiçbir	fayda	vermedi.5	

Üçüncü	 günün	 sonunda	 korku	 içinde	 azabı	 beklemeye	 başladılar.	 Azabın	
nereden	ve	nasıl	geleceğini	bilmedikleri	için	yüzlerini	kah	gök	yüzüne	doğru,	kah	
yere	doğru	ve	kah	doğuya	ve	kah	batıya	çeviriyorlardı.	Azabı	beklemeleri	azabın	
kendisinden	daha	büyük	azaptı.	Birbirlerine	sarılıyor	ve	hıçkırarak	ağlıyorlardı.6	

Vakta	 ki	 Allah’ın	 emri	 geldi,	 dördüncü	 günün	 sabahı7	büyük	 bir	 sayha	 ile	
ödleri	koptu,	yürekleri	ağızlarına	geldi	ve	solukları	kesildi.	Gökyüzünden	öyle	bir	
ses	 geldi	 ki	 birden	 kalpleri	 parçalandı.8	Bulundukları	 yere	 yığılıp	 kaldılar.	
Altlarından	da	şiddetli	bir	sarsıntı	ile	sarsıldılar.9	Ve	helak	oldular.	

	
1	Şems	Suresi,	91:14.	
2	Hud	Suresi,	11:65.	
3	İbn	Kesir,	Tefsir,	3:434;	İbnu'l-Esir,	el-Kamil,	I:89.	
4	Taberî,	Tarih,	1:117;	Hâkim,	Müstedrek,	2:567;	İbn.Esîr,	Kâmil,	1:92.	
5	Sa’lebi,	Arais,	71.	
6	Taberî,	1:118,	Hâkim,	2:	567;	Ebülfida-Elbidaye	ve’n-Nihaye,	1:136.	
7	Hicr	Suresi,	15:83;	Hud	Suresi,	11:65-66.	
8	Hâkim,	Müstedrek,	2:567;	Taberî,	Tarih,	1:118.	
9	Ebülfida-Elbidaye	ve’n-Nihaye,	1:136.	
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Yüce	 Allah	 “Zulümleri	 yüzünden	 evleri	 ve	 yurtları	 harabeye	 döndü.	
Şüphesiz	 hakikati	 bilmek	 isteyenler	 için	 bunda	 büyük	 bir	 ibret	 vardır.”1	“İman	
edip	salih	amel	işleyenleri	ise	biz	kurtardık”2	buyurarak	Semud	kavminin	sonunu	
bize	haber	vermektedir.		

Âd	kavminin	helaki	ile	Semud	kavminin	helaki	arasındaki	beş	yüz	yıl	kadar	
bir	zaman	dilimi	olduğu	rivayet	edilmektedir.3		

	
Salih	(as)	Şam	Tarafına	Yerleşiyor	
Salih	 (as)	 Tevhide	 iman	 eden	 dört	 bin	 kadar	mü’min	 ile	 azap	 yurdundan	

ayrılıp	Şam	tarafına	giderken	arkasına	dönüp	şöyle	dedi:	
“Ey	 kavmim!	 Andolsun	 ki	 ben	 size	 Rabbimin	 elçiliğini	 ve	 vahyini	 tebliğ	

ettim.	 Size	her	 türlü	hayrı	 gösterdim	ve	hakkınızda	 gerçekten	hayırhah	oldum.	
Fakat	 siz	 hayrı	 sevmediniz	 ve	 nasihat	 edenleri	 istemediniz.	 Hayrınızı	 değil,	
şerrinizi	ve	helakinizi	istediniz.4	

Sonra	 inananlara	 döndü	 ve	 “Ey	 kavmim!	 Şüphesiz	 burası	 Allah’ın	 halkına	
gadab	ettiği	yerdir.	Buradan	hemen	ayrılarak	güvenli	olan	yerlere	yerleşiniz	ve	
Allah’ın	emanına	kavuşunuz”	dedi.5		

Hiçbir	 peygamber	 kavmi	 helak	 olduktan	 sonra	 kavminin	 oturduğu	 yerde	
ikamet	 etmemiş	 yüce	 Allah’ın	 kendilerine	 ilham	 ettiği	 daha	 güvenli	 yerlere	
yerleşmişlerdir.		

Salih	(as)	Şam	yakınlarında	Remle	kasabasının	bulunduğu	yere	yerleştiler.	
Salih	(as)	Semud	kavminin	helakinden	sonra	sahabeleri	ve	yakınları	ile	beraber	
bir	müddet	daha	yaşamış	ve	158	yaşında	vefat	etmiştir.6	

Peygamberimiz	 (asm)	 Tebük	 seferine	 giderken	 Semud	 kavminin	 vadisine	
geldiği	 zaman	 “Nefislerine	 zulmeden	 kimselerin	 meskenine	 girmeyin,	 onlara	
dokunan	azab	size	de	dokunmasın,	ancak	tövbe	ederek	ve	ağlayarak	girerseniz	o	
başka!	Buranın	suyundan	içmeyiniz	ferman	etmişlerdir.”	Sahabeler	“Biz	buranın	
kuyusundan	su	alarak	hamur	yoğurduk”	deyince	“Öyle	ise	hamuru	atın	ve	suları	
dökün!”	buyurarak	bürdesini	başına	sararak	o	vadiden	süratle	çıkmıştır.7	

	
	

	
1	Neml	Sursi:	27:	52.	
2	Neml	Suresi,	27:	53.	
3	Dîneverî,	El-Ahbar,	s.7.	
4	A’raf	Suresi,	7:79.	
5	M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	1:130-134.	
6	Kamil	Miras,	Tecrid-i	Sarih	Terc.	9:139.	
7	Tecrid-i	Sarih,	9:135.	
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KİTABÎ	DİNLERİN	ATASI	
Hz.	İBRAHİM	(AS)	

	
GİRİŞ	
1.	İbrahim	Suresi	
İbrahim	 Suresi	 Nübüvvet	 konusunu	 detaylı	 bir	 şekilde	 anlattığı	 ve	 Kitabî	

dinler	olan	Yahudi	ve	Hıristiyanların	da	kabul	ettiği	bir	peygamber	olduğu	 için	
bu	 surenin	bize	vermek	 istediği	dersi	özetleyerek	 İbrahim’in	 (as)	kıssasına	yer	
vermek	daha	uygun	olacaktır.	

Kur’an-ı	Kerimin	on	dördüncü	suresi	olan	İbrahim	Suresi	elli	 iki	ayet	olup	
3434	 harftir.	 Mekke’de	 nazil	 olmuş	 ve	 İbrahim	 (as)	 neslinden	 gelen	 Kureyş’i	
hakka	 davet	 etmekte	 ve	 İbrahim’in	 (as)	 şanını	 yücelterek	 hak	 ve	 hakikat	 dersi	
vermektedir.	 Kureyş	 İbrahim’in	 (as)	 dinini	 korumak	 amacı	 ile	 kutsal	 Kabe’ye	
bekçilik	 yapmakta	 oldukları	 için	 bu	 sure	 Kureyş’e	 hak	 ve	 hidayet	 yolunu	
göstermektedir.	Surede	Hz.	İbrahim,	(as)	ve	İsmail’den	(as)	bahisle	şerefli	Mekke	
ve	Kâbe’nin	kuruluşu	ve	Kureyşin	bu	sayede	kazandığı	şeref	hatırlatılmaktadır.	

Surenin	asıl	konusu	ise	nübüvvet,	yani	peygamberlik	müessesesini	tarif	ve	
tahkim	 etmek,	 insanlığa	 nübüvvetin	 ne	 kadar	 ihtiyacı	 olduğunu	 anlatmaktadır.	
Sure	 peygamberlerin	 gönderiliş	 amacını	 açıklayarak	 başlar.	 “Elif,	 Lâm,	 Râ!	 Bu	
kitap	Rablerinin	izniyle	insanları	karanlıklardan	nura	çıkarmak,	kudreti	her	şeye	
galip	ve	her	nevi	hamd	ve	senaya	layık	olan	Allah’ın	yolunu	göstermek	için	sana	
indirdik”1	buyrulur.	Bütün	peygamberlerin	gönderiliş	amacı	da	budur.	Bu	husus	
pek	 çok	 ayette	 ifade	 edilmektedir.	 Beşinci	 ayette	 “Biz	Musa’ya	 da	 (as)	 kavmini	
karanlıklardan	 aydınlığa	 çıkar	 ve	 kavmine	 Allah’ın	 günlerini	 hatırlat	 diye	
ayetlerimizi	gönderdik”2	buyrulmaktadır.		

Sure	 tüm	 peygamberlerin	 aynı	 temel	 vasıflara	 sahip	 olduğunu	 ve	
davalarının	 “İman	 Davası”	 olduğunu	 anlatmaktadır.	 Her	 peygamberin	 kendi	
kavminin	 dili	 ile	 gönderilmiş	 olması3	da	 bu	 davayı	 anlamak	 için	 olduğu	 ifade	
edilmektedir.		

İbrahim	 Suresinde	 müşrikler	 ve	 münkirlerin	 de	 vasıfları	 anlatılmaktadır.	
Onlar	 körü	 körüne	 inkara	 sapmakta,	 akılları	 ile	 değil,	 şehvetleri	 ve	nefislerinin	
isteklerine	 göre	 hareket	 etmekte	 ve	 inananlara	 karşı	 kaba	 kuvvete	 başvurarak	
zulmetmektedirler.	 İnananlara	 gerek	 yasal	 yollarla	 kralları	 ve	 kanunları	
kullanarak,	gerekse	yasal	olmayan	yollarla	zulmün	ve	haksızlığın	her	 türlüsünü	
yapmakta	ve	 inananları	yurtlarından	çıkarmaktaydılar.	 “Ya	bizim	batıl	dinimize	
uyarsınız	 veya	 sizi	 yurdumuzdan	 çıkaracağız!”	 diyorlardı.	 Yüce	 Allah	 Nuh	 (as)	
kavmini,	Âd	ve	 Semud	kavmini	 ve	Hz.	Musa’yı	 (as)	örnek	vererek	bu	hususları	
anlatmaktadır.	

Sure	 ayrıca	 İbrahim’in	 (as)	 Mekke	 hakkındaki	 duasını	 da	 anlatmakta	 ve	
inananların	 dünyada	 çektiği	 sıkıntılara	 mukabil	 Allah	 katındaki	 değerini	 ve	
ahiretteki	mükafatın	büyüklüğünü	de	anlatmaktadır.	

	
2.	Hz.	İbrahim’in	(as)	Yaşadığı	Dönem	
Tufandan	 kurtulanlar	 Fırat	 nehri	 kenarında	 Babil	 şehrini	 kurdular.	

Onlardan	bir	kısmı	da	Dicle	kıyısında	günümüzdeki	Musul	vilayeti	yakınlarında	

	
1	İbrahim	Suresi,	14:1.	
2	İbrahim	Suresi,	14:5.	
3	İbrahim	Sures,	14:4.	
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Ninova	 şehrini	 meydana	 getirdiler.	 Babil	 halkından	 olan	 Nabt	 kavmi	 Süryanî	
dilini	konuşuyorlardı.	Babil’i	başkent	edinmişlerdi.	

Hz.	 İbrahim	 (as)	 zamanında	 bu	 gün	 Urfa	 ve	 Harran	 Ovasının	 bulunduğu	
bölgede	Babil	hükümdarı	putperst	Nemrud	hakimdi.		Yüce	Allah	Nemrud’a	mülk	
vermiş,	 o	 da	 Allah’ın	 kendisine	 verdiği	 bu	 mülk	 ile	 şımarmış	 zulme	 ve	 şirke	
yönelmişti.1	Şirkte	 o	 kadar	 ileri	 gitmişti	 ki	 İbrahim	 (as)	 “Rabbim	 öldürür	 ve	
diriltir”	diyince	“Ben	de	öldürür	ve	hayat	veririm”	demiştir.		

Tevrat’ta	 da	 Nemrudun	 Harran	 ve	 Urfa	 çevresinde	 yaşadığı	 anlatılmak-
tadır.2	Tarihçiler	 Nemrud’un	 Babil	 kralı	 Hammurabi	 olduğu	 görüşünü	 ileri	
sürmektedirler.	Kur’an-ı	Kerimde	İbrahim	(as)	ve	Nemrud’u	konu	edinen	90’dan	
fazla	 ayet	 vardır.	 Bu	 ayetlere	 göre	 Nemrut	 ve	 halkı	 putlara	 tapınmaktadır.3	
Ahirete	 inanmamaktadırlar.4	Toplumda	 geleneklere	 uymayan	 ve	 inançlardan	
sapan	 kimseler	 taşlanma,	 aforoz,	 sürgün	 ve	 hattâ	 ateşe	 atılma	 gibi	 cezalara	
uğratılmaktadırlar.5	Halk	 Nemrud’un	 büyük	 bir	 baskısı	 altındadır	 ve	 herkeste	
korku	hakimdir.6	Toplumda	Nemrud’un	ortaya	koyduğu	inançlar	esas	alınmakta	
ve	resmi	inancı	kabul	etmeyenler	dışlanmaktadır.7	

Bu	nedenle	Nemrud	ilahlık	dava	etmekte	ve	hakimiyeti	altındaki	 insanları	
baskı	ve	zulümle	idare	etmeyi	ilahlık	olarak	anlamaktadır.	

	
3.	İbrahim’in	(as)	Babası	Âzer	
İbrahim’in	 (as)	 babası	 Âzer’in	 nesebi	 Nuh’un	 (as)	 oğlu	 Sam’dan	

gelmekteydi.	 Âzer	 Nemrud’un	 yakınlarından	 birisidir.	 Kendisi	 o	 günün	
şartlarında	 astronom	 ve	 mühendis	 olduğu	 tarihçiler	 tarafından	 ifade	
edilmektedir.	Nemrud’un	yıldızlara	ait	hususlara	ve	müneccimliğe	merakı	olduğu	
için	Azer’i	yakınına	almış	ve	kendisini	puthaneye	tayin	etmiştir.8		

İbrahim	(as)	babası	Âzer’le	olan	konuşmalarından	onun	putları	ilah	olarak	
kabul	ettiği	anlaşılmaktadır.	Yüce	Allah	Hz.	İbrahim’e	babası	ile	ilgili	olarak	“Biz	
insana	 Anne-babasına	 güzel	 davranmasını	 emrettik.	 Anne-baban,	 hakkında	 bir	
bilgi	 sahibi	 olmadığı	 bir	 şeyi	 bana	 ortak	 koşman	 için	 baskı	 yaparlarsa,	 onlara	
boyun	 eğme	 ve	 dünyada	 onlara	 iyilikle	 muamele	 et."9	buyurarak	 anne-baba	
müşrik	 de	 olsa	 iyi	 davranmak	 gerektiğini	 ama	 onlara	 inanç	 konusunda	 itaat	
etmemeyi	 emretmektedir.	 Bu	 isyan	 etme	 ve	 kötü	 muamele	 etme	 anlamında	
değildir.		

Babilliler	 Babil’i,	 Asurlular	 da	 Ninova’yı	 başkent	 edinmişlerdi.	 Zamanla	
Babilliler	Ninovalıları	da	hakimiyetleri	altına	alarak	güçlü	bir	devlet	kurmuşlardı.	
İnanç	 bakımından	 Sabiî	 oldukları	 için	 yıldızlara,	 güneşe	 ve	 onun	 yeryüzündeki	
temsili	 olan	 ateşe	 tapınıyor,	 yıldızların	 her	 birini	 bir	 melek	 kabul	 ediyor	 ve	
onların	 temsili	 heykellerini	 yaparak	 ona	 saygı	 duyuyorlardı.	 Zamanla	 bu	 inanç	
puta	 tapınma	 haline	 geldi.	 O	 derece	 yaygın	 hal	 aldı	 ki	 kral	 yanında	 puthaneyi	
idare	edecek	bir	bakanlık	kuruldu	ve	dini	 törenleri	sistemli	ve	organize	şekilde	

	
1	Bakara	Suresi,	2:258.	
2	Tevrat,	Tekvin,	10:8-12.	
3	Enâm,	6:74;	Meryem,19:42,	48;	Enbiya,	21:52,	57,	66;	Şuarâ,	26:70,	71;	Ankebut,	29:17,	25;	
Saffat,	37:85,	86,	95.	
4	Ankebut,	29:19-20.	
5	Enbiya,	21:52-54;	Şuara,	26:71-74.	
6	En'am,	6:80;	Meryem,	19:46-48;	Enbiya,	21:68;	Ankebut,	29:24;	Saffat,	37:97.	
7	Enbiya	Suresi,	21:52-57.	
8	Prof.	Kamil	Miras,	Tecrid-i	Sarih,	9:126.	
9	Ankebut	Suresi,	29:8.	
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yapmaya	başladılar.	 İbrahim’in	 (as)	 babası	 kral	Nemrud’un	 yanında	puthaneye	
nezaret	eden	bakan	konumunda	bulunuyordu.	

İbahim	(as)	medeniyetleri	gelişmiş	ama	inançları	bu	derece	bozulmuş	olan	
bu	topluma	yüce	Allah	tarafından	peygamber	olarak	görevlendirildi.		

	
4.	İbrahim	Aleyhisselamın	Fazileti	
Yüce	 Allah’ın	 “Halilim”	 yani	 dostum	 dediği	 İbrahim	 (as)	 “Ulu’l-azm”	

peygamberlerin	 ikincisidir.	 Kur’an-ı	 Kerimde	 yirmi	 beş	 surede	 69	 defa	 adı	
geçmektedir.	 Yüce	 Allah	 İbrahim’i	 (as)	 “Evvah”	 çok	 istiğfar	 eden,	 “Halim”	 çok	
yumuşak	 olan,	 “Münib”	 Allah’a	 çokça	 sığınan,	 “Hanif”	 halis	 tevhid	 inancı	 üzere	
olan	 “Kanît”	 Allah’a	 çokça	 ibadet	 eden,	 “Şakir”	 çok	 şükreden	 sıfatlarını	 öne	
çıkararak	insanlığa	örnek	olarak	göstermiştir.	

Peygamberimiz	 (asm)	miraçta	 kendisi	 ile	 görüşmüştür.	 Kıyamet	 gününde	
ilk	 olarak	 şeref	 elbisesi	 giydirilecek	 olan	 kişinin	 İbrahim	 (as)	 olduğunu	
söylemiştir.1	

İbrahim	(as)	daha	küçük	yaşında	aklı	 ile	yıldızlara,	aya	ve	güneşe	bakarak	
onların	yaratıcısı	ve	yöneticisi	olan	Allah’ın	bulmuş,	birliğine	ve	kudretine	iman	
etmişti.		

Putperest	ve	Allah’tan	gafil	bir	toplum	içinde	yaşayan	İbrahim	(as)	bir	gün	
puthanedeki	 tüm	 putları	 kırmış	 ve	 baltayı	 da	 büyük	 putun	 boynuna	 asarak	
büyük	 putun	 diğerlerini	 kırıp	 parçaladığını	 söylemiş2	ve	 Nemrud’un	 karşısına	
çıkarılmıştı.	Nemrud’a	Allah’ın	 varlığını	 ve	 kudretini	 anlatmıştı.	Nemrud	 ilahlık	
davasında	 bulununca	 da	 “Rabbim	 olan	 Allah	 güneşi	 doğudan	 doğrup	 batıdan	
batırmaktadır.	Sen	bunun	tersini	yapabilir	misin?”3	diyerek	onu	ilzam	etmişti.	

Nemrud	bunun	üzerine	İbrahim’i	(as)	hapsettirdi	ve	büyük	bir	ateş	yakarak	
mancınıkla	 bu	 ateşe	 attı.	 Yüce	 Allah	 ateşe	 “Ey	 ateş	 İbrahim’e	 karşı	 serin	 ve	
zararsız	ol!”4	emretmiş	ve	İbrahim	(as)	ateşin	ortasında	yanmadan	kurtulmuştur.	
Bunun	üzerine	cahil	Nemrud	yüce	Allah’a	karşı	savaş	açmış,	yüce	Allah	da	onu	ve	
ordusunu	 Sivrisinek	 ordusu	 ile	 helak	 etmiştir.	 Bundan	 sonra	 halk	 Hz.	 İbrahim	
(as)	dinine	girmiştir.		

Nemrud’un	 helak	 olmasından	 sonra	 Harran’dan	 ayrılmış	 ve	 Mısır’a	
gitmiştir.	Mısır	kralı	Hz.	İbrahim’e	“Hacer”	adında	bir	cariye	hediye	etmiştir.5	Hz.	
İbrahim’in	(as)	 	çocuğu	olmadığı	 için	İbrahim	(as)	onu	azat	ederek	evlenmiş	ve	
ondan	da	“İsmail	(as)	dünyaya	gelmiştir.		

Yakın	akrabası	Lut	(as)	ile	Mısır’dan	da	Filistin	bölgesine	geçen	Hz.	İbrahim	
(as)	 orada	 ikamet	 etmeye	 başlamıştır.	 Yüce	 Allah	 İbrahim’e	 (as)	 halis	 tevhid	
inancı	 olan	 Hanifliği	 yaymasını	 ve	 insanları	 Allah’ın	 birliğine	 iman	 ve	 onun	
peygamberine	itaate	davet	etmesini	emretti.6	İbrahim	(as)	bu	inancı	yaymak	için	
çalıştı.	 Bunun	 için	 Allah	 tarafından	 İbrahim’e	 (as)	 10	 sahifelik	 bir	 de	 “Kitap”	
verildi	ve	risalet	görevi	ile	de	şereflendirdi.	

Yüce	Allah	Lut’u	(as)	Sadom	halkına	peygamber	olarak	görevlendirdi,	o	da	
oraya	gitti.	Hz.	 İbrahim’e	yüce	Allah	 İsmail	 (as)	 ile	beraber	ayrıca	80	yaşındaki	
ihtiyar	hanımı	Sare’den	“İshak”	adında	bir	evlat	daha	verdi.	Hacer	validemiz	 ile	

	
1	Buhari,	Enbiya,	8.	
2	Enbiya	Suresi,	21:61-67.	
3	Bakara	Suresi,	2:258.	
4	Enbiya	Suresi,	21:69.	
5	Buhari,	Büyu’,	100;	Hibe,	36.	
6	Yunus	Suresi,	10:105.	
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İsmail’i	de	Mekke’nin	bulunduğu	yerdeki	çöle	bırakmasını	vahyetti.	İbrahim	(as)	
ıssız	çöle	onları	bıraktı.	Yüce	Allah	Hz.	İsmail	ile	annesi	Hacer’e	Zemzem	suyunu	
çıkardı	 ve	 bu	 su	 çevresinde	Mekke	 şehrinin	 kurulmasını	 sağladı.	 Sonra	 da	 Hz.	
İbahim	 ve	 İsmail’e	 Beytullah	 olarak	 Kâbe’yi	 yapmalarını	 ve	 insanları	 hacca	
çağırmalarını	 söyledi.	 O	 zamandan	 günümüze	 kutsal	 Kâbe	 mü’min	 ve	
muvahhidlerin	Hac	 ibadetini	 yaptığı	 kutsal	 bir	 belde	 oldu.	 Yüce	Allah	 İsmail’in	
(as)	 neslinden	 ahir	 zaman	 peygamberi	 Hz.	 Muhammed’i	 (as)	 göndererek	 hem	
Mekke’yi	kutsadı	hem	de	nübüvvet	kapısını	kapattı.		

Hz.	Muhammed’in	(as)	peygamber	olarak	gönderilmesine	kadar	İbrahim’in	
(as)	halis	tevhid	olan	hanif	inancı	gizli	de	olsa	devam	etmiştir.	Putperest	Kureyş	
halkı	içinde	peygamberimizin	nübüvvetinden	önce	dahi	peygamberimizin	(asm)	
dedesi	 Abdulmuttalip,	 Varaka	 b.	 Nevfel,	 Abdullah	 b.	 Cahş,	 Osman	 b.	 Huveyris,	
Zeyd	 b.	 Amr	 ve	 Kuss	 b.	 Saide	 gibi	 putlara	 tapmayan,	 putlar	 için	 kesilen	
kurbanların	etinden	yemeyen	ve	Kureyş’in	dinini	beğenmeyerek	tevhide	inanan	
ve	bir	peygamberin	gelmesini	bekleyen	hanifler	vardı.	

	
İBRAHİM	ALEYHİSSELAMIN	KISSASI	
	
1.	İbrahim’in	(as)	Dünyaya	Gelmesi	
Tufandan	 sonra	 yeryüzünde	 kurulan	 şehirlerden	 birisi	 olan	 Harran	

Nemrud	zamanında	Ortadoğuya	hükmedecek	güce	erişmişti.	Allah’tan	gafil	olan	
kral	Nemrud	askeri	gücünden	dolayı	ilahlığını	ilan	edecek	derecede	kendisini	ve	
krallığını	yüceltmişti.1	Harranda	medeniyetin	gelişmesi	 ile	Astroloji	ve	Hendese	
ilmi	de	gelişme	kaydetmişti.		

Kral	Nemrud,	bazı	tarihçilere	göre	Babil	kralı	Hammurabi	olarak	bilinen	ve	
yeryüzünde	yazılı	ilk	yasaları	yapan	kraldır.	Bu	yasalara	“Hammurabi	Kanunları”	
denmekteydi.	 	 Yeryüzünde	 ilk	 zulüm	 yasaları	 yapan	 ve	 başına	 taç	 giyen	 ve	 ilk	
olarak	 ateşe	 tapan	 kral	 olarak	 da	 tarihe	 geçmişti.2	Yıldızları	 Allah’ın	 melekleri	
olarak	 kabul	 eden,	 bunların	 yeryüzünde	 temsili	 olarak	 da	 putlar	 yapıp	 onlara	
tapınmaya	 başladıkları	 için	 onlara	 “Sabii”	 deniyordu.	 Şit	 ve	 İdris’e	 (as)	 tabi	
olduklarını	iddia	eden	ilk	Sabiîler	ruhanilerin	cismanilerden	daha	değerli	olduğu	
inancında	 idiler.	 Ruhanilerin	 gökte	 yaşamalarından	 dolayı	 yıldızlara	 kutsallık	
atfediyorlardı.	 Sonra	 onların	 temsili	 heykellerini	 yaparak	 onlara	 saygı	
göstermeye	 başladılar.3	Bu	 saygı	 zamanla	 tapınmaya	 dönüştü.	 Güneşin	 de	
yeryüzünde	 temsili	 ateş	 olduğu	 için	 zamanla	 ateşe	 saygı	 ona	 tapınmayı	 netice	
verdi	ve	“Ateşperestlik”	de	buradan	doğdu.	Tarihte	ateşe	ilk	tapanın	da	Nemrud	
olduğu	ifade	edilmektedir.	Bu	sebeple	Nemrud	Hz.	İbrahim’i	cezalandırmak	için	
ateşe	atmıştır.	

Harran	 halkının	 yıldızlara	 ve	 güneşe	 olan	merakı	 Astronomi	 bilgisinin	 de	
gelişmesine,	 yıldızların	 hareketlerinden	 anlam	 çıkarmak	 ta	 Astrolojinin	 ve	
falcılığın	 gelişmesini	 sağlamıştır.	 Yıldızlardan	 haber	 veren	 kahinler,	 yani	
Astrologlar	 büyük	 itibara	 sahiptiler.4	Harran	 halkından	 olan	 Târah’ın	 (Âzer)	
Astrolojiyi	 de	 bilen	 iyi	 bir	mühendis	 olduğu	 için	 kral	 Nemrud	 onu	 yakınlarına	
almış	ve	Puthane’nin	sorumlusu	yapmıştı.	Azer	mühendisiliği	ile	putları	yontardı	
ve	Astroloji	bilgisi	ile	de	yıldızların	harketlerinden	geleceğe	ait	yorumlar	yapardı.		

	
1	Sa’lebî,	Arais,	s.73.	
2	Yakubî,	Tarih,	1:23.	
3	M.	Hamdi	Yazır,	Tefsir,	2:1753.	
4	Yakubî,	Tarih,	1:23;	Mesudî,	Mürucuzzeheb,	1:44.	
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Rivayete	 göre	 Nemrud	 gördüğü	 bir	 rüyada	 bir	 yıldızın	 doğduğunu	 ve	
güneşin	 ışığını	 bastırdığını	 gördü.	 Bundan	 son	 derece	 korktu	 ve	 kahinlere	
yorumlattı.	 Onlar	 da	 “Harranda	 bir	 erkek	 çocuk	 doğacak	 ve	 halkın	 dinini	
değiştirecek		ve	senin	saltanatına	son	verecek”	diye	yorumladılar.	1	

Bunun	 üzerine	 Nemrud	 o	 sene	 içinde	 doğan	 bütün	 erkek	 çocukların	
öldürülmesini	emretti.	Bu	konuda	da	en	çok	güvendiği	Azer’i	bu	 işin	 takibi	 için	
görevlendirdi.	 Hanımına	 yaklaşmaması	 için	 de	 ondan	 söz	 aldı.2	Ancak	 Azer	
sözünde	duramadı	ve	eşine	yaklaştı	ve	eşi	hamile	olduğunu	öğrenince	onu	gizlice	
kaçırarak	 Harran’dan	 uzak	 güneş	 görmeyen	 bir	 yere	 yerleştirdi	 ve	 her	 türlü	
ihtiyacını	da	karşıladı.	İbrahim	(as)	bu	mağarada	dünyaya	geldi.	İbrahim’in	(as)	
doğumu	milattan	üç	bin	sene	önce	olduğu	söylenmektedir.		

Aradan	 üç	 sene	 geçtiği	 halde	 ortada	 göze	 görünen	 bir	 şey	 olmayınca	
Nemrud	 erkek	 çocukların	 öldürülmesi	 uygulamasından	 vazgeçti	 ve	 “Bu	 yalancı	
bir	kahinin	uydurmasıdır!”	dedi.	3	

	
2.	İbrahim’in	(as)	Çocukluğu	ve	Gençliği	
İbrahim	 (as)	 yaklaşık	üç	 yaşına	 kadar	mağarada	büyümüştür.	Nemrud’un	

rüyasını	 unutup	 çocukların	 ölümüne	 dair	 çıkardığı	 yasanın	 yürürlükten	
kaldırılmasından	sonra	Azer	onu	mağaradan	çıkardı	ve	evine	getirdi.			

İbrahim	(as)	çok	zeki	idi.	Dört	yaşına	gelince	annesine	sordu:	
“Anne,	benim	rabbim	kim?”	
“Senin	Rabbin	benim...”	
“Senin	Rabbin	kim?”	
“Babandır!...”		
“Babamın	Rabbi	kimdir	o	zaman?”	
“Babanın	Rabbi	de	Nemruddur...”		
“Ya	Nemrudu	kim	yarattı	peki?!...”	
“Sus!	Daha	soru	sorma!”	dedi.	
İbrahim	Aleyhisselâm,	sustu.	
Annesi	 kocası	 Azer	 eve	 gelince	 “Bu	 halkın	 dinini	 değiştireceği	 söylenen	

senin	 çocuğun	 bu	 İbrahim	 olmasın?	 Bana	 bu	 gün	 öyle	 şeyler	 sordu	 ki	 şaştım	
kaldım!”	dedi.	4	

Sonra	 bir	 gün	 aynı	 şeyleri	 babasına	 sordu.	 	 Babası	 “Seni	 ben	 yarattım	 ve	
beni	 de	 Nemrut!”	 diye	 cevap	 verince	 İbrahim	 (as)	 “Öyle	 değil	 baba!	 Ben	 bir	
adamın	mabedde	ağlayarak	‘bana	bir	çocuk	ver	Allahım!’	dediğini	işittim..!	dedi.	
Âzer	buna	öfkelendi	ve	bir	tokat	atarak	“Senin	bu	işlere	aklın	ermez.	Büyüyünce	
anlarsın!”	diye	azarladı.	

İbrahim	 (as)	 gördüğü	 varlıklar	 üzerinde	 düşünüyordu.	 Onların	 nasıl	 var	
oldukları	 konusunda	 fikir	 yürütüyordu.	 Bitkilerin,	 hayvanların	 ve	 insanların	
varlık	sebebi	olmalıydı.	Kendi	kendilerine	olamazdı.	Bitkiler	olmazsa	hayvanlar	
olmazdı,	 çünkü	 hayvanlar	 bitkilerle	 hayatlarını	 devam	 ettiriyordu.	 Hayvanlar	
olmasa	insanlar	işlerini	yapamazdı.	Çünkü	insanlar	onlarla	işlerini	yapıyorlardı.	
Hava,	 su	 ve	 güneş	 olmasa	 hiçbir	 varlık	 yaşayamazdı.	 Bunların	 tamamı	 beraber	
olmalı	 ve	 birlikte	 hareket	 etmek	 zodundaydı.	 İyi	 ama	 tüm	 bunları	 beraber	 ve	
uyumlu	halde	yaşatan	kimdi?	İnsanlar	olamazdı.		

	
1	Taberi,	Tarih,	1:121;	Sa’lebî,	Arais,	s.73.	
2	Taberi,	Tarih,	1:122.	
3	Taberi,	Tarih,	1:122.	
4	Sa’lebî,	Arais,	s.74.	
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Bir	 gün	 gökyüzünde	 çok	 parlak	 bir	 yıldız	 gördü	 ve	 “Tamam	 varlıkların	
yaratıcısı	 olan	 Allah	 bu	 olmalı!”	 dedi.	 Ancak	 bir	 müddet	 sonra	 ay	 doğdu	 ve	
yıldızların	 ışığını	 boğdu.	 Yıldızlar	 görünmez	 oldular.	 O	 zaman	 “Bu	 yıldızlardan	
daha	büyük	ve	daha	parlak,	 ışığı	 her	 yeri	 aydınlattı.	O	 zaman	varlıkların	Rabbi	
budur!”	 dedi.	 Sabah	 güneş	 doğunca	 tüm	 yeryüzünün	 aydınlandığını,	 ay	 ve	
yıldızların	kaybolduğunu	gördü.		

“Tüm	 yaratıkların	 ay	 ve	 güneşin	 de	Rabbi	 bu	 güneş	 olmalıdır”	 dedi.	 	 Her	
şeye	 hakim	 vaziyette	 doğan	 güneşin	 ikindiden	 sonra	 tesirinin	 kaybolarak	
battığını	 görünce	 “Ben	 batıp	 gidenleri	 sevmem!	 Rabbin	 bana	 hidayet	 etmemiş	
olsaydı	 ben	 de	 haktan	 ayrılanlardan	 olurdum.	 Ben	 kavmimin	 şirk	 koştuğu	
şeylerden	uzağım.	Kuşkusuz	Allah	birdir	ve	her	 şeye	kadirdir.	Her	 şey	aylar	ve	
güneşler	 onun	 emrinde	 hareket	 ederler.	 Ben	 müşriklerden	 değilim.	 Ben	
muvahhid	olarak	gökleri	ve	yeri	yaratan	Allah’a	 iman	ettim	ve	Ona	yöneldim!”1	
ve	“Alemlerin	Rabbi	olan	Allah’a	teslim	oldum”2	dedi.		

İbrahim’in	 (as)	 daha	 çocuk	 yaşta	 Allah’ı	 aklı	 ile	 bulması	 ve	 Ona	 teslim	
olması	 onun	 aklının	 kemalini	 ve	 hakikati	 aramadaki	 gayretini	 göstermesi	
açısından	önemli	olduğu	 için	yüce	Allah	bize	 İbrahim’i	 (as)	örnek	göstermiş	ve	
kendisine	“Halilim!”	demiştir.	

İbrahim	 (as)	 daha	 sonra	 toplumun	 putlara	 tapınmasına	 hayret	 ederek	
onlara	 gerçekleri	 anlatmaya	 başladı.	 “Elinizle	 yontup	 yaptığınız	 bu	 putlara	 ne	
diye	 tapıyorsunuz?”	 derdi.	 Onlar	 da	 “Bunu	 bize	 baban	 öğretti.”	 derlerdi.	 Hz.	
İbrahim	(as)	da	“Benim	babam	da	yolunu	sapıtanlardır!”3	diyordu.	

Âzer	 evindeki	 atölyesinde	 put	 yapar	 ve	 diğer	 kardeşleri	 ile	 beraber	
İbrahim’e	 de	 verir	 ve	 satmasın	 için	 pazara	 gönderirdi.	 İbrahim	 (as)	 onların	
boyunlarına	 ip	 bağlar	 ve	 sürükleyerek	 satmaya	 götürürdü.	 Bu	 nedenle	
kendisinden	 hiç	 kimse	 satın	 almazdı,	 o	 da	 hiç	 satamadan	 getirir	 babasına	
verirdi.4	İbrahim	 (as)	 gençliğinde	 kumaş	 ticareti	 ile	 uğraşmış,	 daha	 sonra	 da	
çiftçilik	yapmıştır.	5	

	
3.	İbrahim’in	(as)	Peygamberliği	ve	Tevhid	Mücadelesi	
İbrahim	(as)	“Lâ	ilâhe	illallah.	Allah	benim	ve	her	şeyin	Rabbidir!”	dedikçe	

babası	 ve	 annesi	Nemrud’dan	korkarak	 İbrahim’i	 (as)	 uyarırlardı.	 İbrahim	 (as)	
ise	“Benimle	ilgili	olarak	Nemrud’dan	korkmanıza	gerek	yok;	beni	küçüklüğümde	
koruyan	Rabbim,	şimdi	de	korur.”	diyordu.	

Yüce	Allah	İbrahim’e	nübüvvet	ve	risalet	görevi	verince	önce	anne-babasını		
uyardı.	 “Babacığım	 görmeyen,	 duymayan	 ve	 hareket	 etmeyen	 ve	 hiçbir	 şeye	
yaramayan	 bu	 putlara	 neden	 tapıyorsunuz?	 Allah	 bana	 peygamberlik	 ve	 ilim	
vermiş,	 sizin	 bilmediğiniz	 pek	 çok	 şeyi	 öğretmiştir;	 bana	 uyun	 ki	 kurtuluşa	
eresiniz.	 Babacığım!	 Şeytana	 ve	 ona	 uyanlara	 uyma!	 Çünkü	 şeytan	 gerçekten	
Allah’a	 asi	 olmuştur.	 Babacığım!	 Ben	Allah’a	 bu	 isyanınız	 ve	 şirkiniz	 yüzünden	
korkarım	Allah’ın	azabına	uğrarsınız!”	dedi.		

Babası	 da	 “Ya	 İbrahim!	 Sen	 bizim	 ilahlarımızdan	 yüz	 mü	 çevireceksin?	
Şayet	 bu	 davandan	 vazgeçmezsen	 seni	 taşlarım!	Uzun	 süre	 gözüme	 gözükme!”	
derdi.		

	
1	En’am	Suresi,	6:75-79.	
2	Bakara	Suresi,	2:131.	
3	Yakubî,	Tarih,	1:24.	
4	Taberi,	Tarih,	1:122;	Sa’lebî,	Arais,	24.		
5	Hakim,	Müstedrek,	2:596;	İbn-i	Asakir,	Tarih,	2:142.	
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İbrahim	(as)	da	“Ben	de	senin	için	Rabbimden	af	ve	mağfiret	dileyeceğim!	
Çünkü	o	bana	çok	lütufkardır.	Sizi	ve	Allah’tan	başka	tapındığınız	ilahlarınızı	terk	
ediyorum.	Umulur	ki	Rabbim	size	hidayet	verir.”1	diye	cevap	veriyordu.		

Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde		İbrahim	(as)	için	“İbrahimin	babası	hakkında	
af	 dilemesi	 daha	 önce	 verdiği	 bir	 sözünden	 dolayı	 idi.	 Onun	 Allah	 düşmanı	
olduğunu	 anlayınca	 İbrahim	 ondan	 uzaklaştı.	 Gerçekten	 İbrahim	 çok	 dua	 ve	
niyaz	edici,	çok	yumuşak	huylu	ve	sabırlı	idi.”2	buyurarak	bize	yumuşak	huylu	ve	
sabırlı	olduğunu	anlatmaktadır.		

İbrahim	 (as)	 babası	 için	 “Senin	 için	 Allah’tan	 af	 dileyeceğim!”3	diye	 söz	
vermişti.	 Bu	 verdiği	 sözün	 gereği	 olarak	 bir	müddet	 dua	 etmişti	 ama	 sonunda	
yüce	Allah’ın	uyarması	ile	bundan	vazgeçmiştir.		

İbrahim	(as)	babasına	ve	kavmine	“Sizin	taptığınız	bu	timsaller	nedir?”	diye	
sordu.	 Onlar	 da	 “Biz	 atalarımız	 bunlara	 tapar	 halde	 bulduk	 ve	 onların	
geleneklerini	devam	ettiriyoruz!”	dediler.		

İbrahim	 (as)	 “Atalarınız	 da	 sizler	 de	 apaçık	 bir	 sapıklık	 içindesiniz!”	 diye	
onları	uyardı.		

Onlar:		
“Ya	İbrahim	sen	bunu	gerçekten	böyle	mi	söylüyorsun?	Yoksa	bizimle	dalga	

mı	geçiyorsun?”	dediler.		
İbrahim	(as):	
“Hayır!	Sizin	Rabbiniz	hem	göklerin	hem	yerin	Rabbidir	ki,	bütün	bunları	O	

yaratmıştır	ve	ben	de	buna	yakînen	inananlardanım.”4	diye	cevap	verdi.		
	
**	
İbrahim	(as)	kavmine:	
“-	Siz	neye	ibadet	ediyorsunuz?”	dedi.	
Onlar:	
“-	 Biz	 putlara	 tapıyoruz!	 Onlara	 hizmet	 etmeye	 kendimizi	 adamışız...”	

dediler.		
İbrahim	(as)	:	
“-	 Siz	 çağırdığınız	 zaman	onlar	 sizi	duyuyorlar	mı?	Veya	 size	bir	 fayda	ve	

zarar	verebilirler	mi?”	dedi.		
Onlar:	
“-	 Hayır!	 Biz	 babalarımızı	 böyle	 bulduk.	 Onların	 yaptıklarını	 yapıyoruz!”	

dediler.		
İbrahim	(as)	:	
“-Atalarınız	 da	 sizler	 de	 hiçbir	 fayda	 ve	 zarar	 veremeyecek	 ve	 sizin	

korumanıza	 ihtiyacı	 olan	 kör	 ve	 sağır	 varlıklara	mı	 ibadet	 ediyorsunuz?	 Onlar	
benim	düşmanımdır.	Ben	 ise	Alemlerin	Rabbi	olan	sonsuz	güç	ve	kudret	sahibi	
Allah’a	 iman	eder	ve	yalnız	Ona	 itaat	 ederim.	Beni	yaratan	ve	bana	doğru	yolu	
gösteren	 Odur.	 Bana	 yediren	 ve	 içiren,	 hastalandığım	 zaman	 şifa	 veren	 ve	
hastalığımı	geçiren	Odur.	Beni	öldürecek,	 sonra	hesap	günü	 için	diriltecek	olan	
da	 Odur.	 Hesap	 gününde	 benim	 hata	 ve	 günahlarımı	 affedecek	 ve	 rahmeti	 ile	
bana	muamele	edecek	olan	da	Odur.”	dedi.	

	
1	Meryem	Suresi,	19:	42-48.	
2	Tevbe	Suresi,	9:114.	
3	Meryem	Suresi,	19:47;	Mümtahine	Suresi,	60:4.	
4	Enbiya	Suresi,	52-56.	
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Sonra	ellerin	dergah-ı	 ilahiyeye	açtı	 ve	 “Rabbim!	Bana	aramızdaki	hükmü	
sen	ver	ve	beni	salihler	zümresine	kat.	Benden	sonrakiler	 için	de	benim	için	de	
güzel	bir	nam	ve	isimle	anılmamı	sağla!	Beni	Naîm	Cennetinin	varislerinden	kıl!”	
Babam	inanmayanlardır;	ona	da	iman	nasip	et	de	günahlarını	yarlığa!	Kullarının	
kabirlerinden	kalkacakları	gün	beni	halka	rezil	ve	rüsvay	etme!”1	diye	du	etti.	

Sonra	 kavmine	 ahiret	 hayatından,	 amellerin	 ahiretteki	 sonuçlarından	
bahsetti	ve	şöyle	dedi:	

	“O	 gün	 ne	 malın	 ve	 ne	 de	 oğulların	 fayda	 vermediği	 bir	 gündür.	 Ancak	
Allah’ın	huzurunda	 iman	ve	 selim	bir	kalple	gelenler	kurtulurlar.	O	gün	 cennet	
takva	sahiplerine	yaklaştırılır,	cehennem	de	azgınlara	ve	sapkınlara	yakınlaşır.	

“Allah’ı	bırakıp	da	taptığınız	putlar	size	yardım	ediyorlar	mı?”	diye	sorulur.	
Sonra	 onlar	 cehenneme	 atılırlar	 da	 orada	 birbirleriyle	 çekişirler.	 “Bizler	
gerçekten	 Allah’a	 şirk	 koşan	 ve	 alemlerin	 Rabbi	 ile	 putlarımızı	 aynı	 seviyede	
sayanlardandık.	 Bizleri	 de	 mücrimler	 ve	 günahlar	 reislerimiz	 yoldan	 çıkarttı.	
Burada	 bizim	 ne	 bir	 yardımcımız	 vardır,	 ne	 de	 bir	 şefaatçimiz	 ve	 ne	 de	 bir	
dostumuz	 yoktur.	 Keşke	 bir	 daha	 dünyaya	 dönmemiz	 mümkün	 olsaydı	 biz	 de	
inananlardan	olsaydık!!’	derler.2		

	
4.	İbrahim	Aleyhisselamın	Puthanedeki	Putları	Kırması	
Nemrud’un	emri	ile	senenin	belli	günlerinde	puthanede	törenler	yapılır	ve	

şenlikler	 düzenlenirdi.	 Çeşitli	 oyunlar	 ve	 eğlenceler	 tertip	 edilir,	 yarışmalar	
yapılır	ve	ödüller	dağıtılırdı.	Bunun	için	sene	boyunca	çalışmalar	yapılırdı.		

Babası	 İbrahim’in	 putlara	 karşı	 aşırı	 düşmanlığını	 kırmak	 için	 onu	 bir	
bayram	 törenine	 götürmek	 istedi	 ve	 bunda	 ısrarcı	 oldu.	 Babasının	 ısrarını	
kırmayan	 Hz.	 İbrahim	 (as)	 kabul	 etti.	 Puthaneye	 yaklaşınca	 hasta	 olduğunu	
bahane	ederek	kendisini	yere	attı	ve	putların	yanına	gitmedi.		

Puthanede	 törenler	 yapılıp	 bittikten	 sonra	 herkes	 eğlence	 ve	 yemek	 için	
puthaneyi	boşalttıkları	zaman	evden	babasının	baltasını	alarak	gizlice	puthaneye	
girdi	ve	bütün	putları	kırdı.	En	büyük	putun	boynuna	baltayı	asıp	çıktı.3		

Putperestler	 puthaneye	 döndükleri	 zaman	 putların	 kırıldığını	 görünce	
feryadı	 bastılar	 ve	 “Bunu	 kim	 yaptı?”	 diye	 araştırmaya	 başladılar.	 İçlerinden	
birisi	 “Bu	balta	Âzer’in	baltası!”	dedi.	Bir	başkası	 “Âzer’in	oğlu	 İbrahim	yapmış	
olmalı,	 zaten	 o	 putlarımıza	 hakaret	 edip	 duruyordu.”	 dedi.	 	 	 Nihayet	 İbrahim’i	
yakalayarak	puthaneye	getirdiler.	

İbrahim	onlara	büyük	putun	boynundaki	baltayı	göstererek:	
“-	 Putları	 bu	 büyük	 put	 kırmış	 olmasın?	 Zaten	 balta	 da	 onun	 boynunda	

duruyor”	dedi.		
Olay	Nemrud’a	ulaştı.	Nemrud	da	maiyetindeki	yüksek	rütbeli	memurlar	ve	

askerlerle	beraber	çıkageldi	ve	Hz.	İbrahim’i	bizzat	kendisi	sorgulamaya	başladı.	
Nemrud	sordu:	
“-	Ey	İbrahim!	Söyle	bakalım	putları	sen	mi	kırdın?”	dedi.		
İbrahim	(as):	
“-	Neden	şu	büyük	puta	sormuyorsunuz,	kimin	yaptığını	o	görmüştür	veya	

kendisi	yapmıştır?	Kendisi	en	büyüğü	olduğu	halde	sizin	diğerlerine	tapınmanıza	
öfkelenmiş	olmalı...”	dedi.	

Nemrud:	
	

1	Şuara	Suresi,	26:69-87.	
2	Şuara	Suresi,	26:	88-102.	
3	Taberî,	Tarih,	1:122.	
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“-	Put	konuşur	mu?	Sen	bizimle	alay	mı	ediyorsun?”	dedi.	
İbrahim	(as):	
“-Kendisini	 koruyamayan,	 konuşmayan,	 işitmeyen	 ve	 görmeyen	

varlıklardan	 yardım	 mı	 umuyorsunuz?	 Siz	 kendi	 ellerinizle	 yapageldiğiniz	
şeylere	 mi	 tapıyorsunuz?	 Halbuki	 sizi	 de	 elinizle	 yaptıklarınızı	 da	 yaratan	
Allah’tır.	Ona	ibadet	etmelisiniz	ve	Ondan	yardım	istemelisiniz...”	dedi.		

	Onlar	 İbrahim’in	 (as)	 bu	 sözüne	 cevap	 veremediler.	Nefislerine	döndüler	
ve	 akıllarına	 müracaat	 ettiler	 ve	 İbrahim’i	 haklı	 buldular.	 Bununla	 beraber	
Nemrud’dan	korktukları	için	başlarını	kaldırdılar	ve:	

“-Bunların	 konuşmayacaklarını	 ve	 bir	 şey	 yapmayacaklarını	 sen	 de	
bilirsin...	İtiraf	et,	bunu	sen	mi	yaptın?”	dediler.	

İbrahim	(as):	
“Yuh	olsun	size	ve	ilahlarınıza!	Her	şeye	kadir	olan	Allah’ı	bırakıp	da	hiçbir	

şeye	 gücü	 yetmeyen	 ve	 kendilerini	 koruyamayan	 putlara	 mı	 tapınıyorsunuz?	
Onlar	 kendilerini	 koruyamadıkları	 gibi	 üstelik	 sizler	 onları	 korumaya	
çalışıyorsunuz!!!...”	dedi.1		

Onlar	 Hz.	 İbrahim	 (as)	 ile	 çekişerek	 delile	 getirmeye	 ve	 ilahlarının	 daha	
hayırlı	olduğunu	iddia	etmeye	başladılar.	Bunun	üzerine	Hz.	İbrahim	(as):	

“-Allah	 bana	 hidayet	 verip	 doğru	 yola	 getirmişken	 siz	 Onun	 hakkında	
benimle	 mi	 çekişiyosunuz?	 Beni	 korkutarak	 haklı	 davamdan	 vazgeçirmeyi	 mi	
umuyorsunuz?	Ben	 sizin	Allah’a	 şerik	koştuğunuz	aciz	varlıkların	hiçbirisinden	
korkmam!	 Ben	 ancak	 alemlerin	 Rabbi	 olan	 Allah’tan	 korkarım.	 Onun	 ilmi	 her	
şeyi	kuşatmış,	 irade	ve	kudreti	yer	yerde	hükmünü	 icra	etmektedir.	 Sizler	hala	
düşünüp	akıllanmıyacak	mısınız?”	dedi.2		

İbrahim	 (as)	 onlara	 temsiller	 getirerek	 Allah’ın	 varlığını	 ispat	 ediyor	 ve	
putlarını	ve	 ilahlarını	yerden	yere	vuruyordu.3	Nihayet	Nemrud	kendisi	 ile	özel	
görüşmek	için	askerlerine	emrederek	İbrahim’i	(as)	hapsettirdi.		

	
5.	İbrahim’in	(as)	Nemrut	ile	Konuşması	ve	Ateşe	Atılması	
Bir	müddet	 sonra	 Nemrud	 İbrahim’i	 (as)	 huzuruna	 çağırdı	 ve	 kendisi	 ile	

konuştu.	 “Senin	 ibadet	 etmekte	 olduğun	 ve	 halkı	 ona	 ibadete	 davet	 ettiğin,	
kudreti	ve	gücü	herşeyden	üstün	dediğin	ilahını	gördün	mü?	Nasıl	birisidir?”	diye	
sordu.4		

İbrahim	(as):	
“-	 Rabbim	 birdir,	 hiçbir	 şeye	 muhtaç	 değildir,	 evveli	 yoktur,	 sonu	 da	

olmayacaktır.	Hiçbir	 şeye	 benzemez,	 yeri	 göğü,	 tüm	varlıkları	 yaratmıştır,	 beni	
de	seni	de	yaratan	Odur.”	dedi.	

Nemrut:	
“Sen	onu	gördün	mü?”	diye	sordu.	
İbrahim	(as):	
“-	O	görülmekten	münezzehtir.	Gözler	Onu	göremez;	ama	o	her	şeyi	görür.	

O	 ilmi,	 iradesi	 ve	 kudreti	 ile	 her	 şeyi	 yaratan	 ve	 her	 yerde	 hazır	 olandır.	 Tüm	
mahlukatın	rızkını	veren	Odur.	”	dedi.		

Nemrud:		

	
1	Enbiya	Suresi,	21:	62-67.	
2	En’am	Suresi,	6:	80-82.	
3	Taberi,	Tarih,	1:123.	
4	Taberi,	Tarih,	1:123;	Sa’lebi,	Arais,	75.	
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“-	 Ben	 de	 bütün	 insanların	 yiyeceğini	 ve	 giyeceğini	 veriyorum.	 Benim	
sayemde	insanlar	korunuyor,	barınıyor	ve	rahatla	yaşıyorlar”	diye	cevap	verdi.	

Hz.	İbrahim	(as):	
“-	Benim	Rabbim	dirilten,	hayat	veren	ve	öldürendir.”	dedi.	
Nemrud:	
“-	 Ben	 de	 öldürür	 ve	 diriltirim.”	 dedi	 ve	 ölüme	 hükmettiği	 mahkumları	

getirtti	ve	bir	kısmını	affetti,	bir	kısmını	da	idamına	hükmetti.		
İbrahim	(as):	
“-	Benim	Rabbim	güneşi	doğudan	doğurup	batından	batırmaktadır.	Sen	onu	

batıdan	doğurabilir	misin?”	1	diyince	Nemrudun	söyleyeceği	sözü	kalmadı.		
Nemrud	İbrahim’i	(as)	zindana	attırdı.	Bir	rivayete	göre	zindanda	yedi	sene	

bıraktı.2	Nemrud	 bu	 yedi	 sene	 içinde	 İbrahim’in	 (as)	 inancından	 vazgeçerek	
kendisine	itaat	etmesi	ve	kendi	ilahlığını	kabul	etmesini	bekledi.		

İbrahim	 (as)	 kendisine	 itaat	 ederek	 inancından	 vazgeçmeyince	 ateşe	 atıp	
yakmaya	karar	verdi.	Çünkü	Nemrud	güneşin	ve	ateşin	kutsallığına	inandığı	için	
Hz.	 İbrahim’i	 (as)	 ateşe	 atarak	 hem	 inancına	 hizmet	 etmek,	 hem	 İbrahim’i	
cezalandırmak	istiyordu.		

Nemrud	Hz.	 İbrahim’i	yakmak	 için	o	güne	kadar	yanmayan	çok	büyük	bir	
ateş	 yakılmasını	 ve	 bunun	 için	 odun	 toplanmasını	 emretti.	 Büyük	 bir	 vadiye	
odun	 yığılmasını	 istedi.	 Askerleri	 Nemrudun	 emrini	 yerine	 getirmek	 için	
herkesin	evinde	olan	oldunları	toplayıp	vadiye	yığdılar.	Öyle	ki	kimsenin	evinde	
ateş	 yakacak	 odun	 kalmadı.	 Bu	 nedenle	 ateş	 yakamaz	 oldular	 da	 acılı	 biberle	
yoğrulup	pişirilen	“Çiğ	Köfte”	bu	şekilde	icat	edildi	denilmiştir.	

Rivayetlere	 göre	 üç	 ay	 odun	 toplandı	 ve	 yığdırdı.	 Sonra	 ateşe	 verdi	 ve	
odunlar	 tutuştu.	Ateş	 o	 kadar	 alev	 aldı	 ki	 şiddetinden	yakınından	 geçen	kuşlar	
alevinden,	ısısından	ve	dumanından	etkilenerek	kavrulup	düşüyorlardı.	İnsanlar	
bodrumlara	sığınmak	durumunda	kaldılar.	Sonra	 İbrahim	(as)	ateşe	atmak	 için	
yüksek	bir	yere	büyük	bir	mancınık	yaptırdı.	İbrahim’i	(as)	getirdiler,	ellerini	ve	
ayaklarını	sımsıkı	bağladılar	ve	mancınığın	kefesine	koydular.3	

İbrahim	 (as)	 kendisini	 bağlayıp	 mancığa	 koyarlarken	 Allah’ı	 şöyle	 tesbih	
ediyor:	“Lâ	ilâhe	illallahu	vahdehu	lâ	şerîke	lehu	lehul	mülkü	ve	lehu’l-hamdü	ve	
hüve	alâ	külli	 şey’in	kadîr.”	 “Allahım!	 Senden	başka	 ilah	yoktur,	 o	birdir,	 şeriki	
yoktur,mülk	 umumen	 Onundur,	 hamd	 Ona	 mahsustur.	 O	 her	 şeye	 kadirdir.”	
diyordu.4	

Mancınıkla	 havaya	 atıldığı	 zaman	 Cebrail	 (as)	 geldi	 ve	 “Ya	 İbrahim!	 Bir	
ihtiyacın	var	mı?”	dedi.	 İbrahim	(as)	 “Senden	 isteyeceğim	bir	 ihtiyacım	yoktur”	
dedi.	Cebrail	(as)	“O	zaman	Allah’tan	iste!”	dedi.	İbrahim	(as)	“Allah	benim	halimi	
ve	 ihtiyacımı	 çok	 iyi	 bilmektedir.	 Onun	 bilmesi	 bana	 kafidir”	 dedi.	 Sonra	
“Hasbünallahu	ve	ni’mel-vekîl!”	“Allah	bana	yeterlidir;	o	ne	güzel	vekildir.”	dedi.5		

İbrahim’in	(as)	Allah’a	olan	 tevekkülü	ve	güveni	son	derece	mükemmeldi.	
Allah’tan	başkasından	hiçbir	şey	istemiyor,	Allah’a	olan	imanı	ve	Tevhid	anlayışı	
Allah’tan	istemeyi	de	gerekli	görmüyordu.6		

	
1	Bakara	Suresi,	2:258.	
2	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:46;	Taberi,	Tarih,	1:159.	
3	Taberi,	Tarih,	1:125;	Zemahşeri,	Keşşaf,	2:	578;	Ebulfida,	Bidaye	ve	Nihaye,	1:146.	
4	Sa’lebî,	Arais,	77;	Ebulfida,	Bidaye	ve	Nihaye,	1:146.	
5	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:46;	İbn-i	Ebi	Şeybe,	El-Musannef,	11:520;	Zamehşeri,	Keşşaf,	2:	578;	
İbni’l-Esir,	Kâmil,	1:99.	
6	Katip	Çelebi,	Mizanu’l-Hak,	s.	70.	



	 76	

O	zaman	yüce	Allah	ateşe	“Ey	ateş	İbrahim	için	serin	ve	salim	ol!”1	ferman	
etti.	 Allah	 ateşin	 yakıcılığını	 ve	 ateşin	 yakma	kanununu	kaldırdı.	 İbrahim’i	 (as)	
yakmadığı	 gibi	 elbisesini	 de	 yakmadı;	 ancak	 elini	 ve	 ayaklarını	 bağlayan	 ipleri	
yaktı.2		

İbrahim	(as)	ateşin	içinde	tam	yedi	gün	kaldı.3		
	
6.	Hz.	İbrahim’in	(as)	Ateşten	Çıkıp	Nemrud’la	Konuşması	
Nemrud	Hz.	İbrahim’in	(as)	ateşte	yanıp	kül	olduğundan	hiç	şüphesi	yoktu.	

Ateş	 küllenmeye	 başlayınca	 yanına	 vezirlerinin	 ve	 korumalarını	 alarak	 ateşin	
yanına	 geldi.	Hz.	 İbrahim’in	 (as)	 ateşin	 ortasında	 yanmadan	durduğunu	 gördü.	
Çok	şaşırdı	ve	kendisine:		

“-	 Ey	 İbrahim!	 Senin	 Rabbin	 pek	 büyükmüş	 ve	 kudreti	 ile	 senin	 ateşten	
koruyacak	kadar	da	kudretli	imiş!”	dedi.	

İbrahim	(as):	
“-	Şüphesiz	Rabbim	her	şeye	kadirdir	ve	her	şey	Rabbimin	iradesi	ile	olur.	O		

ateşe	yakma	derse	ateş	yakmaz!”	dedi.	
Sonra	İbrahim	(as)	ateşin	içinden	çıktı	ve	Nemrud’un	yanına	geldi.		
Nemrud:	
“-Ben	senin	İlahının	kudretini	gördüm.	Onun	için	kurban	keseceğim”	dedi.		
İbrahim	(as):	
“-	 Sen	 dinini	 terk	 ederek	 Allah’ın	 birliğine	 iman	 etmedikçe	 Allah	 senin	

kurbanını	kabul	etmez.	Boş	yere	kurban	kesmenin	sana	bir	faydası	olmaz!”	dedi.4	
İbrahim’in	(as)	ateşten	hiçbir	zarar	görmeden	çıktığını	görenlerin	bir	çoğu	

İbrahim’e	 (as)	 iman	 ettiler.	 Anladılar	 ki	 bu	 işleri	 yapan	 kâinatı	 yaratan	 ve	 her	
şeye	 kudreti	 yeten	 Allah’tır.	 İman	 edenlerin	 içinde	 İbrahim’in	 (as)	 kardeşi	
Hârân’ın	oğlu	Lut	(as)	ile	kızı	Hz.	Sâre	de	vardı.5	

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretlerinin	“Birinci	Söz”de	izah	ettiği	gibi,	Allah	
çöldeki	 şiddetli	 hararet	 ve	 sıcaklığa	 karşı	 yeşil	 ağaçların	 yaprakları	
kurutmamaktadır.	 Halbuki	 su	 ile	 yıkanan	 sulu	 bir	 elbise	 çöl	 sıcağında	 on	
dakikada	kuruduğu	ve	taş	üzerine	konan	bir	yumurta	yarım	saatte	piştiği	halde	
hurma	ağaçlarının	ve	diğer	bitkilerin	yaprakları	kurutmayan,	yaş	ve	yeşil	bırakan	
Allah	Hz.	 İbrahimi	 de	 (as)	 ateşte	 yakmamıştır.	 Sanki	 çöllerdeki	 bu	 bitkiler	 “Ey	
ateş	serin	ve	selametli	ol!”	ayetini	okuyorlar.6		

Hz.	 İbrahim’in	 (as)	 bedenini	 ateş	 yakmadığı	 gibi	 elbisesini	 dahi	 ateş	
yakmamıştır.	Bu	mucizeden	yola	 çıkan	Bediüzzaman	bu	mucizenin	 işaret	 ettiği	
bir	fenni	gelişmeye	de	dikkatimizi	çekmiştir	o	da	“Ateşe	karşı	dayanıklı	olan	bir	
maddenin	 olmasıdır.”7	Amyant	 maddesinin	 ateşte	 yanmadığı	 keşfedilmiş	 ve	
ondan	itfaiyeciler	için	elbiseler	yapılmıştır.	

İnananların	çoğalması	Nemrud’u	öfkelendirdi.	Mü’minlere	eziyet	etmeye	ve	
inancından	 vazgeçirmeye	 çalıştı.	 Nemrud’un	 korkusundan	 ve	 gelecek	
kaygısından	 insanlar	 da	 inanmamakta	 ısrar	 ettiler.	 Nemrud	 ben	 yerlerin	
hakimiyim,	 İbrahim’in	 ilahı	 ise	göklerin	hakimidir.	Ancak	ben	onunla	savaşarak	

	
1	Enbiya	Suresi,	21:69.	
2	Zemahşeri,	Keşşaf,	2:578.	
3	Sa’lebî,	Arâis,	78.	
4	İbn-i	Esir,	Kâmil,	1:100;	M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	1:158-160.	
5	Taberi,	Tarih,	1:125.	
6	Sözler,	2005,	s.	17.	
7	Sözler,	413.	
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göklere	hakim	olacağım	gibi	ahmakça	bir	anlayışla	ordusunu	hazır	hale	getirdi.	
Kışlalarından	çıkardığı	ordusunu	Harran	Ovasında	konuşlandırdı.	Öyle	ki	her	yer	
asker	 kaynıyordu.	 Askerler	mızrakları	 ile	 ordu	 nizamına	 girdikleri	 ve	 içtimaya	
çıktıkları	 zaman	ova	mızraklarla	doluyor	 ve	 “Gök	düşecek	olsa	mızraklarımızla	
tutarız!”	diyorlardı.	Nemrudun	bu	cehaleti	ve	inadı	onu	helake	yaklaştırıyodu.	

Hz.	 İbrahim’in	(as)	uzun	süre	mücadele	ettiği	halde	Nemrud’un	inadından	
vazgeçmemesi	 üzerine	 	 Yüce	 Allah	 Nemrud’u	 helak	 edeceğini	 Hz.	 İbrahim’e	
vahyetti	ve	mü’minlere	hicret	etme	izni	verdi.1	İbrahim	(as)	da	kavmine	nasihat	
ederek	Şam	tarafına	gitmek	için	hazırlandı.2	

İbrahim	(as)	kavmine	nasihat	ederek	şöyle	dedi:	
“Kâinatı	ve	her	şeyi	yoktan	yaratan	yüce	Allah	kendisini	 tanıtmak	 için	biz	

insanları	yaratmıştır.	Bizim	görevimiz	her	şeyin	sahibi	ve	halıkı	olan	Allah’a	iman	
ederek	 Onu	 tanımak	 ve	 her	 şeyi	 Ondan	 bilip	 Ondan	 istemek	 ve	 Ona	 itaat	
etmektir.	 Kadir	 olan	 ve	 her	 şeye	 gücü	 yeten	 ve	 her	 şeyi	 yapan	 ve	 yaratan	
Allah’tırç	 Allah’tan	 başka	 tüm	 varlıklar	 acizdir.	 Bu	 nedenle	 biz	 Nemruttan	 da	
onun	taptığı	putlardan	da	uzağız.	Allah’tan	başka	aciz	varlıkların	ilahlığını	red	ve	
inkâr	 ediyoruz.	 İmanın	 gereği	 şirkten	 ve	 Allah’tan	 başka	 varlıklara	 ibadet	
etmekten	uzak	durmaktır.		

Ey	putlara	tapanlar!	Sizler	de	bir	olan	Allah’a	 iman	edinceye	kadar	sizinle	
aramızda	 dostluk	 olmaz.	 Siz	 Allah’ın	 birliğine	 iman	 edene	 kadar	 aramızda	
düşmanlık	devam	edecektir.”	

Nasihatlerin	tesirsiz	kaldığını	ve	tebliğ	görevini	de	yapamayacağını	anlayan	
İbrahim	(as)	Allah’ın	emri	 ile	 inanaları	da	yanına	alarak	bir	gece	oradan	ayrıldı	
ve	 hicret	 etti.	 Amcası	 Hâran’ın	 kızı	 Sâre	 ve	 kardeşi	 Lut’da	 beraber	 ayrıldılar.	
İbrahim	(as)	o	zaman	kırk	yaşlarında	bulunuyordu.3		

İbrahim	(as)	ve	mü’minler	İbranice	konuşuyordu.	Bu	nedenle	Nemrud		Hz.	
İbrahim’in	(as)	inananlarla	beraber	hicret	ettiğini	duyunca	hemen	emir	verdi	ve	
“Süryanice	 konuşan	 tüm	 kaçakları	 takip	 edin	 ve	 yakalayıp	 bana	 getirin!”	 dedi.		
İbrahim	 (as)	 Fırat	 Nehrini	 geçince	 yüce	 Allah	 onun	 dilini	 İbranice’ye	 çevirdi.	
Nemrud’un	 askerleri	 İbrahim	 (as)	 ve	 mü’minleri	 yakaladıkları	 zaman	 İbranice	
konuştuklarını	görerek	onları	bıraktılar.4		

İbrahim	 (as)	 Kenan	 iline	 gitti	 ve	 yerleşti.	 Kenan	 ilinde	 kıtlık	 vardı	 ve	
İbrahim’in	(as)	oraya	gelmesi	ile	kıtlık	kalktı	ve	bolluk	bereket	oldu.	Hz.	İbrahim	
(as)	bir	müddet	orada	kaldı	ve	Allah’ın	emri	ile	Sâre	ile	evlendi.5		

	
7.	Nemrud’un	Akıbeti	
İbrahim	 (as)	 Babil’den	 ayrıldıktan	 sonra	 Nemrut	 daha	 da	 azdı	 ve	

“İbrahim’in	İlahı	 ile	savaşacağım	ve	onu	yeneceğim	göklere	de	hakim	olacağım”	
demeye	başladı.	Bunun	 için	ordusunu	hazırladı.	Askerlerine	 talim	yaptırıyor	ve	
gökyüzüne	oklar	attırıyordu.		

Yüce	Allah	Nemrud’u	helak	etmek	için	“Sivrisinek”	ordusuna	emrini	verdi.	
Sivrisinekler	 	 orduya	 daldı	 ve	 askerlerin	 burunlarına,	 kulaklarına	 ve	 gözlerine	
girmeye	başlayınca	tüm	ordu	dağıldı	ve	pek	çokları	helak	oldu.	Nemrud	durumu	
görünce	 kaçarak	 çok	 sağlam	 olan	 sarayına	 ve	 sarayındaki	 korunmuş	 odaya	

	
1	Meryem	Suresi,	19:49.	
2	Yakubî,	Tarih,	1:24.	
3	Taberi,	Tarih,	1:124-125;	Sâlebî,	Arais,	s.	79.	
4	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:46.	
5	Taberi,	Tarih,	1:125.	
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saklandı.	Bununla	beraber	anahtar	deliğinden	giren	bir	sivrisinek	Nemrudu	gafil	
yakalayarak	 burnundan	 beynine	 girdi.	 Nemrud	 sivrisineğin	 kıpırdamasına	 ve	
ısırmasından	 rahatsız	 olarak	 odasında	 kafasını	 duvarlara	 vurmaya	 başladı.	
Kafasını	 vurduğu	 zaman	 sinek	 kıpırdamıyor	 ve	 Nemrut	 rahat	 ediyordu.	 Bir	
tokmakçı	tuttu	ve	sinek	oynadıkça	kafasına	vurdurmaya	başladı.	Nihayet	kafasını	
duvarlara	vura	vura	helak	oldu	ve	öldü.		

Yüce	Allah	 iman	 etmeyen	 ve	 nasihat	 dinlemeyen	 haddini	 aşarak	 isyan	 ve	
tuğyanda	ileri	giden	dünyaya	hükmetme	iddiasındaki	Nemrud’un	acizliğini	ve	bir	
sivrisineğe	mağlup	olduğunu	bu	şekilde	tüm	insanlığa	göstermişti.		

Evet	Allah’ın	kudretine	dayanan	bir	sivrisinek	Nemrud’u	ve	saltanatını	bu	
şekilde	mahvederken	 kendi	 gücüne	 dayanan	Nemrut’da	 bir	 sivrisineğe	mağlup	
olup	gülünç	bir	duruma	düşüyordu.1		

	
8.	İbrahim’in	(as)	Mısır’a	Gitmesi	
Hz.	 İbrahim’e	 (as)	 Allah	 tarafından	 on	 sahife	 verilmişti.	 Hz.	 İbrahim’e	

verilen	on	sahife	suhufların	sonuncusu	idi.	Böylece	Risalet	ile	de	görevlendirilen	
Hz.	İbrahim	(as)	uzun	süre	Kenan	ilinde	insanları	imana	ve	Allah’a	ibadete	davet	
etti.	Yüce	Allah	Lut’un	Sedom’a	gitmesini	vahyetti.	Lut	(as)	Sedom’a	gitti	ve	yüce	
Allah	ona	orada	Hz.	İbrahim	(as)	dinine	insanları	davet	etmeye	Allah’ın	İbrahim’e	
(as)	inzal	ettiği	kitabı	insanlara	öğretmeye	başladı.	

Mısır’da	Firavunlar	hanedanı	 iktidarı	ele	geçirmiş	ve	zulme	başlamışlardı.	
Firavun	Totis	adında	bir	kraldı	ve	babasını	öldürerek	tahta	geçmişti.	Yüce	Allah	
İbrahim’e	(as)	Mısır’a	gitmesini	vahyetti.2		

İbrahim	 (as)	 ailesi	 Sare’yi	 de	 alarak	 Mısır’a	 gitti.	 Orada	 insanları	 imana	
davet	etmeye	başladı.	Hz.	İbrahim’in	(as)	bu	daveti	kısa	zamanda	Firavun	Totis’e	
ulaştı.	Zalim	kral	kadınlara	çok	düşkün	olduğu	için	güzel	gördüğü	kadınları	zorla	
alıkoyuyor	ve	eşlerinden	ayırıyordu.	Etrafındakiler	Totis’e	İbrahimi	ve	yanındaki	
Sareyi	haber	verdiler.	Sarenin	güzelliğini	de	ona	anlattılar	ve	“Tam	sana	layık	bir	
kdın!”	demeyi	de	ihmal	etmediler.	Totis	İbrahim’i	(as)	sarayına	çağırttı.	İbrahim	
(as)	kral	Totis’in	huzuruna	çıktı	ve	onun	sorularına	cevap	verdi	ve	nasihatlerde	
bulundu.	Ancak	zalim	kral	onu	dinlemedi.	Sare’nin	durumunu	sordu.	“Yanındaki	
kadın	kimdir?”	dedi.	Hz.	 İbrahim	 (as)	dindeki	 iman	kardeşliğini	kast	 ederek	 “O	
benim	 kardeşimdir.”3	diye	 cevap	 verdi.	 Çünkü	 Mısır	 inancına	 ve	 adetine	 göre	
kardeşlere	dokunulmuyordu;	ama	evlilik	kurumu	önemsiz	sayıldığı	ve	kadınların	
bir	değeri	olmadığı	 için	erkeğinden	kopartılarak	zorla	alıkonulup	bir	başkasına	
veriliyordu.		

Kral	Totis	Sare’nin	güzel	bir	kadın	olduğunu	öğrendiği	için	amacı	onu	elde	
etmek	 olduğundan	 İbrahim’i	 (as)	 bıraktı	 ve	 adamlarına	 Sâre’yi	 getirmelerini	
söyledi.	 Onlar	 da	 İbrahim’i	 (as)	 eve	 bırakarak	 Sare’yi	 almaya	 geldiler.	 İbrahim	
(as)	 Sare’ye	 “Ben	 seni	 kardeşimdir”	 diye	 tanıttım	 sakın	beni	mahçup	 etme!	Git	
Allah	senin	koruyacaktır.	Bu	nedenle	endişe	etme!”	dedi.4		

Hz.	 Sare	 Firavun’nun	 huzuruna	 çıktı.	 Firavun	 onu	 ayakta	 karşıladı.	 Bir	
müddet	 konuştular.	 Sonra	 Firavun	 Sare’ye	 dokunmak	 istedi.	 Hz.	 Sare	 Allah’a	
sığındı	 ve	 kalbinden	 dua	 ederek	 yardım	 istedi.5	Firavun	 kaskatı	 kesildi.	 Bunun	

	
1	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Lem’alar,	2011,	s.	434,	536,	609,	899;	Mesnevi-i	Nuriye,	2011,	s.	131.	
2	İbnü’l-Esir,	Kâmil,	1:100;	Mesudî,	Ahbaruzzaman,	199.	
3	Buhari,	Sahih,	4:112;	Ebu	Davud,	Sünen,	2:264;	Taberi,	Tarih,	1:126.	
4	Mesudî,	Ahbaruzzaman,	s.	200.	
5	Buhari,	Sahih,	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	2:404;		
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üzerine	 Sare’ye	 “Rabbine	 dua	 et,	 bu	 durumdan	 beni	 kurtar,	 sana	
dokunmayacağım”	dedi.	Sare	dua	edince	eski	durumuna	geldi.	Ama	bir	müddet	
sonra	 sözünden	 döndü.	 Bu	 defa	 daha	 kötü	 bir	 durumda	 kaskatı	 kesildi.	 Yine	
Sare’ye	yalvardı.	Sare	dua	etti,	firavun	kurtuldu.1		

Bunun	üzerine	Firavun	“Bunu	götürün	bu	bir	insan	değil!”	dedi.	Sonra	“Onu	
ve	 İbrahim’i	 ülkemin	 dışına	 çıkarınız!”	 dedi.	 Sare’ye	 “Senin	 Rabbin	 gerçekten	
büyükmüş!”	dedi	ve	kızı	 ile	görüştürdü,	 elbise	ve	kıymetli	 şeyler	hediye	etti	 ve	
kendisine	 hizmet	 etmesi	 için	 bir	 de	 cariye	 verdi.	 Bu	 cariyenin	 adı	 “Hacer”	 idi.	
Sare	kıymetli	hediyerle	ve	yanında	“Hacer”	ile	İbrahim’in	(as)	yanına	döndü.	

İbrahim	(as)	 “Hediye	ve	mücevheratı	geri	ver.	Onlara	 ihtiyacımız	yoktur!”	
dedi.	 Sare	 onları	 geri	 gönderdi.	 Firavunun	 kızı	 durumu	 babasına	 anlatınca	
Firavun	çok	şaşırdı	ve	“Bunlar	çok	şerefli	ve	değerli	insanlarmış”	dedi.		

İbrahim	(as)	Mısır’dan	ayrılacağı	zaman	Firavun’un	kızı	Hurya	ona	yol	azığı	
olacak	bir	sepet	hazırladı.	Sepetin	altını	değerli	 taşlar	ve	mücevherle	doldurdu,	
üzerine	 ekmek	 ve	 helvalar	 koydu.	 Onları	 Hacer’in	 eline	 vererek	 gönderdi.	
Mısır’dan	 uzaklaştıkları	 zaman	 yemek	 için	 mola	 verdiklerinde	 yiyeceklerin	
altından	değerli	taşlar	ve	mücevherleri	gördüler.	İbrahim	(as)	Filistin	bölgesinde	
Seb’în	denen	yerde	bir	su	kuyusu	kazdırdı	ve	bir	de	mescit	yaptırdı.	Değerli	eşya	
ve	mücevherleri	bunlar	için	harcadı	ve	orada	yerleşti.2	

	
9.	Hz.	İbrahim’in	(as)	Misafirperverliği	ve	Cömertliği	
Seb’în	 halkı	 Hz.	 İbrahim’e	 uygunsuz	 davrandılar.	 Bunun	 üzerine	 oradan	

ayrıldı	ve	Remle	ile	Uya	arasında	bir	yere	yerleşti.	İbrahim	(as)	burada	bir	kuyu	
kazdı	ve	orada	yerleşti.	Burada	çok	zengin	oldu.	Davarlara,	sığırlara	ve	develere	
sahip	oldu.	Misafirperverliği	ve	cömertliği	her	yere	yayıldı.3	

İbrahim	(as)	oruç	 tutar	ve	orucunu	da	misafirleri	 ile	açardı.	Bir	defasında	
üç	gün	misafir	gelmemişti.	Akşam	vakti	yoldan	geçen	bir	yaşlı	adamı	evine	davet	
etmek	istedi.	Adamla	biraz	konuştu.	Mecusi	olduğunu	ve	dininde	çok	mutaassıp	
olduğunu	 gördü.	 Yaşlı	 olmasına	 rağmen	 inançsızlığındaki	 ceheletinden	 ve	 batıl	
inancındaki	 taassubundan	 dolayı	 onu	 misafir	 etmek	 istemedi	 ve	 yoluna	
gönderdi.	Bir	müddet	sonra	yüce	Allah	Cebrail	(as)	ile	Hz.	İbrahim’i	ikaz	etti.	“Ya	
İbrahim!	 	Benim	kullarıma	daha	merhametli	 ve	 şefkatli	 olmalısın.	Ben	o	kulum	
bana	yetmiş	sene	 isyan	ettiği	ve	bana	 ibadet	etmek	yerine	ateşe	tapmayı	tercih	
ettiği	ve	nimetlerime	nankörlük	ettiği	halde	onun	rızkını	kesmedim.	Sen	 ise	bir	
defa	 ona	 ekmek	 yedirmedin.	Onu	misafir	 edip	 gerekli	 hizmeti	 yapmazsan	 sana	
azap	ederim.”	buyurdu.	

Bunun	üzerine	 İbrahim	 (as)	 adamın	 peşinden	 koştu	 ve	 bir	müddet	 sonra	
yakaladı.	 Kendisini	 misafir	 etmek	 istediğini	 söyledi.	 Adam	 kabul	 etmedi.	 Çok	
ısrar	etmesi	üzerine	“Sırtında	götürmek	şartı	 ile”	kabul	etti.	 İbrahim	(as)	adamı	
sırtına	alarak	eve	getirdi	ve	misafir	etti.	Bu	duruma	çok	şaşıran	adam	sebebini	
sordu.	 İbrahim	 (as)	 “Allah’ın	 kendisini	 azarladığını”	 söyleyince	 çok	 etkilenen	
adam	 “Madem	 yüce	 Allah	 benim	 gibi	 değersiz	 ve	 isyankar	 bir	 kul	 için	
peygamberini	 azarladı.	 Ben	 de	 hatamı	 anladım	 ve	 ateşe	 tapmaktan	 vazgeçtim,	
tövbe	ettim	ve	Rabbimin	rahmetine	sığındım...”	dedi	ve	müslüman	oldu.	

	
**	

	
1	Müslim,	Sahih,	4:1841;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:49.	
2	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:46-47;	Taberi,	Tarih,	1:127.	
3	Taberi,	Tarih,	1:127;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:47.	
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Bir	başka	 gün	bir	 grup	avcı	 yoldan	geçiyordu.	 İbrahim	 (as)	 onları	misafir	
etti.	 Tüm	 ihtiyaçlarını	 karşıladı.	 Yemek	 yedirdi	 ve	 istirahatlerini	 temin	 etti.	
Adamlar	 çok	memnun	 oldular.	 Gidecekleri	 zaman	 kendi	 aralarında	 konuştular.	
Bize	bu	kadar	değer	veren	ve	ikram	eden	bu	zatın	bir	isteği	ve	ricası	varsa	biz	de	
onun	bu	ricasını	yerine	getirelim	ve	bu	iyiliğin	altında	kalmayalım	dediler.		

İbrahim’e	 (as)	 sordular:	 “Biz	 size	 çok	 teşekkür	 ediyoruz.	 Bizim	 için	 çok	
zahmet	çektin,	çok	ikramda	bulundun.	Senin	bir	isteğin	ve	arzun	varsa	bize	söyle	
bizim	de	sana	bir	iyiliğimiz	olsun!”	dediler.		

İbrahim	(as)	 “Ben	sizden	bir	 şey	 istemiyorum.	Bunu	Allah’ın	bana	verdiği	
nimetlerin	şükrü	için	yapıyorum.	Allah	rızsından	başka	bir	şey	de	istemiyorum.	
Ancak	 şayet	 arzu	 ederseniz	Benim	Rabbime	bir	 secde	 edin	 ve	 yolunuza	 gidin!”	
dedi.		

Onlar	 “Biz	 her	 ne	 kadar	 ateşe	 tapıyor	 olsak	 da	 sizin	 arzunuzu	 yerine	
getirelim”	 dediler.	 Ve	 secdeye	 vardılar.	 Onlar	 secdeye	 gidince	 İbrahim	 (as)	
ellerini	 dergah-ı	 ilahiyeye	 açtı	 ve	 “Allahım!	 Ben	 görevimi	 yaptım.	 Kullarının	
alnını	secdeye	getirdim.	Sen	de	kalplerine	iman	ver!	Hidayet	Sendendir.”	dedi.		

Onlar	secdeden	kalktılar	ve	“La	ilahe	illallah	İbrahim	Halilullah”	diye	iman	
ettiler.		

	
**	
Bir	 gün	 İbrahim	 Aleyhisselamın	 aklına	 “Acaba	 benim	 gibi	 misafir	 seven	

kimseler	var	mı?”	sorusu	geldi.	Yüce	Allah	İbrahim’e	(as)	“Batıya	doğru	yola	çık!”	
frman	 etti.	 İbrahim	 (as)	 batıya	 doğru	 yola	 çıktı	 akşama	 kadar	 gitti.	 Akşam	 bir	
beldeden	geçerken	önüne	çıkan	birisi	Hz.	İbrahim’i	(as)	misafir	etmek	istedi.	“Üç	
gündür	 yolu	 bekliyorum.	 Bir	 misafir	 gelsin	 de	 onunla	 iftar	 edeyim	 istiyorum”	
dedi.	 Bunu	 neden	 yaptığını	 sorunca	 “Allah’ın	 dostu	 İbrahim	 (as)	 misafir	
gelmeden	 orucunu	 açmazmış.	 Biz	 de	 onun	 sünnetine	 uyalım	 ve	 Allah	 rızasını	
kazanalım	istiyoruz”	dedi.		

İbrahim	(as)	o	gece	ondan	misafir	olur.	Sabah	yola	çıkar	bir	gün	daha	yol	
aldıktan	 sonra	 kendisini	 misafir	 etmek	 isteyen	 birisine	misafir	 olur.	 O	 da	 “Bir	
haftadır	misafir	bekliyorum.	Allah’ın	dostu	İbrahim	böyle	yaparmış.	Ben	de	onun	
sünnetine	uyuyorum”	der.		

İbrahim	 (as)	 etrafta	 kendisine	 inanan	 ve	 sünnetini	 yaşatanları	 görür	 ve	
Allah’a	şükreder.	

Yüce	 Allah	 İbrahim	 Aleyhisselamın	 dinini	 cömertlik	 ve	 misafirperverikle	
insanların	gönüllerine	ve	kalplerine	kabul	ettiriyordu.		

	
10.	İbrahim	Aleyhisselamın	Hz.	Lut’a	Yardım	Etmesi	
Lut	 (as)	 kendisine	 nübüvvet	 verilmeden	 önce	 Sedum’a	 yerleşmişti.	

Sedum’da	dürüstlüğü	ve	çalışkanlığı	ile	malı	ve	serveti	çoğalarak	zengin	olmuştu.	
Başka	bir	ülkeden	gelen	bir	kral	Sedum’a	saldırarak	Lut’u	esir	eder	ve	mallarını	
gasbeder.	1	

İbrahim	 (as)	 bunu	 haber	 alınca	 yanına	 gözüpek	 üçyüz	 kişi	 alarak	 zalim	
kralın	 askerleri	 ile	 çarpıştı	 ve	 Allah’ın	 izni	 ile	 onların	 pek	 çoğunu	 öldürdü	 ve	
Lut’u	(as)	kurtardı	ve	mallarını	da	o	zalimlerden	aldı.	Onları	da	Dımaşk’a	kadar	

	
1	Yakubî,	Tarih,	1:24-25.	
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takip	 etti.1	Bu	 olay	 İbrahim	 Aleyhisselamın	 şöhretini	 ve	 saygınlığını	 daha	 da	
artırdı.		

	
11.	İbrahim	Aleyhisselam	Şükreden	Bir	Kuldu	
Hz.	 İbrahim’in	 (as)	 malı	 ve	 serveti	 o	 kadar	 çoğalmıştı	 ki	 bunların	

çokluğundan	 bunaldı	 ve	 yüce	 Allah’a	 yalvardı:	 “Ya	 Rabbi,	 malım	 ve	 servetim	
artıkça	 artıyor,	 bunlarla	 meşguliyetim	 sana	 olan	 ibadetime	 engel	 olmasından	
korkuyor,	 üstesinden	 gelemiyeceğimden	 ve	 şükrünü	 eda	 edemiyeceğimden	
çekiniyorum,	kifayet	miktarı	bana	yeterlidir”	diye	dua	etti.		

Yüce	 Allah	 vahyetti	 ve	 “Ya	 İbrahim	 yolda	 giderken	 ekmek	 yersen	 ben	 de	
nimetimi	azaltırım”	buyurdu.	İbrahim	(as)	Allah’ın	nimetine	çok	değer	verir,	bir	
kırıntısının	 dahi	 yer	 düşmesine	 ve	 israf	 edilmesine	 müsaade	 etmezdi.	 Allah’ın	
emri	gereği	yürüyerek	ekmeği	yerken	bir	kırıntısı	yere	düştü.	 İbrahim	(as)	onu	
yerde	aradı	ama	bulamadı.	Allah’ın	nimeti	ayaklar	altında	çiğnenmesin	diye	orayı	
çevirdi	ve	muhafaza	altına	aldı.	 Serveti	 azalmak	şöyle	dursun	daha	da	artmaya	
başladı.		

Tekrar	 yüce	 Allah’a	münacat	 etti	 ve	 “Ya	 Rabbi	 istediğin	 gibi	 yaptım	 ama	
servetim	daha	da	arttı”	dedi.	Yüce	Allah	buyurdu	ki	“Ya	İbrahim!	Ben	şükreden	
kulumun	 nimetini	 artırırım.2	Sen	 nimetin	 değerini	 bilen	 ve	 şükürde	 en	 ileri	
gidensin.	 Bir	 ekmek	 kırıntısının	 yere	 düşüp	 zayi	 olmasına	 gönlün	 razı	 olmaz.	
Nasıl	nimetimi	azaltırım!”	buyurdu.		

İbrahim	 (as)	 “Ya	 Rabbi!	 Sana	 ve	 senin	 nimetine	 nasıl	 şükredebilirim	 ki?	
Senin	bize	ihsanın	ve	ikramın	sonsuzdur	ve	biz	sonlu	ve	aciz	ve	ölümlü	varlıklar	
Senin	sonsuz	nimetlerine	şükretmekten	aciziz!”	dedi.		

Yüce	 Allah	 “Ya	 İbrahim!	 Benim	 nimetlerimin	 sonsuzluğunu	 anlaman	 ve	
bana	şükretmekten	aciz	olduğunu	bilmen	şükürdür.	İşte	bu	inanç	ve	itikat	ile	sen	
bana	tam	olarak	şükreden	bir	kul	oldun”	buyurdu.		

Evet	 İbrahim	 (as)	 şükreden	 bir	 kuldu.3	Yüce	 Allah	 onun	 bu	 durumunu	
Kur’an-ı	Kerimde	överek	bize	anlatmaktadır.	

	
12.	İbrahim	Aleyhisselamın	Hz.	Hacer	ile	Evlenmesi	
İbrahim’in	 (as)	 çocuğu	 olmuyordu.	Mısır’dan	 geleli	 yirmi	 seneyi	 geçmişti.	

Sare’de	bir	hayli	yaşlanmıştı	ve	bundan	sonra	normal	şartlarda	çocuk	doğurması	
imkansızdı.	“Ya	Rabbi!	Benim	çocuğum	yoktur,	ben	malı	ve	serveti	ne	yapayım?”	
diye	 Allah’tan	 bir	 çocuk	 istiyor,	 “Ya	 Rabbi	 bana	 bir	 erkek	 evladı	 verirsen	 en	
sevdiğim	şeyi	Sana	kurban	edeceğim!”	diye	dua	ediyordu.		

Sare	annemiz	de	Hz.	İbrahim’in	(as)	bu	içten	duasına	iştirak	ediyordu	ama	
bir	 türlü	 çocukları	 olmuyordu.	 Nihayet	 Sare	 annemiz	 Hz.	 İbrahim’e	 (as)	
hizmetçisi	Hâcer’i	 hatırlattı.	 “Ben	 onu	 iyi	 bir	 kadın	 olarak	 buluyorum.	 Sen	 onu	
zevceliğe	 kabul	 et,	 ben	 de	 onu	 senin	 için	 azat	 ediyorum.	Umulur	 ki	 Allah	 sana	
ondan	bir	oğul	verir	de	ikimiz	de	memnun	oluruz”4	dedi.		

Hâcer	annemiz	Firavun	tarafından	Hz.	Sare’ye	hizmet	etmesi	için	verilmişti.	
Çünkü	 o	 İbrahim’e	 (as)	 iman	 edenlerdendi.	 Kendisi	 Mısır	 kiptilerindendi.	 Bu	
nedenle	 Amr	 b.	 Âs	 (ra)	Mısır’ı	 kuşattığı	 zaman	 “Peygamberimiz	 (asm)	Mısır’ın	
fethini	 bize	 vaad	 etti	 ve	 Mısırlılarla	 aramızda	 akrabalık	 olduğunu	 söyledi.	 Bu	

	
1	Ebu’l-Fida,	el-Bidaye	ve’n-Nihaye,	1:153.	
2	İbrahim	Suresi,	14:7.	
3	Nahl	Suresi,	16:121.	
4	Taberi,	Tarih,	1:126.	
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nedenle	 iyi	 davranmamızı	 öğütledi”	 dediklerinde	Mısırlılar	 Hz.	 Hacer’in	Mısırlı	
olmasından	 dolayı	 bunu	 kabul	 etmişlerdir.	 “Hz.	 Hacer	 annemiz	 Mısır’ın	 Menf	
halkından	 Menf	 Kralının	 kızı	 idi.	 Ayn-ı	 Şems	 halkı	 Menflilerle	 savaştılar	 ve	
Menflileri	 yenerek	 dağıttılar	 kralın	 kızı	 Hacer’i	 de	 Firavuna	 gönderdiler,	 o	 da	
İbrahim’e	(as)	hediye	etti.”	1		demişlerdir.		

İbrahim	 (as)	Allah’ın	da	kendisine	Hacer	 ile	 evlenmesini	 istemesi	üzerine	
Hz.	 Hacer	 ile	 evlendi.	 Yüce	 Allah	 Hz.	 İbrahim’in	 duasını	 kabul	 etmişti.	 “Senin	
çocuklarını	 o	 kadar	 çoğaltacağım	 ki	 gökteki	 yıldızlar	 kadar	 çok	 olacaktır.”2	
buyurdu	ve	çocuğunun	olacağını	müjdeledi.	

	
13.	Hz.	İbrahim’in	(as)	Sünnet	Olması	
İlk	 sünnet	 olan	 Hz.	 Adem	 (as)	 idi.	 Cennette	 yasak	 ağaçtan	 yiyince	 Hz.	

Adem’in	derisi	ona	isyan	etti.	Hz.	Adem	bu	isyanı	ilk	defa	yaşıyordu	ve	derisine	
sakin	 olmasını	 istedi	 ve	 “Allah’a	 yemin	 ederim	 seni	 keseceğim!”	 dedi.	 Sonra	
kesmek	 için	 bir	 taşın	 üzerine	 koyunca	 Hz.	 Cebrail	 (as)	 geldi	 ve	müdahale	 etti.	
“Hakkında	 bilgin	 olmadığın	 bir	 işi	 yapma!”	 dedi.	 Hz.	 Adem	 (as)	 “Ama	 Allah’a	
yemin	 ettim,	 mutlaka	 gereğini	 yapmam	 lâzım!”	 diyice	 “O	 zaman	 ucundaki	
fazlalığı	 kes	 ve	 yeminini	 yerine	 getir.”	 dedi.	 Adem	 (as)	 Cebrail’in	 (as)	 dediğini	
yaptı	 böylece	 Sünnet	 adeti	 başlamış	 oldu.	 Zamanla	 bu	 sünnet	 unutulmuş	 ve	
ortadan	kalkmıştı.	

Hz.	 İbrahim	 (as)	 seksen	 yaşına	 gelmişti.	 Yüce	 Allah	 ona	 derisinden	 fazla	
olan	 kısmını	 kesip	 atmasını	 vahyetti.	 İbrahim	 (as)	 Allah’ın	 emrini	 yerine	
getirmede	çok	titiz	olduğu	için	emri	alır	almaz	hemen	bir	taşın	üzerine	koyarak	
derisinin	fazlasını	kesti	ve	sünnet	oldu.3	Hz.	İbrahim’in	(as)	yeniden	ihya	ettiği	bu	
sünnet	 “Şeair-i	 İslam”	 olarak	 Hz.	 Musa	 (as)	 ve	 Hz.	 İsa	 (as)	 devam	 ettirmiş,	
Peygamberimiz	(asm)	da	bu	sünnete	önem	vermiştir.4		

Peygamberimiz	 (asm)	 sünnetli	 olarak	 doğmuştur,	 torunu	 Hz.	 Hüseyin	
doğduğu	zaman	yedinci	günü	akika	kurbanı	kesmiş	ve	sünnet	ettirmiştir.5	Sünnet	
şeairden	ve	islam	alametlerinden	olduğu	için	bir	erkek	müslüman	olduğu	zaman	
yaşı	ne	olursa	olsun	kendisine	sünnet	olması	emredilir.6	

	
14.	İbrahim	Aleyhisselamın	Tahkik-i	İman	Konusunda	Gayreti	
Yüce	 Allah	 İbrahim	 Aleyhisselamın	 imanda	 terakki	 ve	 tekamül	 etmek,	

Allah’ın	 yeryüzündeki	 ayetlerine	 bakarak	 imanın	 kuvvetlendirmek	 istemesini	
bize	 örnek	 gösterir	 ve	 överek	 anlatır.	 Allah’a	 imandan	 sonra	 ahirete	 iman	
konusunda	 da	 taklitte	 kalmayarak	 aklını	 kullanıp	 tahkiki	 bir	 surette	 inanmak	
istemesini	şöyle	anlatır:	

“Hani	İbrahim,	‘Rabbim!	Bana	ölüleri	nasıl	dirilttiğini	göster’	demişti.	Allah	
ona	 ‘İnanmıyor	musun?’	 deyince,	 ‘Hayır!	 Kesinlikle	 inanıyorum	ancak	 kalbimin	
tatmin	 olması	 için’	 demişti.	 Yüce	 Allah	 buyurdu:	 ‘Öyleyse,	 dört	 kuş	 tut.	 Onları	
kendine	alıştır.	Sonra	onları	parçalayıp	her	bir	parçasını	bir	dağın	üzerine	bırak.	

	
1	İbn-i	Haldun,	Tarih,	2:77.	
2	Yakubî,	Tarih,	1:25.	
3	İbn-i	Hacer,	Fethu’l-Bari,	10:288.	
4	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	5:75.	
5	Aliyyu’l-Muttaki,	Kenzu’l-Ummal,	5:108.	
6	Buhari,	Edebu’l-Müfred,	s.322.	
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Sonra	 da	 onları	 çağır.	 Sana	 uçarak	 gelirler.	 Bil	 ki,	 şüphesiz	 Allah	 mutlak	 güç	
sahibidir,	hüküm	ve	hikmet	sahibidir.’1	

Bu	ayet-i	Kerime	İbrahim	Aleyhisselamın	ahirete	iman	konusunda	dahi	aklı	
ve	kalbi	 ikna	edecek	şekilde	delillerle	 iman	etmenin	önemini	ve	İbrahim’in	(as)	
bu	konudaki	gayretini	bize	ders	vermekte	ve	“siz	de	böyle	olun!”	demektedir.	

	
15.	Hz.	İsmail’in	(as)	Doğması	ve	Belde-i	Haram’a	Bırakılması	
Hz.	 İbrahim	 (as)	 Hacer	 annemizle	 evlendiktan	 kısa	 bir	 süre	 sonra	 ondan	

İsmail	(as)	dünyaya	geldi.	Bir	müddet	sonra	Hz.	Sare	Hacer’i	kıskanmaya	başladı.	
Hacer’e	 sıkıntı	 veriyor	 ve	 eza	 ediyordu.	 Bir	 defasında	 evden	 çıkardı	 ve	 kapıyı	
üzerine	kapadı	ama	sonra	çağırdı	ve	eve	aldı.2	

Yine	bir	gün	öfkelenen	Sare	Hacer’e	“Artık	benimle	bir	arada	yaşamayacak-
sın!”	dedi3Aralarında	büyük	anlaşmazlık	çıkmış	ve	bir	arada	kalmaları	imkansız	
hale	gelmişti.	Hatta	bir	defasında	 	 Sare	 “Senin	kulağını	keseceğim!”	diye	yemin	
etti.	 Sonra	bu	yeminine	pişman	oldu.	Durumu	Hz.	 İbrahim’e	 (as)	haber	verince	
İbrahim	(as)	“Kulağını	delerek	küpe	takmasını”	böylece	yeminini	yerine	getirmiş	
olacağını	söyledi.	Ve	öyle	yaptı.	Bu	nedenle	kadınların	kulaklarını	delerek	küpe	
takma	 adeti	 böyle	 başlamış	 oldu.4	Bunun	üzerine	 yüce	Allah	Hz.	 İbrahim’e	 (as)	
“Hz.	Hacer	ile	oğlu	İsmail’i	(as)	“Belde-i	Haram”a	götürmelerini	emretti.	İbrahim	
(as)	 bir	 deveye	 Hz.	 Hacer	 ve	 İsmail’i	 (as)	 alarak	 Cebrail’in	 (as)	 kendisine	
gösterdiği	bir	çöle	bıraktı.			

İbrahim	(as):		
“-	Burası	ne	ziraate	ve	ne	de	mal	ve	davara	müsait	bir	yer	değildir.”	dedi.		
Cebrail	(as):	
“-Evet!	Öyledir.	Ama	yüce	Allah	burada	senin	ve	İsmail’in	soyundan	Ümmi	

bir	 peygamber	 çıkaracak	 ve	 Kelimetü’l-ulyâ	 olan	 Lâ	 ilahe	 illallah	 kelimesini	
tamamlayacak	ve	Tevhidi	dünyaya	bununla	hakim	kılacak”	dedi.5		

Mekke	 o	 zaman	 Semür	 denilen	 dikenli	 çalıların	 bulunduğu	 bir	 yerdi.	
Çevresinde	de	Amalika	kavmi	vardı.	Mekke’nin	bulunduğu	yer	çukurda	bir	yerde	
olduğu	için	dağlardan	gelen	seller	pek	çok	oyuklar	meydana	getirmiş	ve	kırmızı	
toprak	çıkartmıştı.		

İbrahim	 (as)	 emredildiği	 gibi	Hz.	Hacer	 ve	 İsmail’i	 (as)	 Zemzem	 suyunun	
çıkacağı	yerin	yanındaki	bir	ağacın	altına	bıraktı	ve	ağacın	üzerine	dallardan	bir	
gölgelik	yaptı.6	Çevrede	ne	yiyecek	bir	şey	ve	ne	de	içecek	bir	su	vardı.	 İbrahim	
(as)	onlara	meşin	bir	dağarcıkta	içi	su	dolu	bir	kırba	ve	biraz	da	hurma	bıraktı.		

Hacer	annemiz:	
“-	Bizi	burada	mı	bırakacaksın?	Burada	ne	bir	insan	var,	ne	de	bir	yiyecek	

ve	içecek!”	dedi.	
İbrahim	(as):	
“-	 Ey	Hacer!	 Bu	Allah’ın	 emridir.	 Sabret	 ve	 Allah’ın	 hikmetini	 bekle.	 Yüce	

Allah	sizi	susuz	ve	yiyecekisiz	bırakmayacaktır”	dedi.		
Bunun	üzerine	Hz.	Hacer:	
“Öyle	ise	Allah	bize	yeter!	O	bizi	himaye	eder!”	dedi.	

	
1	Bakara	Suresi,	2:260.	
2	Taberi,	Tarih,	1:130;	İbn-i	Esir,	Kâmil,	1:103.	
3	Taberi,	Tarih,	1:130.	
4	İbn-i	Esir,	El-Kâmil,	1:103.	
5	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:164;	Halebî,	İnsanu’l-	Uyûn,	1:79.	
6	Salebî,	Arais,	82.	
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İbrahim	(as)	onların	kendisini	görmeyeceği	bir	yere	kadar	gitti	ve	Kâbe’nin	
bulunduğu	tarafa	dönerek	diz	çöktü	ve	ellerini	açarak	şöyle	dua	etti:	

“Ey	 Rabbimiz!	 Ben	 zürriyetimin	 bir	 kısmını	 Senin	Mukaddes	 olan	 Ev’inin	
yanında	 ekin	 bitmez	 bir	 vadiye	 yerleştirdim.	 Rabbimiz!	 Namazı	 dosdoğru	
kılsınlar.	 Sen	 de	 insanlardan	 bir	 kısmının	 gönüllerini	 onlara	 meylettir,	 onları	
ürünlerden	rızıklandır,	umulur	ki	şükrederler.”1	diye	dua	etti.		

Sonra	Şam	tarafına	ailesinin	ve	kabilesinin	yanına	döndü.	
	
16.	Zemzem	Suyunun	Çıkması	
Hz.	Hacer	annemiz	su	kırbasını	ve	yiyeceği	ağacın	dallarına	astı.	Hz.	İsmail’i	

ağacın	 gölgesine	 yatırdı.	 Su	 bitince	 Hz.	 Hacer’in	 sütü	 de	 kesildi.	 Hz.	 Hacer	
İsmail’in	açlıktan	ve	susuzluktan	kıvranmaya	başlaması	üzerine	tasalandı	ve	onu	
yerde	bırakıp	su	aramaya	çıktı.	Safa	ile	Merve	tepesi	arasında	koşarak	yedi	defa	
gidip	geldi.	Bu	nedenle	peygamberimiz	(asm)	“Safa	ile	Merve	arasında	yedi	defa	
sa’yetmişlerdir.”2		

Yedincisinde	Hz.	 İsmail’in	 yanına	geldi	bir	de	ne	görsün	 İsmail	 (as)	 su	 ile	
oynuyor!	Hemen	suyun	akıp	kaybolmaması	 için	etrafını	çevirdi	ve	kendi	dilince	
“Dur!”	anlamında	 “Zemzem!”	 “Zemzem!”	dedi.	Bir	 taraftan	da	suyu	avuçlayarak	
kırbasına	 dolduruyordu.	 Su	 ise	 avuçla	 aldıkça	 yeren	 kaynayıp	 duruyordu.	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Allah	 İsmail’in	 annesi	 Hacer’e	 rahmet	 etsin!	 Şayet	 o	
Zemzem’i	 kendi	 haline	 bıraksaydı	 da	 suyu	 avuçlamasaydı	 Zemzem	 akar	 bir	 su	
olacaktı.”	buyurmuşlardır.3	

Yüce	Allah	Hz.	 İsmail	ve	Hacer	 için	suyu	onları	bunaltmadan	ve	çaresizlik	
içinde	 koşuşturmadan	 vermedi.	 Bu	 Allah’ın	 hikmetli	 işlerindendir.	 Allah	 bir	
nimeti	vereceği	 zaman	o	nimetin	değerinin	bilinmesi	 için	 çalışmadan	ve	gayret	
etmeden	vermemektedir.	Çalışma	ve	gayret	ise	insanın	istidat	ve	kabiliyetlerinin	
gelişmesini	 sağlamakta	 ve	 insan	 bu	 şekilde	 terakki	 ve	 tekamül	 ederek	 cennete	
layık	olacak	şekilde	kabiliyetlerini	geliştirmektedir.	

Bir	 kaç	 gün	 sonra	 Şam	 tarafından	 gelen	Cürhümlülerden	bir	 grup	oradan	
geçerlerken	 su	aramaya	 çıktıklarında	Zemzem	suyunu	ve	başında	Hz.	Hacer	ve	
oğlunu	gördüler.	Zaten	bir	yerleşim	yeri	aradıklarından	aradıkları	yeri	bulmanın	
sevinci	 ile	 “Bu	 su	 kimindir?”	 dediler.	 Hz.	 Hacer	 validemiz	 “Su	 benimdir.	 Suya	
sahip	 çıkmamak	 şartı	 ile	 buraya	 yerleşebilirsiniz!”	 dedi.	 Onlar	 da	 oraya	
yerleştiler.4	Zemzem	 suyundan	 faydalandırma	 ve	 yerleşmelerinden	 dolayı	 Hz.	
Hacer’e	 (ra)	 yedi	 adet	 keçi	 verdiler.	 Hz.	 Hacer	 annemiz	 bunların	 sütünden	 ve	
etinden	faydalanmaya	başladı.	Böylece	mal	sahibi	de	olmuştu.5	

Hz.	 Hacer,	 İsmail	 (as)	 ve	 Cürhümlerin	 yerleştiği	 bu	 yere	 “Bekke”6	adı	
verildi.		Çünkü	orası	mübarek	ve	bereketli	bir	belde	idi.	Kabe	inşa	edilip	Allah’ın	
dini	 orada	 insanlığı	 aydınlatmaya	başlayıp	 şirk	 ve	 küfür	 ehli	 helak	 olunca	 ismi	
“Mekke”7	olarak	devam	etti.		

Mekke’nin	 korunmuş	 belde	 ve	 harem	 olması	 şeytanın	 ve	 deccalın	 oraya	
girememesinin	 hikmeti	 şöyle	 ifade	 edilmiştir.	 	 Rivayete	 göre	 Hz.	 Âdem	 (as)	

	
1	İbrahim	Suresi,	14:37.	
2	Buhari,	Sahih,	4:114.	
3	Buhari,	Sahih,	4:114;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	1:253;	Beyhaki,	Delail,	1:323.	
4	Beyhaki,	Delail,	1:323;	Ebulfida,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	1:155.	
5	İbn-i	Kuteybe,	Maarif,	s.	16.	
6	Âl-i	İmran	Suresi,	3:96.		
7	Fetih	Suresi,	48:24;	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:119.	
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Cennetten	çıkarılıp	dünyaya	gönderilince	Mekke’nin	bulunduğu	yere	indirilmişti.	
Yüce	Allah	 “şeytan	 senin	 düşmanındır	 ondan	 sakın!”	 buyurduğu	 için	Hz.	 Âdem	
(as)	 şeytandan	 korunmak	 amacı	 ile	 Allah’tan	 yardım	 istedi.	 Yüce	 Allah	 onun	
korunması	için	meleklerini	göndermiştir.	Melekler	de	Mekkenin	etrafını	koruma	
altına	almışlardır.	Melekler	Mekke’nin	çevresinde	nerede	durmuşlarsa	yüce	Allah	
oraları	Mekke’nin	harem	sınırı	 yapmıştır.	Buradan	 içeriye	küffarın,	 şeytanın	ve	
deccalın	girmesini	yasaklamıştır.1		İbrahim	(as)	daha	sonra	Cebrail’in	(as)	işaret	
etmesi	 ile	 harem	 sınırlarına	 taş	 dikerek	 yerlerini	 yeniden	 belirlemiştir.	 Daha	
sonra	Kâbe’yi	inşa	etmiştir.2		

	
17.	İsmail	Aleyhisselâmın	Kurban	İle	Sınavı	
İbrahim	 (as)	 Hz.	 Hacer	 ve	 İsmail’i	 (as)	 ziyaret	 etmek	 ve	 durumlarını	

öğrenmek	 için	Mekke’ye	gelince	büyük	bir	yerleşim	yeri	haline	geldiğini	gördü.	
Hz.	Hacer	ve	İsmail’in	durumunu	çok	iyi	buldu	Allah’a	hamd	ederek	geri	döndü.	

İbrahim	(as)	zaman	zaman	ziyaretine	gider	gelirdi.	 İsmail	(as)	yedi	yaşına	
gelince	 yüce	 Allah	 Hz.	 İbrahim’e	 vaadini	 hatırlattı.	 Rüyasında	 “En	 sevdiği	 şeyi	
kurban	etmesi”	istendi.	İbrahim	(as)	bu	sözü	yerine	getirmek	için	tam	40	koyun	
kurban	etti.	Bunu	ihtiyaç	sahiplerine	dağıttı.	Rüyasında	yine	kendisinden	en	çok	
sevdiği	şeyi	kurban	etmesi	istendi.	Sabah	kalktı	40	adet	sığır	kurban	etti.	Bunu	da	
muhtaçlara	dağıttı.	Üçüncü	gece	yine	aynı	 rüyayı	 gördü	ve	kendisine	 “Senin	en	
sevdiğin	şey	oğlun	İsmail’dir.	Onu	kurban	etmen	gerekir”	denildi.		

İbrahim	 (as)	 sabah	hemen	yola	 çıktı	 ve	doğru	Mekke’ye	 geldi.	 Evine	 gitti.	
Hacer	annemizi	ve	İsmail’i	orada	buldu.	Onlarla	sohbet	edip	gönüllerini	aldıktan	
sonra	 Hacer	 annemize	 Sebir	 vadisine	 oduna	 gideceğini	 söyledi.	 Sonra	 “İsmail’i	
yıkamasını,	saçlarını	taramasını	ve	giydirip	yanına	göndermesini”	istedi.	Baltayı	
alıp	Sebire	doğru	gitti.	Hacer	denildiği	gibi	İsmail’i	(as)	yıkayıp	saçlarını	taradı	ve	
giydirerek	 babasının	 peşinden	 gönderdi.	 Ama	 Hz.	 İsmail’i	 Allah’ın	 emri	 ile	
kurban	edeceğinden	hiç	bahsetmedi.3	

İsmail	 (as)	 yolda	 giderken	 şeytan	 bir	 adam	 şeklinde	 karşısına	 çıktı.	
Kendisine	nereye	gittiğini	sordu.	O	da:	

“-	Babama	gidiyorum.	Odun	toplayıp	eve	getireceğiz”	dedi.	
Şeytan:	
“-	Baban	seni	oduna	değil,	kesmeye	götütüyor”	dedi.	
İsmail	(as):	
“-	Hiç	bir	baba	çocuğunu	keser	mi?”	dedi.	
Şeytan:	
“-	O	bunu	kendisine	Allah’ın	emrettiğini	zannediyor”	dedi.	
İsmail	(as):	
“-	Allah	emretmişse	ben	severek	kendimi	feda	ederim!”4	diye	cevap	verdi.		
Şeytan	 başka	 şeyler	 söylemek	 isteyince	 İsmail	 (as)	 yerden	 bir	 taş	 alarak	

ona	attı	ve	“Sen	Allah’ın	emrini	yapmaktan	beni	alıkoyamıyacaksın!”	dedi.	Şeytan	
İsmail’e	(as)	bir	vesvese	veremedi.	Öfke	ile	oradan	ayrıldı.		

İsmail	 (as)	babasının	yanına	gelince	babasını	bir	 taşın	yanında	otururken	
buldu.	Yanına	oturdu.		

	
1	Ezrakî,	Ahbar-u	Mekke,	2:131.	
2	Abdurrezzak,	Musannef,	5:25;	Vâkıdî,	Megâzî,	2:842;	Ezrakî,	Ahbar-u	Mekke,	2:127-128;	
Beyhaki,	Delailü’n-Nübüvve,	1:335.	
3	Taberi,	Tarih,	1:140.	
4	Hakim,	Müstedrek,	2:556.	
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İbrahim	(as):	
“-	 Evladım!	 Ben	 bir	 çocuğum	 olursa	 en	 sevdiğim	 şeyi	 kurban	 edeceğimi	

adamıştım.	 Dünyada	 en	 sevdiğim	 sen	 olduğun	 için	 rüyamda	 seni	 boğazlarken	
gördüm.		Yüce	Allah	rüyamda	bunu	benden	istedi”	dedi.		

İsmail	(as):	
“-	 Babacığım!	 Hiç	 tereddüt	 etme!	 Emr	 edileni	 yap!	 İnşallah	 beni	

sabredenlerden	bulacaksın!”1	dedi.		
Sonra:	
“-	Babacığım!	Bunu	anneme	söylemiş	miydin?”	dedi.		
İbrahim	(as):	
“-	Hayır!	Bildirmedim”	diyince,	
İsmail	(as):	
“-Bildirmediğine	iyi	etmişsin!”2	dedi.	
Sonra:		
“-	Babacığım!	Benim	ellerimi	ve	ayaklarımı	sıkı	bağla	ki	can	acısı	ile	sana	bir	

şey	 isabet	etmesin	de	sevabın	noksanlaşmasın.	Sonra	benim	gözlerimi	bağlama	
ki	Allah’ın	emrine	zoraki	uymuş	olmayayım.	Beni	yan	yatırma,	yüzün	koyun	yatır	
ki	benim	yüzümü	görünce	sende	tereddüt	oluşmasın!	Benim	gömleğimi	istersen	
anneme	götür,	bu	ona	bir	teselli	olur”	dedi.	

İbrahim	(as):	
“-	Evladım!	Sen	Allah’ın	emrini	yerine	getirmem	hususunda	bana	ne	güzel	

yardımcı	oldun.	Allah	senden	razı	olsun!”	dedi.		
İbrahim	(as)	İsmail’i	(as)	sımsıkı	bağladı.	Yüzükoyun	yatırdı.	Keskin	bıçağı	

hiç	 tereddüt	 etmeden	 boynuna	 çaldı.	 Ama	 pıçak	 sanki	 bir	 bakır	 levha	 gibi	 bir	
şeyle	karşılaştı	ve	İsmail’in	(as)	boynuna	hiç	değmedi.	İbrahim	(as)	daha	kuvvetli	
şekilde	bastırıp	bir	kaç	kez	pıçağı	sürdü.	Ama	durum	değişmedi.3		

Birden	 “Allahü	Ekber	allahü	Ekber	Lâ	 ilâhe	 illallahu	vallahü	ekber.	Allahü	
ekber	ve	lillahi’l-hamd”	diye	tekbir	sesleri	geldi.	Sesin	geldiği	yere	baktı	Cebrail	
(as)	elinde	bir	koç	yanında	melekler	koçun	etrafında	tekbir	getirmekteler.		

Cebrail	(as):	
“-	 Ey	 İbrahim!	 Vadine	 sadakat	 gösterdin!	 Allah	 oğlunun	 yerine	 kurban	

etmek	 üzere	 sana	 cennetten	 bir	 koç	 gönderdi.	 İsmail’i	 bırak	 bunu	 kurban	 et!”	
dedi.4		

İbrahim	 (as)	 Allah’a	 hamd	 ederek	 İsmail’i	 (as)	 yerden	 kaldırdı	 ve	 çözdü.	
Sonra	Allah’a	hamd	ederek	ve	 tekbir	getirerek	koçu	kurban	etti.	Rivayetlerde	o	
gün	 Zilhiccenin	 onuncu	 günü	 olan	 Bayram	 günü	 olduğu	 söylenmektedir.	 Bu	
hadise	 ile	 Kurban	 kemek	 vacip	 oldu	 ve	 kurban	 üzerine	 meleklerin	 tekbir	
getirmesi	gibi	tekbir	getirmek	sünnet	oldu.	

	
18.	İsmail	Aleyhisselamın	Avcılığı	ve	Atları	Evcilleştimesi	
İsmail	 (as)	 Cürhümlülerin	 çocukları	 ile	 beraber	 büyümüş	 ve	 onlardan	 ok	

atmayı	 ve	 avcılığı	 öğrenmişti.	Delikanlı	 çağında	öyle	mahir	 bir	 yiğit	 olmuştu	 ki	
attığını	 vururdu.	 Bu	 nedenle	 Eşlem	 kabilesinden	 bir	 grup	 ok	 yarışı	 için	

	
1	Saffat	Suresi,	37:102.	
2	Hakim,	Müsredrek,	2:256.	
3	Hakim,	Müstedrek,	2:556;	Zemahşeri,	Keşşaf,	3:349-350;	Taberi,	Tarih,	1:141.	
4	M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	TDV,	1:190-191.	
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geldiklerinde	 Peygamberimiz	 (asm)	 onları	 teşvik	 etmiş	 ve	 “Ey	 İsmail	 oğulları!	
Sizin	atanız	İsmail	de	çok	iyi	bir	okçu	idi!”1	diye	onları	övmüştür.	

Cürhümlüler	 av	 ile	 geçinirlerdi.	 İsmail	 (as)	 da	 onlarla	 beraber	 çıkar	
avlanırdı.2	Ayrıca	Hz.	İsmail’in	(as)	annesine	Cürhümlülerin	verdiği	yedi	keçiden	
türeyen	bir	de	sürüsü	olmuştu	ve	bunların	çobanlığını	ve	bakımını	yapmaktaydı.	
Hz.	İsmail’in	(as)	davarı	harem	sınırı	dışına	çıkmazdı.3		

	
19.	Hz.	İsmail’in	Atları	Evcilleştirmesi	
Yüce	 Allah	 Hz.	 İsmail’e	 (as)	 atları	 yakalayıp	 evcilleştirmeyi	 ilham	 etti.	 O	

zamana	 kadar	 atlar	 evcil	 değildi	 ve	 binek	 hayvanı	 olarak	 kullanılmazdı.	 Bu	
nedenle	 atları	 evcilleştirerek	 ata	 bine	 ilk	 insan	 Hz.	 İsmail	 (as)	 olmuştur.	 	 Hz.	
İsmail’in	 (as)	 ehlileştirdiği	 atlar	 gündüz	 dağlarda	 ve	 vadilerde	 yayılır,	 akşam	
olunca	Hz.	İsmail’in	(as)	evinin	önünde	toplanırlardı.	Bu	nedenle	peygamberimiz	
(asm)	 “At	 edininiz!	 Onu	 miras	 olarak	 evlatlarınıza	 bırakınız.	 Zira	 atlar	 size	
babanız	 İsmail’in	 mirasıdır.” 4 	buyurmuşlardır.	 Bir	 başka	 hadislerinde	 de	
“Kıyamete	 kadar	 hayır	 ve	 bereket	 atların	 alınlarındaki	 perçemine	 bağlıdır.”5	
buyurmuşlar	ve	atlarda	hayır	ve	bereket	olduğunu	haber	vermişlerdir.	

İsmail	 (as)	 Cürhümlülerden	 öğrendiği	 Arapçayı	 çok	 fasih	 ve	 güzel	 bir	
şekilde	konuşurdu.	Nitekim	sahabeler	Peygamberimize	 (asm)	 “Siz	 çok	güzel	 ve	
fasih	 bir	 şekilde	 Arapça	 konuşuyorsunuz.	 Bunu	 nereden	 öğrendiniz?”	 diye	
sordukları	 zaman	Peygamberimiz	 (asm)	 “Arapça	 bozulmaya	 başlayınca	 Cebrail	
(as)	 bana	 babam	 İsmail’in	 (as)	 lügatini	 onun	 konuştuğu	 gibi	 yeni	 ve	 fasih	 bir	
surette	öğretti.”6	buyurmuşlardır.		

İsmail’e	 (as)	kadar	peygamberlerin	dili	 Süryanice	ve	 İbranice	 idi.	Nitekim	
Âdem	(as)	Şit	(as)	İdris	(as)	ve	Nuh	(as)	Süryanice	konuşurlardı.	Tufandan	sonra	
da	 Babil	 halkı	 Süryanice	 konuşurlardı.	 İbrahim	 (as)	 da	 Süryanice	 konuşurdu.	
Ancak	 	 Allah’ın	 emri	 le	 Nemrudun	 yanından	 ayrılıp	 Fırat’ı	 geçince	 Nemrudun	
askerlerinden	kurtarmak	 için	Allah	 İbrahim	ve	yanındakilerin	dilini	 İbranice’ye	
çevirmişti.7	İsmail	(as)	ise	Arapça	konuşuyordu.	

	
20.	İsmail	Aleyhisselamın	Evlenmesi	ve	Hz.	Hacer’in		Vefatı	
İsmail	(as)	yirmi	yaşlarına	gelince	Amalikalılardan	bir	kızla	evlendi.	Ancak	

ondan	çocuğu	olmadı.	 	Bir	müddet	 sonra	annesi	Hz.	Hacer	validemiz	vefat	 etti.	
İsmail	(as)	onu	Hicr	mevkiinde	bir	yere	defnetti.8		

İbrahim	 (as)	Mekke’ye	 ziyarete	 gelince	Hz.	Hacer’in	 vefat	 ettiğini	 ve	 oğlu	
İsmail’in	de	Umare	adında	bir	kızla	evlendiğini	gördü.	Eve	geldi	ve	İsmail’i	sordu.	
Umare	Hz.	İbrahim’i	(as)	tanımıyordu.	“İsmail	ava	gitti!”	dedi.	İsmail	(as)	Harem	
sınırları	dışına	çıkar	ve	avlanmaya	giderdi.		

İbrahim	(as):	
“-	Evinizde	yiyecek	bir	şey	var	mı?”	diye	sordu.	
Umare:	

	
1	Buhari,	Sahih,	4:119;	Ahmed	b.	Hambel,	Müsned,	4:50.	
2	Salebî,	Arais,	s.	83.	
3	Ezrakî,	Ahbaru	Mekke,	1:128.		
4	Yakubî,	Tarih,	1:221;	Ebulfida,	El-	Bidaye	ve’n-Nihaye,	s.	192.	
5	Buhari,	Cihda,	43,	44;	Müslim,	İmaret,	98;	Tirmizi,	Cihat,	19;	Nesai,	Hayl,	7.	
6	Aliyyu’l-Muttaki,	Kenzu’l-Ummal,	11:490.	
7	Aliyyu’l-Muttaki,	Kenzu’l-Ummal,	16:132;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:	50.	
8	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:52.	
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“-	Ne	yiyeceğimiz	vardır	ve	ne	de	bize	bakacak	kimse	vardır”	dedi.	
İbrahim	(as):	
“-		Geçiminiz	nasıldır?”	diye	sordu.	
Umare:	
“-	Çok	kötü	bir	durumdayız.	Darlıktan	ve	sıkıntıdan	kurtulamıyoruz!”	diye	

şikayetçi	oldu.		
İbrahim	(as):	
“-	 Kocana	 benden	 selam	 söyle.	 Şöyle	 şöyle	 bir	 ihtiyar	 geldi	 ve	 kapısının	

eşiğini	beğenmedi	değiştirmesini	söyledi”	de	dedi.1	Döndü	Şam’a	gitti.	
İsmail	 (as)	 eve	 gelince	 Umare	 ihtiyarın	 konuşmalarını	 alay	 eder	 gibi	

anlattı.2	
İsmail	(as):	
“-	 O	 benim	 babamdır.	 Senin	 halini	 ve	 durumunu,	 ahlakını	 ve	 davranışını	

beğenmemiş,	 kapının	 eşiğini	 değiştirsin,	 yani	 onu	 boşasın	 demiş.”	 dedi	 ve	
Umareyi	boşayarak	babasının	evine	gönderdi.3		

İbrahim	(as)	yeniden	geldiği	zaman	İsmail’in	Umareyi	boşadığını	ve	yalnız	
olduğunu	görür.	Ona	Cürhümlülerden	fasih	Arapça	konuşan	birisi	ile	evlenmesini	
tavsiye	 eder.	 İsmail	 (as)	da	Mudad	b.	Amr’ın	 kızını	 beğenir	 ve	babasına	 istetir.	
Seyyide	 adındaki	 bu	 kız	 Arapçayı	 fasih	 konuşan,	 güler	 yüzlü,	 tatlı	 dilli,	 güzel	
huylu,	 misafirperver	 ve	 nazik	 bir	 kızdı.	 İbrahim	 (as)	 onu	 çok	 beğendi	 ve	 oğlu	
İsmail’i	(as)	onunla	evlendirdi.4	

	
21.	İbrahim	ve	İsmail	Aleyhisselamın	Kâbe’yi	İnşa	Etmeleri	
İbrahim	(as)	Şam’da	Allah’ın	dilediği	kadar	kaldıktan	sonra	Yüce	Allah	ona	

Mekke’ye	 giderek	 İsmail	 (as)	 ile	 beraber	 Allah’ın	 evi	 olan	 Kâbe’yi	 Hz.	 Âdem’in	
(as)	yaptığı	temeller	üzerine	yeniden	inşa	etmesini	emretti.		

Hz.	 İbrahim	 (as)	Mekke’ye	 geldi	 ve	 durumu	Hz.	 İsmail’e	 (as)	 söyledi.	 Hz.	
İsmail	 (as)	 o	 zaman	 otuz	 yaşlarındaydı.	 İbrahim	 (as)	 ise	 seksen	 yaşının	
üzerindeydi.	 Hz.	 Cebrail’in	 (as)	 göstermesi	 ile	 beraberce	 Kâbe’nin	 temellerini	
kazmaya	 başladılar.	 Hz.	 Âdem’in	 (as)	 temellerine	 kadar	 indiler.	 Temelde	 otuz	
kırk	 adamın	 taşıyamıyacağı	 kadar	 büyüklükte	 taşlara	 rastgeldiler.5	Bu	 temeller	
üzerine	yeniden	bina	etmeye	başladılar.	 İsmail	(as)	taş	taşıyor,	 İbrahim	(as)	 ise	
taşları	duvara	koyuyordu.		

Kâbe’nin	duvarları	yükselince	 İsmail	 (as)	bu	gün	Makam-ı	 İbrahim	olarak	
bilinen	taşı	getirerek	İskele	gibi	yaptı	ve	İbrahim	Aleyhisselamın	ayağının	altına	
koydu.6	Kâbe’nin	duvarları	 tamamlana	kadar	bu	 taşı	dolaştırdı.	 İbrahim	(as)	ve	
İsmail	 (as)	 taşları	 taşırken	 ve	 duvara	 koyarken	 “Ey	 Rabbimiz!	 Yaptığımız	 bu	
hizmeti	kabul	buyur!	Şüphesiz	Sen	her	şeyi	hakkıyla	bilir	ve	hakkıyla	görürsün!”	
diye	dua	ediyorlardı.7		

İbrahim	 (as)	 Kâbe’yi	 tamamlayınca	 İsmail’e	 (as)	 “Bana	 bir	 taş	 getir	 ki	
insanlar	 Kâbeyi	 tavaf	 ederlerken	 oradan	 tavafa	 başlamalarına	 alamet	 ve	 nişan	
olsun!”	 dedi.	 İsmail	 (as)	 hangi	 taşı	 getirdiyse	 onu	 beğenmedi.	 Cebarail	 (as)	

	
1	Buhari,	Enbiya,	9;	Taberi,	Tarih,	1:132;	Beyhaki,	Delail,	1:324.	
2	Taberi,	Tarih,	1:132;	İbn-i	Esir,	Kamil,	1:104.	
3	Buhari,	Enbiya,	9;	Beyhaki,	Delail,	1:325;	Taberi,	Tarih,	1:132.	
4	Taberi,	Tarih,	1:131;	İbn-i	Esir,	Kâmil,	1:125.	
5	Ezrakî,	Ahbaru	Mekke,	s.	60-64.	
6	Buhari,	Sahih,	4:116;	Beyhaki,	Delail,	1:326.	
7	Bakara	Suresi,	2:	127-129;	Buhari,	Sahih,	4:116.	
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“Hacerü’l-Esved”	 taşını	 cennetten	 getirdi.1	Duvardaki	 yerine	 de	 Cebrail	 (as)	
yerleştirdi.	 	 İbrahim	 (as)	 Beytullah’ın	 inşasında	 çamur	 ve	 harç	 kullanmamış,	
sadece	taşları	üstüste	koyarak	Kâbe’yi	yapmıştır.	

Peygamberimiz	 (asm)	 “Haceru’l-Esved	 cennetten	 getirildiği	 zaman	 beyaz	
bir	taş	idi.	Onu	müşriklerin	günahları	karartmıştır.	Kıyamet	günü	iki	gözü	ve	dili	
olacak	 ve	 dünyada	 gelip	 kendisini	 selamlayanların	 lehinde	 şahitlikte	
bulunacaktır	”2	buyurmuşlardır.		

Kâbe’nin	 inşaasında	 Cürhümlüler	 de	 Hz.	 İbrahim’e	 (as)	 yardımcı	
olmuşlardır.	 Beytullah	 dört	 köşeli	 olduğu	 için	 ona	 “Kâbe”	 adı	 verilmiştir.	 Hz.	
İbrahim	 (as)	 yer	 seviyesinde	 bir	 kapı	 bırakmıştı.	 Hımyer	 hükümdarı	 Tübba	
geldiği	zaman	kilitli	ve	halkalı	bir	kapı	taktırdı.	O	zamana	kadar	Kâbe’nin	kapısı	
yoktu.	 Tübbâ	 ayrıca	 Kâbe’ye	 bir	 de	 örtü	 taktırdı.	 Ondan	 sonra	 Kâbe’ye	 örtü	
takmak	adet	haline	geldi.3	

Kâbe	 yapılıp	 tamamlanınca	 Cebril	 (as)	 geldi	 ve	 Hz.	 İbrahim’e	 (as)	 “Onu	
tavaf	et!”	ferman	etti.	Hz.	İbrahim	(as)	İsmail	(as)	ile	beraber	Haceru’l-Esved’den	
başlayarak	 Hacerü’l-Esved’i	 istilam	 ederek	 beraberce	 yedi	 kere	 tavaf	 ettiler.	
Sonra	Makam-ı	İbrahim	arkasında	ikişer	rekat	namaz	kıldılar.	Sonra	Cebrail	(as)	
Safa	ile	Merve,	Mina	ve	Arafat’ta	yapılacak	Hac	Menasikini	onlara	tarif	etti.		

Akabe	 cemresine	 vardıkları	 zaman	 orada	 şeytan	 göründü.	 Cebrail	 (as)	
“Tekbir	getirerek	onu	taşlayın!”	dedi.	Hz.	İbrahim	(as)	yedi	kere	tekbir	getirerek	
yedi	 taş	 attı.	 Şeytan	 kayboldu.	 Sonra	 orta	 Cemre’de	 göründü.	 Cebrail	 (as)	 yine	
“Tekbir	getirerek	onu	taşlayın!”	dedi.	İbrahim	(as)	yine	yedi	tekbir	getirerek	yedi	
taş	attı	ve	şeytan	kayboldu.		

Sonra	 Hz.	 İbrahim	 (as)	 Cebrail	 (as)	 ile	 Meş’ar-i	 Haram’a	 ve	 daha	 sonra	
Arafat’a	 gitti.	 Arafat’ta	 Cebrail	 (as)	 İbrahim’e	 (as)	 “Hac	menasikini	 gösterdiğim	
gibi	iyice	öğrendin	mi?”	diye	üç	kere	sordu.	İbahim	(as)	“Evet!”	dedi.	Bu	nedenle	
oraya	Arafat	dendi.4		

Peygamberimiz	 (asm)	 “Kâbeyi	 tavaf,	 Safa	 ile	 Merve	 arasında	 sa’yetmek,	
Cemrelerde	 taş	 atmak	 ancak	 Allah’ın	 zikrini	 ikame	 ve	 tesbit	 için	 meşru	
kılınmıştır.”5	buyurmuşlardır.		

Daha	sonra	Cebrail	(as)	İbrahim	Aleyhisselama:	
“-	 İnsanlara	Hacca	davet	et!	 "İnsanlara,	Hacc´ı,	 ilân	et!	Gerek	yaya	olarak,	gerek	
her	uzak	yoldan,	zayıflamış	develer	üzerinde,	sana,	gelsinler!"6	ferman	etti.		

İbrahim	(as):	
“-Ne	diye	davet	edeyim?”	diye	sordu.	
Cebrail	(as):	
“-	Ey	İnsanlar!	Rabbinizin	davetine	icabet	ediniz!”	şeklinde	davet	et!”	dedi.		
İbrahim	(as):	
“-	Ya	Rab!	Benim	sesim	insanlara	nasıl	yetişebilir?”	dedi.	
Yüce	Allah:	
“-	Çağırmak	senden,	duyurmak	bendendir.”	buyurdu.		

	
1	Halebî,	İnsanu’l-	Uyun,	1:256;	Ezrakî,	Ahbaru	Mekke,	1:65.	
2	Tirmizi,	Sünen,	3:294;	İbn-i	Mâce,	Sünen,	2:982;	Dârimî,	Sünen,	1:372;	Ahmed	b.	Hanbel,	
Müsned,	1:307.	
3	Ezrâkî,	Ahbaru	Mekke,	1:64.	
4	Arefe,	öğrenmek	ve	bilmek	demektir.	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:40;	Taberi,	Tarih,	1:60;	İbn-i	Esir,	
Kâmil,	1:37.	
5	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	6:75,	139.	
6	Hac	Suresi,	22:27.	
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İbrahim	(as)	“Ebu	Kubeys	tepesine	çıktı.	Parmaklarını	kulaklarına	soktu	ve	
sağa,	sola,	doğuya	ve	batıya	olmak	üzere	dört	yana	seslenerek:	

“-	 Ey	 İnsanlar!	 Rabbiniz	 Hac	 etmenizi	 size	 emrediyor.	 Ey	 Allah’ın	 kulları	
Allah’a	itaat	ediniz	ve	Kabe’ye	hacca	geliniz!”1	diye	seslendi.		

İbrahim’in	 (as)	 sesini	 duyan	 taşlar,	 ağaçlar	 ve	 her	 taraftan	 mahluklar	
“Lebbeyk	 Allahümme	 Lebbeyk!	 Buyur	 Allahım	 buyur,	 emrine	 amadeyiz,	 Sana	
itaat	 ediyoruz.!”	 dediler.	 İnsanlardan	 ilk	 icabet	 edenler	 de	 Cürhümlüler	 oldu.2	
İbrahim	ve	İsmail	(as)	Cürhümlülerle	beraber	ilk	hac	ibadetlerini	yaptılar.	

Hac	ibadetini	tamamladıktan	sonra	İbrahim	(as)	Şam’a	gitti.	Bundan	sonra	
her	sene	Şam’dan	inananlarla	beraber	gelerek	hac	ibadetini	aksatmadan	ifa	etti.	
Daha	sonra	Hz.	Sare	ve	İshak	(as)	da	gelerek	Hac	görevini	ifa	etmişlerdir.	

İbrahim	(as)	Kabe	tamamlanınca	Allah’	a	şöyle	dua	etmiştir:		
“Ey	Rabb´imiz!	 Tarafımızdan,	 Sana	 sunulan	 şu	 hizmeti,	 kabul	 buyur!	 Şüphe	

yok	ki,	her	şeyi,	hakkıyle	işiten,	hakkıyle	bilen	Sen´sin	Sen!	Ey	Rabb´imiz!	Bizi,	Sana	
teslimiyette	 sabit	 kıl!	 Soyumuzdan	 da,	 yalnız	 sana	 boyun	 eğen	 Müslüman	 bir	
ümmet	 yetiştir!	 İbâdet	 edeceğimiz	 yerleri,	 Hacc	 amellerini,	 bize	 göster,	 öğret!	
Tevbemizi,	 kabul	 buyur!	 Çünkü,	 tevbeleri,	 en	 çok	 kabul	 buyuran	 ve	 Mü´minleri,	
hakkıyle	esirgeyen	Sensin.	

Ey	 Rabb´imiz!	 Onların,	 o	 soyumuzun	 içinden,	 onlara,	 Senin	 âyetlerini	
okuyacak,	 onlara,	 Kitabı,	 hikmeti	 öğretecek,	 kendilerini,	 şirkten,	 kötülüklerden	
iyice	 temizleyecek	bir	Peygamber	gönder!	Şüphe	yok	ki,	kudretiyle	her	şeye	üstün	
gelen,	hikmetiyle	herşeyi	yerli	yerince	yapan,	Sensin.”3	

Yüce	 Allah	 bu	 duasını	 İsmail’in	 (as)	 neslinden	 Peygamberimizi	 (asm)	
Mekke’de	göndererek	bu	duasının	kabul	 edildiğini	 göstermiştir.	Kur’an-ı	Kerim	
“Nitekim	 içinizde	 kendinizden	 bir	 peygamber	 gönderdik	 ki	 o	 size	 ayetlerimizi	
okuyor,	 sizi	 tertemiz	 yapıyor,	 size	 Kitabı	 ve	 hikmeti	 öğretiyor	 ve	 bilmediğiniz	
şeyleri	de	size	öğretmektedir.”4	buyurmuştur.	

Peygamberimiz	(asm)	de	“Ben	atam	İbrahim’in	(as)	duası,	İsâ	b.	Meryem’in	
müjdesi	 ve	 annemin	 rüyasıyım.	 Annem	 bana	 hamile	 olduğu	 zaman	 Şam’ın	
köşklerini	 aydınlatan	 bir	 nurun	 kendisinden	 çıktığını	 görmüştü.”5	buyurmuş-
lardır.		

Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	“Bizim,	Beyt´i	insanlar	için,	bir	toplanma,	sevap	
alma,	 emniyet	 ve	 selâmet	 bulma	 yeri	 yapmış	 olduğumuzu	 hatırlayınız!	 Makam-ı	
İbrahim´i,	namazgah	edininiz!	 İbrahim	 ile	 İsmail´e:	 ‘Beytimi	 tavaf	 edenler,	 ibâdet	
maksadı	 ile	orada	kalanlar,	rükû	ve	sücud	edenler	 için	Beytimi	temiz	tutun!”	diye	
emretmiştik.		

Bir	 de	 İbrahim:	 ‘Yâ	 Rab!	 Burasını,	 emniyetli	 bir	 şehir	 yap	 ve	 ehâlisinden,	
Allâh’a	ve	Âhiret	gününe	inananları,	mahsullerle	rızıklandır!’	diye	dua	etmişti.Yüce	
Allah	 da:	 ‘Kâfir	 olanı	 da,	 kısa	 bir	 zaman	 için,	 yararlandıracağım.	 Sonra,	 onu,	
Cehennem	azabına	zorlayacağım!	Ne	kötü	varılacak	yerdir	orası!”6	buyurmuştu	ve	
öyle	oldu.	

	
1	İbn-i	Ebi	Şeybe,	Musannef,	11:518;	Abdurrezzak,	Musannef,	5:97;	Beyhaki,	Delaili’n-Nübüvve,	
1:317;		
2	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:48.	
3	Bakara	Suresi,	2:127-129.	
4	Bakara	Suresi,	2:	151.	
5	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	4:128;	Heysemi,	Mecmauzzevaid,	8:223;	Taberi,	Tefsir,	1:556;	
Beyhaki,	Delaili’n-Nübüvve,	1:69;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:149.	
6	Bakara	Suresi,	2:125-126.	
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22.	Hz.	İbrahim	(as)	Sare’nin	İshak	İle	(as)	Müjdelenmesi	
Hz.	 İbrahim’in	 ilk	ve	en	sevgili	 evladı	Hz.	Hacer’den	doğan	 İsmail	 (as)	 idi.	

Onu	bir	yaşında	Mekke’ye	götürüp	bırakmıştı.	O	zaman	Hz.	İbrahim	(as)	seksen	
yaşlarında	 bulunuyordu.	 Aradan	 on	 seneden	 fazla	 bir	 zaman	 geçmişti.	 İbrahim	
(as)	yüz	yaşına	yaklaşmıştı.	Hanımı	Sare	ise	seksen	yaşlarındaydı.1		

Lut	 (as)	 kavmine	onların	helakini	 haber	 vermek	 için	 gelen	melekler	 önce	
İbrahim	 Aleyhisselama	 uğradılar.	 Yüce	 Allah	 Cebrail,	 Mikail	 ve	 İsrafil’i	 (as)	 üç	
yakışıklı	 genç	 suretinde	 Lut’a	 (as)	 gitmeden	 önce	 İbrahim’e	 (as)	 uğrayarak	
Sare’den	bir	erkek	evladının	olacağı	müjdesini	verdiler.2	Sonra	da	Lut’a	uğrayıp	
kavminin	 helak	 olacağı	 haberini	 verdiler	 ve	 helak	 olmalarına	 sebep	 olan	
günahlarına	ve	isyanlarına	şahit	olmalarını	ve	peygamberlerinin	şahadetlerini	de	
almalarını	söyledi.	

Yüce	Allah	daima	havf	ve	reca,	korku	ve	ümit	dengesini	korumak,	rahmetini	
ve	 gababını	 daima	 hatırlatmak,	 bu	 şekilde	 insanların	 terakki	 ve	 tekamülünü	
sağlamak	hikmetine	binaen	“felaketten	sonra	saadet	ve	saadetten	sonra	felaket”	
olacağını	 insanlara	 ders	 veriyordu.	 Bu	 nedenle	 Lut	 Aleyhisselamın	 kavmi	 olan	
Sedom	 halkına	 layık	 oldukları	 azabı	 verecekti	 ama	 öncesinde	 İbrahim	
Aleyhisselama	 İshak’ın	 doğumunu	 ve	 ondan	 gelecek	 olan	 peygamberler	 ile	
insanlığın	 saadetini	 müjdeliyordu.	 Gerçekten	 de	 İshak’ın	 (as)	 neslinden	 gelen	
peygamberler	ve	o	peygamberlerden	olan	Davud	ve	Süleyman	(as)	tüm	insanlığa	
bir	saadet	dönemi	yaşatacaklardı.	

	Melekler	 genç	 ve	 güzel	 birer	 erkek	 suretinde	 yürüyerek	 İbrahim	
Aleyhisselam’ın	evine	gelip	misafir	oldular.3	Elçiler	selam	vererek	İbrahim’e	(as)	
geldikleri	 zaman	 İbrahim	 (as)	 onları	 sevinçle	 ve	 güleryüzle	 karşıladı.	 Misafir	
odasına	 aldı	 ve	 minderlerin	 üzerine	 oturttu.	 Sonra	 hemen	 sofra	 kurdu	 ve	 bir	
buzağı	 kebabı	 ikram	 etti.	 Misafirlerin	 sofraya	 gelmediklerini	 ve	 ellerini	
uzatmadıklarını	 görünce	 korkmaya	 başladı.	 Çünkü	 ev	 sahibinin	 ikram	 ettiğini	
yememek	düşmanlıktan	kaynaklanan	bir	durum	sayılıyordu.		

Genç	misafirler	bunu	anladılar	ve:	
“-	Korkma	ya	 İbrahim!	Biz	Allah’ın	Lut	kavmini	helak	haberini	vermek	ve	

Lut’u	ve	inananları	korumak	için	görevlendirilmiş	melekleriz.”4	dediler.		
Sonra	açıklamada	bulundular:	
“-	Biz	isyankar	ve	günahkar	bir	kavme	gönderildik.5	Onlar	çok	zalim	oldular	

ve	zulümleri	ile	azabı	hak	ettiler6”	dediler.	
İbrahim	(as)	 çok	halim,	 şefkatli	ve	yumuşak	huylu7	olduğu	 için	mü’minler	

hakkında	endişeye	kapıldı	ve:	
“-	 Siz	 içinde	 dört	 yüz	 inanmış	 mü’min	 bulunan	 bir	 topluluğu	 helak	 mı	

edeceksiniz?”	dedi.		
Melekler:	
“-	Hayır!	Biz	Allah’ın	emri	 ile	mü’minleri	kurtarmaya	geldik.	Biz	 içinde	on	

mü’min	bulunan	bir	beldeyi	onları	oradan	çıkarmadan	helak	etmeyiz!”	dediler.1		

	
1	İbn-i	Kuteybe,	Maarif,	16;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:47.	
2	Taberi,	Tarih,	1:153.	
3	Sa’lebî,	Arais,	103;	İbn-i	Esir,	El-Kâmil,	1:118.	
4	Hud	Suresi,	11:	69-70.	
5	Hicr	Suresi,	15:	58.	
6	Ankeburt	Suresi,	29:31.	
7	Hud	Suresi,	11:	74-75.	
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İbrahim	(as):	
“-	İçinde	on	müslüman	bulunmayan	bir	toplulukta	hayır	yoktur!”2	dedi.		
İbrahim	aleyhisselâma	gelen	melekler	melek	olduklarını	açıklayıp,	İbrahim	

Aleyhisselâmın	 endişesi	 dağılınca,	 melekler	 ona	 bir	 oğlunun,	 yani	 Hz.	 İshak’ın	
olacağını	 müjdelediler.	 Hz.	 Sâre,	 meleklerin	 bu	 müjdesini	 işitince,	 hayrete	
kapılarak	ellerini	yüzüne	kapayıp	dedi	ki:	

-	 Hayret,	 benim	 mi	 çocuğum	 olacak?	 Ben	 artık	 ihtiyarladım.	 Çocuk	
doğuracak	hâlde	değilim!	Üstelik	benim	kocam	da	ihtiyarlamıştır.	Bu	görülmemiş	
bir	iştir.	

Hz.	Sâre’nin	bu	sözleri	üzerine	melekler,	şu	cevabı	verdiler:	
-	Sen	Allahü	teâlânın	emrine	mi,	takdirine	mi	şaşıyorsun?	Muhakkak	Allahü	

teâlâ	neyi	dilerse,	o	olur.	Allah-ü	teâlânın	rahmeti	ve	bereketi	sizin	üzerinizedir.	
Şüphesiz	 ki,	 Allahü	 teâlâ,	 kendisine	 şükür	 ve	 hamd	 edilmesini	 gerektiren	 işleri	
yapar,	yaratır.	Onun	kullarına	hayrı	ve	ihsanı	pek	çoktur.	O	kerem	sahibidir.	Sizi	
de	nice	nimetlere	kavuşturmaya	kâdirdir.	

Hz.	İbrahim	(as):	
-	Benim	bu	ihtiyarlığımda	bana	evlât	mı	müjdelersiniz?	Ne	acayip	müjdedir.	
-	Biz	seni	hak	ile	müjdeledik.	Sen	Hakkın	rahmetinden	ümit	kesme.	
-	 Allahü	 teâlânın	 rahmetinden	 kim	 ümit	 keser	 ki?	 Ancak,	 Allahü	 teâlânın	

rahmetinin	bolluğunu	bilmeyen	azgınlar	ümit	keserler.	
Hz.	 İbrahim	 ve	 Hz.	 Sâre’nin	 bu	 habere	 şaşmalarının	 sebebi,	 itiraz	 için	

değildi.	 Çünkü	 onlar,	 Allah-ü	 teâlâya	 iman	 etmişlerdi	 ve	 şaşırmalarının	 sebebi;	
hiç	 görülmediği	 hâlde,	 bilinenin	 ve	 âdetin	 dışında	 olarak,	 çok	 yaşlı	 kimselerin	
çocuğunun	olacağı	idi.	

İbrahim	 Aleyhisselâmın	 Allahü	 teâlânın	 emirlerine	 gösterdiği	 sadakat	 ve	
ihtimam	sebebiyle,	böyle	yaşlı	iken,	Allahü	teâlâ	ona	bir	çocuk	daha	ihsan	eyledi.	
Nitekim	Kur’an-ı	Kerimde	mealen	şöyle	buyuruldu:	

“Bir	 de	 ona	 salihlerden	 bir	 peygamber	 olmak	 üzere	 İshak’ı	 müjdeledik.	
Kendisine	 ve	 İshak’a	 bereketler	 verdik.	 Her	 ikisinin	 soyundan	mümin	 olan	 da	
var,	nefsine	apaçık	zulmeden	kâfir	de	var.”3	

Meleklerin	bu	müjdesi,	Lût	kavminin	helâk	olduğu	gece	idi.	Çok	geçmeden	
Hz.	Sâre	hamile	kaldı.	Doğan	çocuğa	müjde	esnasında,	annesi	sevinç	ve	taaccüple	
güldüğü	 için	 İbranice’de	 “gülüyor”	manasına	 gelen	 İshak	 adını	 verdiler.	Babası,	
Hz.	 İshak’ı	 yedi	 günlük	 iken	 sünnet	 etti.	 İbrahim	 aleyhisselâm,	 büyük	 oğlu	 Hz.	
İsmail’e	okuduğu	gibi	ona	da;	 “E’ûzü	bikelimâtillâhittâmmâti	min	külli	 şeytanin	
ve	hâmmetin	ve	min	külli	aynin	lâmmeh.”	duâsını	okurdu.	

	
23.	Hz.	İbrahim’e	Verilen	On	Suhuf	
Yüce	Allah	Hz.	İbrahim	Aleyhüsselama	yüce	Allah	on	sahife	vermişti.	Bu	on	

sahifede	Tevhide	dair	 emsaller,	 kıssa	 ve	 ibretli	 sözler	 ile	 tesbih,	 tenzih,	 tevhid,	
tahmid	ve	tekbire	ait	dua	ve	zikirler	vardı.4	

Nitekim	Hz.	Ebuzer	(ra)	Peygamberimize	“Hz.	 İbrahim’in	(as)	sahiflerinde	
neler	vardı?”	diye	sorunca	Peygamberimiz	(asm)	“Hep	ibretli	şeyler	vardı.	Şöyle	
ki:	“Ey	saltanat	verilen,	sınanan,	aldanan	kıral!	Ben,	seni;	dünyayı,	birbiri	üzerine	
yığasın	 diye	 göndermedim.	 Fakat,	 mazlumun	 duasını,	 benden	 geri	 çeviresin,	

	
1	İbn-i	Ebi	Şeybe,	Musannef,	11:524;	Taberi,	Tarih,	1:153.	
2	Taberi,	Tarih,	1:153;	İbn-i	Esir,	El-Kâmil,	1:119.	
3	Saffat	Suresi,	37:112-113.	
4	Mesudî,	Ahbaruzzaman,	s.	80.	
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mazlumu,	 bana	 yalvarmak	 zorunda	 bırakmayasın	 diye	 gönderdim.	 Çünkü,	 ben,	
mazlumun	duasını	-kâfir	de,	olsa-	geri	çevirmem!	

Onda,	şöyle	meseleler	de,	vardı:	
Aklına,	 mağlub	 olmadıkça,	 akıl	 sahibinin	 belli	 saatleri	 olmalı.	 Bir	 saatini,	

Rabb´ına	 dua	 ve	münâcâta,	 bir	 saatini,	 Yüce	 Allâhın	 sanat	 ve	 kudreti	 üzerinde	
durup	 düşünmeğe,	 bir	 saatini,	 geçmişte	 işlediklerinden	 ve	 gelecekte	
işleyeceklerinden	 kendisini	 sorguya	 çekmeye,	 bir	 saatini	 de,	 helâlından	 yeme	
içme	ihtiyacını	karşılamağa	ayırması	gerekirdir.	

Yine	akıl	 sahibine	gerekir	ki;	üç	şey	 için	hazırlansın.	Âhirete	hazırlanmalı,	
geçimini	 düzene	 koymalı	 ve	 haram	 olmayan	 şeylerden	 yararlanmak	 için	
olmadıkça,	bir	yerden,	başka	bir	yere	göç	edip	gitmemesidir.	

Yine	 akıl	 sahibine	 yaraşan	 şeyler	 sunlardır:	 Zamanına,	 basiretle,	 ibret	
gözüyle	 bakmalı,	 işine	 önem	 verip	 en	 güzel	 şekilde	 yapmalı	 ve	 dilini	
malayaniyattan		koruyup	tutmalı,	kelâmını	azaltıcı	olmalıdır.1	

Ebu	 Zer	 (ra)	 “Ya	 Resulallah!	 İbrahim	 ve	 Musa’nın	 sahifelerinde	 bulunan	
şeylerden	 Yüce	 Allah’ın	 sana	 indirdiği	 bir	 şey	 var	 mıdır?”	 diye	 sorunca	
Peygamberimiz	(asm):	

“-	 Ey	 Ebuzer!	 Okusana!	 ‘Hakîkaten	 iyi	 temizlenen	 ve	 Rabbinin	 ismini	
zikredip	de,	namaz	kılan	kimse,	umduğuna	erişmiştir.	Siz,	dünya	hayatını	tercih	
ediyorsunuz.	Halbuki	 ahiret	 hayatı	 daha	hayırlı	 ve	daha	kalıcıdır.	Hiç	 şüphesiz,	
bunlar,	 önceki	 Sahifelerde,	 İbrahim	 ile	 Musa´nın	 Sahifelerinde	 de,	 vardır.’	
ayetlerini	görmüyor	musun?”2	buyurdu.	

	
24.	İbrahim	Aleyhisselamın	Fazileti	ve	Üstünlüğü	
İbrahim	 (as)	 Ehl-i	 tevhidin	 imamı	 ve	 “Tevhid”	 mücadelesinin	 önderi	 idi.	

Tevhidde	hüccet	 idi.	Zira	o	“Tevhid”	hakikatini	daha	çocuk	yaşta	aklı	 ile	yıldıza,	
aya	ve	güneşe	bakarak	bulmuş	ve	hakaikatü’l-hakaıka	ermişti.	Bu	nedenle	yüce	
Allah	onu	“İbrahim	ne	Yahudidir	ve	ne	de	Hıristiyan;	o	Hanif	ve	müslümandı	ve	
asla	şirk	koşanlardan	olmadı.	Şüphesiz	İbrahim’e	en	yakın	olanı	elbette	ona	uyan	
bu	 peygamber	 (Hz.	 Muhammed	 (asm))	 ve	 mü’minlerdir.	 Allah	 mü’minlerin	
dostudur.”3	buyurur.	 Küçük	 büyük	 tüm	 halkı	 hüccetlerle	 delillerle	 Allah’ın	
birliğine	 yani	 Tavhide	 inanmaya	 davet	 etmiştir.4	Millet-i	 İbrahim	 demek	 “Ehl-i	
Tevhid”	 anlamına	 gelmektedir.	 Bu	 nedenle	 tevhide	 inanan	 ehl-i	 iman	 millet-i	
İbrahimden	sayılırlar.		

İbrahim	(as)	Allah’ın	nimetlerine	şükreden	bir	Zat’tı.	Dünyada	ve	ahirette	
salihlerdendi.5	Yumuşak	 huylu,	 yufka	 yürekli,	 kendisini	 tamamen	 Allah’a	 veren	
bir	kişiydi.	Allah’a	olan	tevekkülü	ve	 itimadı	 tamdı.6	Bu	nedenle	yüce	Allah	onu	
kendisine	halil	ve	dost	edinmişti.7	Peygamberlik,	kitap	ve	hikmet,	dünya	mülkü	
ve	 saltanatı	 ona	 verilmişti.8	Nitekim	 İbrahim	 (as)	 yüce	 Allah’a	 yalvararak	
“Benden	 sonrakiler	 içinde	 benim	 için	 bir	 lisan-ı	 sıdk,	 kıyamete	 kadar	 devam	

	
1	Taberi,	Tarih,	1:161;	Ebu	Nuaym,	Hilyetü’l-Evliya,	1:167;	Aliyyu’l-Muttaki,	Kenzu’l-Ummal,	
16:132-133;	Suyuti,	Dürri’l-Mensur,	6:341.	
2	Âlâ	Suresi,	87:14-19;	Kurtubi,	Tefsir,	20:25.	
3	Âl-i	İmran	Suresi,	3:67-68.	
4	En’am	Suresi,	6:83.	
5	Nahl	Suresi,	16:121-122.	
6	Hud	Suresi,	11:75.	
7	Nisa	Suresi,	4:125.	
8	Hadid	Suresi,	57:26.	
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edecek	bir	yâd-ı	cemil	ve	zikr-i	cemîl	ver!	İsmimi	iyilikle	yad	etsinler!”1	diye	dua	
etmiş	 ve	 Allah	 bu	 duayı	 kabul	 etmişti.	 Bu	 nedenle	 kendisine	 saygı	 ve	 sevgi	
beslemeyen	hiçbir	kavim	ve	millet	yoktur.	

	
25.	 Peygamberimizin	 (asm)	 Miraçta	 İbrahim	 Aleyhisselam	 ile	

Görüşmesi	
Peygamberimiz	Cebrail	 (as)	 ile	gök	kapılarından	geçerken	Beytü’l-Ma’mur	

yanında	 bir	 kürsü	 üzerinden	 oturan	 heybetli	 bir	 zatı	 görür	 ve	 Cebrail’e	 (as)	
sorar:	

“-	Bu	zat	kimdir?”	
Cebrail	(as):	
“-	Bu	atan	İbrahim’dir.	(as)	Ona	selam	ver!”	dedi.	
Peygamberimiz	(asm):	
“-	Esselamü	aleyküm!”	diye	selam	verdi.	
İbrahim	(as)	“Aleyküm	Selam	Salih	peygamber!”	diye	selamını	aldı.	
Bir	müddet	sohbet	ettiler.	Sonra	Hz.	İbrahim	(as)	Peygamberimize	(asm):	
“-	 Ümmetine	 söyle	 cennete	 çok	 fidan	 diksinler.	 Zira	 cennet	 toprağı	 güzel,	

suyu	tatlı,	arazileri	geniş	ve	düzlüktür.”	dedi.		
Peygamberimiz	(asm):	
“-	Cennete	nasıl	fidan	dikecekler?”	diye	sordu.	
İbrahim	(as):	
“-	 Sübhanallahi	 ve’l-hamdü	 lillahi	 ve	 lâ	 ilahe	 illallahu	 vallahü	 ekber	 ve	 lâ	

havle	 velâ	 kuvvete	 illâ	 billâhil	 aliyyu’l-Azîm!”	 demektir.	 “Bunlar	 cennetin	
fidanları	 ve	 ebedi	 nimetleridir.”2	buyurdu.	Kur’an-ı	 Kerim	bu	 sözlere	 “Bakıyat-ı	
Salihat”	olduğunu	bize	haber	verir.3	

	
Haniflik	
Yüce	 Allah	 Hz.	 İbrahim	 Aleyhisselamı	 dost	 edinmiş	 ve	 mü’minleri	 Hz.	

İbrahim’in	 (as)	 hanif/tevhid	 dinine	 girmeye	 davet	 etmiştir.	 Nitekim	 Kur’an-ı	
Kerimde	“Kulluğu	güzelce	takınaarak	tam	bir	teslimiyetle	kendini	Allah'a	teslim	
eden	ve	hanif	olan	İbrahim'in	dinine	uyandan	daha	güzel	dinli	kimdir?”4	buyurur.		

Tarih	 boyunca	 insanlar	 İbrahim	 Peygamberin	 hangi	 dine	mensup	 olduğu	
konusunda	 tartışmışlardır.	 Hz.	 İbrahim	 Yahudiler	 tarafından	 "Yahudi",	
Hıristiyanlar	 tarafından	 da	 "Hıristiyan"	 olarak	 gösterilir.	 Oysa	 Allah	 Kur’an'da,	
Hz.	 İbrahim'in	 ve	 soyunun	 dini	 konusunda	 tartışanların	 bu	 konuda	 hiçbir	
bilgilerinin	 olmadığını	 haber	 vermektedir:	 “Yoksa	 siz,	 gerçekten	 İbrahim'in,	
İsmail'in,	 İshak'ın,	 Yakub'un	 ve	 torunlarının	 Yahudi	 veya	Hıristiyan	 olduklarını	
mı	söylüyorsunuz?	De	ki:	"Siz	mi	daha	iyi	biliyorsunuz,	yoksa	Allah	mı?	Allah'tan	
kendisinde	 olan	 bir	 şehadeti	 gizleyenden	 daha	 zalim	 olan	 kimdir?	 Allah,	
yaptıklarınızdan	gafil	değildir."5	Yüce	Allah	sonra	“İbrahim	ne	Yahudidir	ve	ne	de	
Hıristiyan;	 o	 Hanif	 ve	 müslümandı	 ve	 asla	 şirk	 koşanlardan	 olmadı.	 Şüphesiz	

	
1	Şuarâ	Suresi,	26:84.	
2	Tirmizi,	Sünen,	5:510;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	5:418;	Taberani,	Mu’cemu’s-Sağir,	2:196;	
Celaleddin-i	Suyutî,	Hasaisu’n-Nebi,	1:414;	Kurtubi,	Tefsir,	10:415.	
3	Kehf	Suresi,	18:	46;	İbnu	Hanbel,	Müsned,	1:	71;	3:	75;	4:	268.	
4	Nisa	Suresi,	4:125.	
5	Bakara	Suresi,	2:140.	
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İbrahim’e	en	yakın	olanı	elbette	ona	uyan	bu	peygamber	(Hz.	Muhammed	(asm))	
ve	mü’minlerdir.	Allah	mü’minlerin	dostudur.”1	buyurur.	

Ayrıca	 Allah	 Hz.	 İbrahim'in	 Hıristiyan	 mı,	 Yahudi	 mi	 olduğunun	
tartışılmasının	 akılsızca	 bir	 tartışma	 olduğunu	 diğer	 ayetlerde	 şu	 şekilde	
bildirmektedir:	 “Ey	 Kitap	 Ehli,	 İbrahim	 konusunda	 ne	 diye	 çekişip	
tartışıyorsunuz?	Tevrat	da,	İncil	de	ancak	ondan	sonra	indirilmiştir.	Yine	de	akıl	
erdirmeyecek	 misiniz?	 İşte	 sizler	 böylesiniz;	 hakkında	 bilginiz	 olan	 şeyde	
tartıştınız,	 ama	hiç	bilginiz	olmayan	bir	konuda	ne	diye	 tartışıp	duruyorsunuz?	
Oysa	Allah	bilir,	sizler	bilmezsiniz.”2		

Hangi	devirde	yaşarlarsa	yaşasınlar,	"hanif"	olan,	yani	Müslümanların	ortak	
özellikleri,	 Allah'a	 şirk	 koşmadan	 sadece	 bir	 olan	 Allah’a	 iman	 etmektir.	 Ehl-i	
Kitap	 olan	 Yahudi	 ve	Hristiyanlara	 da	 şöyle	 hitap	 eder:	 "Ey	Kitap	 Ehli,	 bizimle	
sizin	 aranızda	 müşterek	 bir	 kelimeye	 gelin.	 Allah'tan	 başkasına	 kulluk	
etmeyelim,	O'na	hiçbir	şeyi	ortak	koşmayalım	ve	Allah'ı	bırakıp	bir	kısmımız	bir	
kısmımızı	Rabler	edinmeyelim."	Eğer	yine	yüz	çevirirlerse,	deyin	ki:	"Şahid	olun,	
biz	 gerçekten	 Müslümanlarız."3	buyurarak	 müslümanlığın	 tevhid	 ve	 hanif	 dini	
olduğunu	belirtmektedir.	

	

	
1	Âl-i	İmran	Suresi,	3:67-68.	
2	Âl	-i	İmran	Suresi,	3:65-66.	
3	Âl	-i	İmran	Suresi,	3:64.	
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ZÜLKARNEYEN	(AS)		

	
Kur’an-ı	Kerimde	 ismi	ve	kıssası	geçen	Zülkarneyen’in	 (as)	peygamberliği	

konusunda	kesin	bir	bilgi	yoktur.1	Ancak	Allah’ın	yardımına	mazhar	birisi	olduğu	
kesindir.2	Kur’an-ı	Kerim	ondan	övgü	ile	bahseder.	Zülkarneyn	Arapça	bir	kelime	
olup	“zü”	sahip,	“karneyn”	iki	perçem,	iki	güneş,	iki	tepe	ve	iki	boynuz	sahibi	veya	
iki	karn	olan	doğu	ile	batının	sahibi	olarak	tercüme	edilmiştir.3		

Zülkarneynin	kimliği	tartışıldığı	gibi	“Zülkarneyn”	denmesi	de	tartışılmıştır.	
Ancak	 alimler	 Zülkarneyn’in	 Hz.	 İbrahim	 (as)	 zamanında	 yaşamış	 ve	 Hz.	
Hızır’dan	 (as)	ders	 alan	Yemenli	 bir	 veli	 hükümdar	olduğu	ve	başına	boynuzlu	
bir	 savaş	 miğferi	 taktığı	 ve	 İbrahim	 (as)	 emrinde	 önce	 batıya	 seyahat	 ederek	
Hanif	 ve	 Tevhid	 inancını	 tebliğ	 ettiğini,	 sonra	 doğuya	 giderek	 “Çin	 Seddini”	
yaptırdığı	ifade	ederler.4	Güneşin	doğduğu	ve	battığı	yerlere	gittiği	için	kendisine	
doğunun	ve	batının	sahibi	anlamında	“Zülkarneyn”	adı	verilmiştir.	

Zülkarneyen	 Yemen	 hükümdarı	 idi	 ve	 Allah	 kendisine	 ilhamen	 yol	
gösteriyordu.	Zira	o	adil	ve	iyliği	sever	bir	hükümdardı.	İlim	ve	hikmeti	arıyordu.	
Bu	nedenle	Hz.	Hızır	 (as)	onu	 irşad	ediyordu.	O	da	Hz.	Hızır’dan	ders	alıyordu.	
Güçlü	 ordulara	 sahipti.	 Bu	 nedenle	 kendisine	 “İskender”	 namı	 verilmişti.	 Daha	
sonra	 Aristo’dan	 ders	 alan	 İskender-i	 Rumi’ye	 İskender	 denmesinin	 sebebi	 de	
yine	 doğuya	 ve	 batıya	 hükmeden	 Zülkarneyn	 gibi	 onun	 da	 doğuya	 ve	 batıya	
hükmetmek	 için	 doğu	 ve	 batı	 seferine	 çıkmasından	 kaynakanıyordu.	 Yani	
İskender-i	Rumi	bu	namını	İskender-i	Zülkarneynden	almıştır.		

Nitekim	peygamberimiz	(asm)	“Yeryüzüne	dört	hükümdar	sahip	olmuştur.	
Bunlardan	ikisi	mü’min	ikisi	müşriktir.	Mü’min	olanlar	Zülkarneyn	ve	Süleyman,	
müşrik	 olanlar	 ise	 Nemrut	 ve	 Buht-ı	 Nasrdır.	 Beşinci	 olarak	 da	 neslimden	
gelecek	olan	Mehdi	tüm	dünyaya	hükmünü	icra	edecektir”5	buyurmuşlardır.		

Zülkarneyn'in	adı	Kur'ân'da	üç	âyette	geçmektedir:	
"Ey	 Muhammed	 sana	 Zülkarneyn'den	 soruyorlar.	 De	 ki:	 Size	 ondan	 bir	

hatıra	 okuyacağım.	 Biz	 yer	 yüzünde	 ona	 pek	 geniş	 imkanlar	 hazırladık.	 Ona	
muhtaç	 olduğu	 her	 şeye	 ulaşması	 için	 istediği	 sebepleri	 de	 verdik.	 O	 da	
sebeplerine	 yapışarak	 önce	 batıya	 sefer	 kıldı,	 ta	 güneşin	 çamurlu	 bir	 suda	
battığını	görene	kadar	gitti.	Orada	puta	tapan	bir	kavim	buldu.	

Ona	 “Ya	 	 Zülkarneyn!	 O	 kavmi	 ister	 cezalandır,	 istersen	 onlara	 güzellikle	
muamele	et!”	dedik.	O	da	“Kim	haksızlık	yaparsa	onu	cezalandırırız.	Sonra	onlar	
ayrıca	ahirette	Allah’ın	huzuruna	çıkarılır	ve	Rabbimiz	de	onları	görülmemiş	bir	
azaba	 duçar	 eder.	 Kim	 de	 iman	 eder	 ve	 salih	 ameller	 peşinde	 koşarsa	 ona	 da	
mükafatların	 en	 güzelleri	 vardır.	Dünyada	da	 kendilerine	 yapabilecekleri	 kolay	
şeyler	teklif	eder	onları	asla	zora	koşmayız.”6	dedi.	

Zülkarneyn	Hz.	İbrahim	(as)	ile	görüşerek	onun	dini	olan	Tevhid/Hanif	ve	
İslam	 dinini	 tebliğ	 etme	 görevini	 aldı	 ve	 onun	 emrine	 girdi.	 Batıya	 oaln	 seferi	
Afrika	 kıtasının	 en	 batı	 kıyısı	 olan	 Büyük	 Okyanus’a	 kadar	 gittiğini	
anlatmaktadır.	

	
1	Fahreddin-i	Razî,	Mefâtihu'l-Gayb,	21:	163;	İbn	Kuteybe,	el-Maarif,	Beyrut,	1970,	s.	25	
2	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Muhakemat,	2011,	s.	97.	
3	Firuzabadî,	Kamusu'l-Muhît,	Kahire	-	1332,	4:	257.	
4	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Lem’alar,	2011,	s.	276-279.	
5	İmam-ı	Rabbani,	Mektubat,	2:251.	
6	Kehf	Suresi,	18:	83-88.	
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Zülkarneyn	daha	sonra	İbrahim	(as)	ile	görüşerek	bu	defa	doğuya	yöneldi.	
Güneşin	doğduğu	yere	ulaşınca	güneşi	kendilerini	güneşten	koruyamayacak	bir	
kavmin	üzerine	doğarken	gördü.	 İşte	Zülkarneyn	böyle	doğu	 ile	batı	arasındaki	
tüm	 yerlere	 hakim	 ve	 hükümran	 kıldık.	 Biz	 de	 ilmimizle	 ve	 kudretimizler	 onu	
kuşatmıştık.		

Zülkarneyn	bir	başka	sebebe	yapışarak	bir	başka	yol	 takip	ederek	 iki	dağ	
arasına	geldi	ve	orada	vahşi	hiçbir	 söz	anlamaz	bir	kavme	rast	geldi.	Bu	kavim	
medeni	kavimleri	rahtasız	edip	yağmalıyordu.	Medeniler	‘Ya	Zülkarneyn!	Ye’cüc	
ile	Me’cüc	 yeryüzünde	 bozgunculuk	 ediyorlar.	 Sana	 vergi	 versek	 onlarla	 bizim	
aramızda	bir	set	yapar	mısın?’	dediler.		

Zülkarneyn	 onlara	 ‘Rabbimin	 bana	 sunduğu	 imkanlarla	 sizin	 verginize	
ihtiyacım	 yoktur;	 ancak	 bana	 gücünüzle	 destek	 olun	 da	 onlarla	 sizin	 aranızda	
sağlam	bir	set	yapayım”	dedi.	Sonra	“Bana	demir	kütleleri	getirin”	dedi.	İk	dağın	
arasına	demirleri	yerleştirince	 “Şimdi	körükleyin!”	diye	O	demirleri	 ateş	haline	
getirdi.	 Sonra	 “Bana	 erimiş	 bakır	 getirin	 de	 üzerine	 dökeyim!”	 dedi.	 Bundan	
sonra	 o	 vahşi	 Ye’cüc	 ve	 Me’cüc	 ne	 seddi	 aşabildiler	 ne	 de	 onda	 bir	 delik	
açabildiler.		

Zülkarneyn	seddi	yaptıktan	sonra	“Bu	Rabbimin	bana	bir	rametidir.”	dedi.	
Rabbim	 onun	 vadesi	 dolup	 kıyamet	 yaklaşınca	 seddi	 yerle	 bir	 eder.	 Rabbimin	
bana	va’di	gerçektir”	dedi	ve	Allah’a	şükretti.”1	

Bilginler	 Zülkarneyn’in	 yaptığı	 bu	 seddin	 “Çin	 Seddi”	 olduğunu	 söylerler.	
‘Bu	 set	 o	 derece	 sağlamdır	 ki	 ancak	 kıyametin	 kopması	 ile	 yıkılır’	 demişlerdir.	
Ye’cüc	ve	Me’cüc	kavimlerinin	de	medeni	milletlerin	medeniyetlerini	yağmalayan	
ve	 üretken	 olmayan,	 hazır	 nimetleri	 yağmalayan	 tarihteki	 “Moğol	 ve	 Mançur”	
kavimleri	gibi	bazı	anarşist	kavimler	olduğunu	ifade	etmişlerdir.	Nitekim	tarihte	
Hunlar	Avrupa’yı,	Moğollar	da	Asya’yı	zir-ü	zeber	etmişler	ve	Ye’cüc	ve	Me’cücün	
bir	 örneğini	 insanlığa	 sunmuşlar	 ve	 “Çin	 Seddi”nin	 yapılmasına	 sebep	
olmuşlardır.2	

Yahudilerden	 birkaç	 kişi	 Peygamberimize	 (asm)	 gelerek	 Zülkarneyn	
hakkında	 soru	 sordular.	 Bunun	 üzerine	 Kehf	 Suresindeki	 ilgili	 ayetler	 nazil	
olmuştur.	3	

	

	
1	Kehf	Suresi,	18:	88-98.	
2	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Muhakemat,	2011,	s.	97-99.	
3	Nisâburî,	Esbâbu'n-Nuzûl,	Mısır-	1968,	s.	75;	Taberî,	Camiu'l-Beyân,	Mısır-	1373,	16:	7.	
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İSHAK	(AS)	
	

Hz.	İbrahim	Aleyhisselamın	Hz.	İsmail’den	(as)	sonra	Sare’den	doğan	ikinci	
oğludur.	 İbrahim	 (as)	 seksen	 yaşlarına	 kadar	 hiçbir	 çocuğu	 olmadı.	 Bunun	
üzerine	 hanımı	 Sare	 Mısır	 kralının	 kendisine	 verdiği	 cariyesi	 Hacer	 ile	
evlenmesini	 istedi.	 Hacer	 annemiz	 Hz.	 İsmail’i	 doğurunca	 onu	 kıskandı	 ve	
beraber	 kalamıyacağını	 söyledi.	 Hz.	 İbrahim	 (as)	 Allah’ın	 emri	 ile	 daha	 iki	
yaşındaki	oğlu	İsmail’i	ve	annesi	Hacer’i	Mekke	çölüne	bıraktı.	

İbrahim	 (as)	 yüz	 yaşlarına	 geldiği	 zaman	 Sare	 de	 seksen	 yaşının	
üzerindeydi.	Yüce	Allah	mucize	eseri	olarak	yaşlı	Sare’ye	bir	erkek	evladı	verdi.	
Sare	hamile	kaldı	ve	bir	erkek	çocuğu	doğurdu.	Hz.	İbrahim	(as)	ona	İshak	adını	
verdi.1	Eski	 Ahid	 olan	 Tevrat	 bize	 “İbrahim	 seksen	 altı	 yaşında	 iken	 İsmail’in	
doğduğunu	yüz	yaşında	iken	de	İshak’ın	doğduğunu”2	haber	vermektedir.	

	
İshak	Aleyhisselamın	Doğumu	
Yüce	 Allah	 Lut	 kavmininin	 küfrüne,	 isyanına	 ve	 ahlaksızlığına	 şahit	

olmaları,	peygamberleri	Hz.	Lut’un	kavmi	hakkındaki	 şahitliğini	 almak	ve	buna	
göre	azabı	hak	ettiklerini	göstermek	için	üç	meleği	genç	ve	yakışıklı	delikanlılar	
suretinde	gönderdi.	Allah’ın	 “rahmeti	gadabını	geçtiği	 için”	adeti	 “ölüden	diriyi,	
diriden	 ölüyü,	 saadetten	 felaketi	 ve	 felaketten	 saadeti”	 çıkartmak,	 “bir	 kapıyı	
kapadığı	zaman	bir	başka	kapıyı	açmak”tır.	Bu	nedenle	Hz.	Lut’un	kavmini	helak	
ederken	Hz.	İbrahim’e	neslinden	bir	peygamberin	gelerek	onun	neslinden	gelen	
peygamberlerle	insanlığa	rahmetini	göstermiştir.		

Melekler	Hz.	İbrahim’e	(as)	“Biz	Lut	kavmine	gönderildik;	ama	ondan	önce	
sana	 bir	 İshak’ı	 ve	 onun	 torunu	 Yâkub’u	 (as)	 müjdelemeye	 geldik”	 dediler.	
Onların	yanında	bulunan	yaşlı	Sare	şaşkınlıkla	gülerek:	

“-	Ben	yaşlı	bir	kadın	olarak	çocuk	mu	doğuracağım?”	dedi.		
Melekler:	
“-	Ey	Sare!	Allah’ın	rahmeti	ve	bereketi	üzerinde	 iken	Allah’ın	 işine	şaşılır	

mı?	O	Hamîd	ve	Mecîd’dir.”3	dediler.		
Yüce	Allah	 ker	 şeye	 kadirdi.	 Allah’ın	 adeti	 ve	 sünneti	 sebeplerin	 tesirinin	

olmadığını	 göstermek	 için	 zahiren	 sebeplerin	 yapamayacağı	 şeyleri	 onlardan	
çıkarmak	 ve	 akıl	 sahiplerine	 doğrudan	 kendi	 kudreti	 ile	 olduğunu	 anlatmaktır.	
Zira	 Allah	 her	 şeyi	 ilim,	 irade	 ve	 kudreti	 ile	 yoktan	 ve	 hiçten	 yaratmaktadır.	
Allah’ın	hazinesi	sebepler	değil,	yokluktur.	Allah	sebepleri	biz	aciz	 insanlar	 için	
yaratmıştır.	Ta	ki	insanlar	onlara	ihtiyaç	hissederek	birbirlerine	değer	versinler.	
İshak	 (as)	 çocuk	 doğurmaktan	 kesilmiş	 olan	 Sare’den	 dünyaya	 gelmesi,	 Hz.	
İsa’nın	 babasının	 olmaması	 gibi	 ölü	 topraktan	 hububatın	 ve	 ölmüş	 gibi	
ağaçlardan	meyvelerin	verilmesi	hep	Allah’ın	irade	ve	kudretinin	eseridir.	İnsan	
bunları	görünce	aciz	sebeplere	değil	Allah’ın	kudretine	vermesi	gerekir.		

İshak	 (as)	 dünyaya	 gelince	 halk	 şaşırdı	 ve	 “yüz	 yaşındaki	 bir	 ihtiyar	
kocanın	doksan	yaşındaki	karısından	çocuğu	mu	olur?”4	dediler.		

Yüce	Allah	İshak	Aleyhisselamı	“ahiret	yurdunu	düşünen,	samimi	ve	ihlaslı	
bir	 kul”5	olduğunu	 bize	 haber	 vermekte	 ahireti	 düşündüğü	 için	 Allah	 katında	

	
1	Hâkim,	Müstedrek,	11:556.	
2	Eski	Ahid	(Tevrat)	Tekvin,	Bab,16:15;	Bab,	21:5.	
3	Hud	Suresi,	11:71-73.	
4	Yakubî,	Tarih,	1:26.	
5	Sad	Suresi,	38:45-47.	



	 99	

seçkin	 ve	 değerli	 bir	 insan	 olmuştu.	 İbrahim	 Aleyhisselamın	 vefatından	 sonra	
yüce	 Allah	 İshak	 Aleyhisselamı	 insanları	 uyarmak	 için	 peygamber	 olarak	
görevlendirdi.	Cebrail	Aleyhisselamı	göndererek	kendisine	vahyetti	ve	emirlerini	
tebliğ	etti.	

Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 İbrahim	 Aleyhisselamı	 kast	 ederek	 “Biz	 ona	
İshak’ı	ve	Yakub’u	armağan	ettik.	Hepsini	hidayete	erdirdik.	Daha	önce	Nûh’u	da	
hidayete	 erdirmiştik.	 Zürriyetinden	 Dâvud’u,	 Süleyman’ı,	 Eyyub’u,	 Yûsuf’u,	
Mûsâ’yı	ve	Hârûn’u	da.	İyilik	yapanları	işte	böyle	mükâfatlandırırız.”1		buyurarak	
bize	haber	vermektedir.	

İshak	 (as)	 akıl,	 basiret,	 güç	 ve	 kuvvet	 sahibi	 idi.2	Bu	nedenle	 aklı	 ile	 yüce	
Allah’ı	insalara	anlatıyor	ve	onları	hak	ve	hidayete	davet	ediyordu.	Allah	katında	
seçkin	 ve	 hayırlı	 idi.3	Allah	 onları	 insanlara	 doğru	 yolu	 gösterecek	 rehberler	
yapmıştı.	 İnsanlara	 namaz	 kılmayı,	 zakat	 vermeyi	 emrediyor	 ve	 her	 türlü	
kötülükten	men	ediyordu.	Böylece	Allah’a	 ibadet	ediyor	ve	 insanların	da	 ibadet	
ve	itaat	içinde	olmasını	sağlıyorlardı.4	

	
İshak	Aleyhisselamın	Hacca	Gitmesi	ve	Vefatı	
İbrahim	 aleyhisselamın	 vefatından	 sonra	 İshak	 (as)	 annesi	 Sare	 ve	

mü’minlerle	beraber	hac	mevsiminde	hacca	giderek	İsmail	(as)	ile	görüşmüş	ve	
beraberce	hac	görevini	en	güzel	şekilde	yapmıştır.5		

Sonraki	 senelerde	 de	 hac	 görevini	 yapmak	 için	 defalarca	 Mekke’ye	
gelmiştir.		

İshak	(as)	yüz	altmış	yaşlarında	Kudüs	yakınlarında	babası	İbrahim’in	(as)	
yanına	defnedilmiştir.6	Kabirleri	Beytü’l-Makdisten	on	sekiz	mil	uzakta	Mescid-i	
İbrahim	adındaki	mescidin	yanındadır.7	

	

	
1	En’am	Suresi,	6:84.	
2	Sad	Suresi,	38:45.	
3	Sad	Suresi,	38:47.	
4	Enbiya	Suresi,	21:73.	
5	Ezrakî,	Ahbar-u	Mekke,	1:68.	
6	İbnu’l-Esir,	El-Kâmil,	1:127.	
7	Mesudî,	Mürücuzzeheb,	1:47.	
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Hz.	İSMAİL	(AS)	

	
Hz.	 İbrahim	 Aleyhisselamın	 Hz.	 Hacer	 annemizden	 doğan	 ilk	 ve	 büyük	

oğludur.	 Allah’a	 kurban	 edilmek	 üzere	 adandığı	 için	 kendisine	 “Zebihatullah”	
Allah’a	 kurban	 edilen	 mahlası	 verilmiştir.	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 on	 iki	 ayette	 adı	
geçmektedir.1	

Yüce	 Allah	 İbrahim’den	 (as)	 sonra	 İsmail’i	 (as)	 Mekke’ye	 kardeşi	 İshak’ı	
(as)	 da	 Filistin’e	 insanlara	 Allah’ın	 birliğini	 anlatmak,	 iman	 edenleri	 cennetle	
müjdeleyip,	inkar	ve	isyan	edenleri	de	cehennem	ile	korkutmak	için	peygamber	
olarak	görevlendirmiştir.		

İsmail	 (as)	 babası	 Hz.	 İbrahim	 (as)	 ile	 beraber	 Kâbe’yi	 inşaa	 etmiş	 ve	
binasını	 taştan	 yeniden	 yapmıştır.	 İsmail’i	 de	 “İnananların	 toplanma	 yeri	 olan	
Kâbe’yi	güvenli	bir	yer,	İbrahim’in	makamını	namazgâh	yapmak	ve	ibadet	eden,	
rüku	 ve	 secde	 edenler	 için	 de	 Kâbe’yi	 temiz	 tutmak	 üzere”2	görevlendirmiş	 ve	
insanlara	örnek	ve	önder	yapmıştır.		

	
Hz.	İsmail’in	(as)	Doğması	ve	Belde-i	Haram’a	Bırakılması	
Hz.	 İbrahim	 (as)	 Hacer	 annemizle	 evlendiktan	 kısa	 bir	 süre	 sonra	 ondan	

İsmail	(as)	dünyaya	geldi.	Bir	müddet	sonra	Hz.	Sare	Hacer’i	kıskanmaya	başladı.	
Hacer’e	 sıkıntı	 veriyor	 ve	 eza	 ediyordu.	 Bir	 defasında	 evden	 çıkardı	 ve	 kapıyı	
üzerine	kapadı	ama	sonra	çağırdı	ve	eve	aldı.3	

Yine	bir	gün	öfkelenen	Sara	Hacer’e	“Artık	benimle	bir	arada	yaşamayacak-
sın!”	dedi4Aralarında	büyük	anlaşmazlık	çıkmış	ve	bir	arada	kalmaları	imkansız	
hale	gelmişti.	Hatta	bir	defasında	 	 Sare	 “Senin	kulağını	keseceğim!”	diye	yemin	
etti.	Sonra	bu	yeminine	pişman.	Oldu.	Durumu	Hz.	İbrahim’e	(as)	haber	verince	
İbrahim	(as)	“Kulağını	delerek	küpe	takmasını”	böylece	yeminini	yerine	getirmiş	
olacağını	söyledi.	Ve	öyle	yaptı.	Bu	nedenle	kadınların	kulaklarını	delerek	küpe	
takma	 adeti	 böyle	 başlamış	 oldu.5	Bunun	üzerine	 yüce	Allah	Hz.	 İbrahim’e	 (as)	
“Hz.	Hacer	ile	oğlu	İsmail’i	(as)	“Belde-i	Haram”a	götürmelerini	emretti.	İbrahim	
(as)	 bir	 deveye	 Hz.	 Hacer	 ve	 İsmail’i	 (as)	 alarak	 Cebrail’in	 (as)	 kendisine	
gösterdiği	bir	çöle	bıraktı.			

İbrahim	(as):		
“-	Burası	ne	ziraate	ve	ne	de	mal	ve	davara	müsait	bir	yer	değildir.”	dedi.		
Cebrail	(as):	
“-Evet!	Öyledir.	Ama	yüce	Allah	burada	senin	ve	İsmail’in	soyundan	Ümmi	

bir	 peygamber	 çıkaracak	 ve	 Kelimetü’l-ulyâ	 olan	 Lâ	 ilahe	 illallah	 kelimesini	
tamamlayacak	ve	Tevhidi	dünyaya	bununla	hakim	kılacak.”	dedi.6		

Mekke	 o	 zaman	 Semür	 denilen	 dikenli	 çalıların	 bulunduğu	 bir	 yerdi.	
Çevresinde	de	Amalika	kavmi	vardı.	Mekke’nin	bulunduğu	yer	çukurda	bir	yerde	
olduğu	için	dağlardan	gelen	seller	pek	çok	oyuklar	meydana	getirmiş	ve	kırmızı	
toprak	çıkartmıştı.		

	
1	Bakara	Suresi,	2:136;	Al-i	İmran	Suresi,	3:84;	Nisa	Suresi,	4:163.	
2	Bakara	Suresi,	2:125.	
3	Taberi,	Tarih,	1:130;	İbn-i	Esir,	Kâmil,	1:103.	
4	Taberi,	Tarih,	1:130.	
5	İbn-i	Esir,	El-Kâmil,	1:103.	
6	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:164;	Halebî,	İnsanu’l-	Uyûn,	1:79.	
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İbrahim	 (as)	 emredildiği	 gibi	Hz.	Hacer	 ve	 İsmail’i	 (as)	 Zemzem	 suyunun	
çıkacağı	yerin	yanındaki	bir	ağacın	altına	bıraktı	ve	ağacın	üzerine	dallardan	bir	
gölgelik	yaptı.1	Çevrede	ne	yiyecek	bir	şey	ve	ne	de	içecek	bir	su	vardı.	 İbrahim	
(as)	onlara	meşin	bir	dağarcıkta	içi	su	dolu	bir	kırba	ve	biraz	da	hurma	bıraktı.		

Hacer	annemiz:	
“-	Bizi	burada	mı	bırakacaksın?	Burada	ne	bir	insan	var,	ne	de	bir	yiyecek	

ve	içecek!”	dedi.	
İbrahim	(as):	
“-	 Ey	Hacer!	 Bu	Allah’ın	 emridir.	 Sabret	 ve	 Allah’ın	 hikmetini	 bekle.	 Yüce	

Allah	sizi	susuz	ve	yiyecekisiz	bırakmayacaktır.”	dedi.		
Bunun	üzerine	Hz.	Hacer:	
“Öyle	ise	Allah	bize	yeter!	O	bizi	himaye	eder!”	dedi.	
İbrahim	(as)	onların	kendisini	görmeyeceği	bir	yere	kadar	gitti	ve	Kâbe’nin	

bulunduğu	tarafa	dönerek	diz	çöktü	ve	ellerini	açarak	şöyle	dua	etti:	
“Ey	 Rabbimiz!	 Ben	 zürriyetimin	 bir	 kısmını	 Senin	Mukaddes	 olan	 Ev’inin	

yanında	 ekin	 bitmaz	 bir	 vadiye	 yerleştirdim.	 Rabbimiz!	 Namazı	 dosdoğru	
kılsınlar.	 Sen	 de	 insanlardan	 bir	 kısmının	 gönüllerini	 onlara	 meylettir,	 onları	
ürünlerden	rızıklandır,	umulur	ki	şükrederler.”2	diye	dua	etti.		

Sonra	Şam	tarafına	ailesinin	ve	kabilesinin	yanına	döndü.	
	
Zemzem	Suyunun	Çıkması	
Hz.	Hacer	annemiz	su	kırbasını	ve	yiyeceği	ağadın	dallarına	astı.	Hz.	İsmail’i	

ağacın	 gölgesine	 yatırdı.	 Su	 bitince	 Hz.	 Hacer’in	 sütü	 de	 kesildi.	 Hz.	 Hacer	
İsmail’in	açlıktan	ve	susuzluktan	kıvranmaya	başlaması	üzerine	tasalandı	ve	onu	
yerde	bırakıp	su	aramaya	çıktı.	Safa	ile	Merve	tepesi	arasında	koşarak	yedi	defa	
gidip	geldi.	Bu	nedenle	peygamberimiz	(asm)	“Safa	ile	Merve	arasında	yedi	defa	
sa’yetmişlerdir.”3		

Yedincisinde	Hz.	 İsmail’in	 yanına	geldi	bir	de	ne	görsün	 İsmail	 (as)	 su	 ile	
oynuyor!	Hemen	suyun	akıp	kaybolmaması	 için	etrafını	çevirdi	ve	kendi	dilince	
“Dur!”	anlamında	 “Zemzem!”	 “Zemzem!”	dedi.	Bir	 taraftan	da	suyu	avuçlayarak	
kırbasına	 dolduruyordu.	 Su	 ise	 avuçla	 aldıkça	 yeren	 kaynayıp	 duruyordu.	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Allah	 İsmail’in	 annesi	 Hacer’e	 rahmet	 etsin!	 Şayet	 o	
Zemzem’i	 kendi	 haline	 bıraksaydı	 da	 suyu	 avuçlamasaydı	 Zemzem	 akar	 bir	 su	
olacaktı.”	buyurmuşlardır.4	

Bir	 kaç	 gün	 sonra	 Şam	 tarafından	 gelen	Cürhümlülerden	bir	 grup	oradan	
geçerlerken	 su	aramaya	 çıktıklarında	Zemzem	suyunu	ve	başında	Hz.	Hacer	ve	
oğlunu	gördüler.	Zaten	bir	yerleşim	yeri	aradıklarından	aradıkları	yeri	bulmanın	
sevinci	 ile	 “Bu	 su	 kimindir?”	 dediler.	 Hz.	 Hacer	 validemiz	 “Su	 benimdir.	 Suya	
sahip	 çıkmamak	 şartı	 ile	 buraya	 yerleşebilirsiniz!”	 dedi.	 Onlar	 da	 oraya	
yerleştiler.5	Zemzem	 suyundan	 faydalandırma	 ve	 yerleşmelerinden	 dolayı	 Hz.	
Hacer’e	 (ra)	 yedi	 adet	 keçi	 verdiler.	 Hz.	 Hacer	 annemiz	 bunların	 sütünden	 ve	
etinden	faydalanmaya	başladı.	Böylece	mal	sahibi	de	olmuştu.6	

	
1	Salebî,	Arais,	82.	
2	İbrahim	Suresi,	14:37.	
3	Buhari,	Sahih,	4:114.	
4	Buhari,	Sahih,	4:114;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	1:253;	Beyhaki,	Delail,	1:323.	
5	Beyhaki,	Delail,	1:323;	Ebulfida,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	1:155.	
6	İbn-i	Kuteybe,	Maarif,	s.	16.	
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Hz.	 Hacer,	 İsmail	 (as)	 ve	 Cürhümlerin	 yerleştiği	 bu	 yere	 “Bekke”1	adı	
verildi.		Çünkü	orası	mübarek	ve	bereketli	bir	belde	idi.	Kabe	inşa	edilip	Allah’ın	
dini	 orada	 insanlığı	 aydınlatmaya	başlayıp	 şirk	 ve	 küfür	 ehli	 helak	 olunca	 ismi	
“Mekke”2	olarak	devam	etti.		

Mekke’nin	 korunmuş	 belde	 ve	 harem	 olması	 şeytanın	 ve	 deccalın	 oraya	
girememesinin	 hikmeti	 şöyle	 ifade	 edilmiştir.	 	 Rivayete	 göre	 Hz.	 Âdem	 (as)	
Cennetten	çıkarılıp	dünyaya	gönderilince	Mekkenin	bulunduğu	yere	indirilmişti.	
Yüce	Allah	 “şeytan	 senin	 düşmanındır	 ondan	 sakın!”	 buyurduğu	 için	Hz.	 Âdem	
(as)	 şeytandan	 korunmak	 amacı	 ile	 Allah’tan	 yardım	 istedi.	 Yüce	 Allah	 onun	
korunmasın	 için	 meleklerini	 göndermiştir.	 Melekler	 de	 Mekkenin	 etrafında	
koruma	 altına	 almışlardır.	Melekler	Mekke’nin	 çevresinde	 nerede	 durmuşlarsa	
yüce	 Allah	 oraları	 Mekke’nin	 harem	 sınırı	 yapmıştır.	 Buradan	 içeriye	 küffarın,	
şeytanın	ve	deccalın	girmesini	yasaklamıştır.3		İbrahim	(as)	daha	sonra	Cebrail’in	
(as)	 işaret	 etmesi	 ile	 harem	 sınırlarına	 taş	 dikerek	 yerlerini	 yeniden	
belirlemiştir.	Daha	sonra	Kâbe’yi	inşa	etmiştir.4		

	
İsmail	Aleyhisselamın	Mekke’de	Büyümesi	
İbrahim	 (as)	 annesi	Hacer	 ile	 iki	 yaşındaki	 İsmail’i	Mekke’de	 çöle	 bırakıp	

gittikten	 sonra	 yüce	 Allah	 Zemzem	 suyunu	 onlar	 için	 çıkarmış	 ve	 bu	 suyun	
çevresini	de	Cürhümlülerin	yerleşim	yeri	yapmıştı.	Cürhümlüler	oraya	yerleşme	
ve	Zemzem	suyundan	istifade	etmek	için	de	onlara	yedi	davar	vermişti.	Onlar	da	
geçmini	bununla	sağlıyorlardı.		

İsmail	(as)	Cürhümlülerle	beraber	büyüdü	fasih	Arapça’yı	öğrendi,	avcılığı	
ve	ok	atmayı	da	onların	gençleri	ile	öğrendi.	Bu	nedenle	Eslem	kabilesinden	bir	
gurp	 okçu	 yarış	 için	Medine’ye	 geldikleri	 zaman	 peygamberimiz	 (asm)	 onların	
atışlarını	överek	“Ey	İsmail	oğulları!	Ok	atınız,	sizin	atanız	İsmail	de	mahir	bir	ok	
atıcı	idi."5	buyurarak	teşvik	etmiştir.		

Avcılığı	 da	 Cürhümlülerden	 öğrenen	 Hz.	 İsmail	 (as)	 Allah’ın	 kendisine	
ihsanı	ve	ikramı	olarak	vahşi	atları	yakalayıp	eğiterek	evcilleştirmeyi	ve	atlardan	
istifade	etmeyi	nasip	etmiştir.	Bundan	sonra	 insanlar	yolculuk	ve	savaş	 için	ata	
binemye	 başlamışlardır.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “At	 edininiz!	 Onu	 miras	 olarak	
alın	 ve	 miras	 olarak	 bırakınız!	 Çünkü	 bu	 size	 babanız	 İsmail'in	 mirasıdır.”6	
buyurak	bize	haber	vermiştir.		

	
İsmail	Aleyhisselâmın	Kurban	Edilmesi	
İbrahim	 (as)	 Hz.	 Hacer	 ve	 İsmail’i	 (as)	 ziyaret	 etmek	 ve	 durumlarını	

öğrenmek	 için	Mekke’ye	gelince	büyük	bir	yerleşim	yeri	haline	geldiğini	gördü.	
Hz.	Hacer	ve	İsmail’in	durumunu	çok	iyi	buldu	Allah’a	hamd	ederek	ger	döndü.	

İbrahim	(as)	zaman	zaman	ziyaretine	gider	gelirdi.	 İsmail	(as)	yedi	yaşına	
gelince	 yüce	 Allah	 Hz.	 İbrahim’e	 vaadini	 hatırlattı.	 Rüyasında	 “En	 sevdiği	 şeyi	
kurban	etmesi”	istendi.	İbrahim	(as)	bu	sözü	yerine	getirmek	için	tam	40	koyun	
kurban	etti.	Bunu	ihtiyaç	sahiplerine	dağıttı.	Rüyasında	yine	kendisinden	en	çok	

	
1	Âl-i	İmran	Suresi,	3:96.		
2	Fetih	Suresi,	48:24;	İbn-i	Hişam,	Sire,	1:119.	
3	Ezrakî,	Ahbar-u	Mekke,	2:131.	
4	Abdurrezzak,	Musannef,	5:25;	Vâkıdî,	Megâzî,	2:842;	Ezrakî,	Ahbar-u	Mekke,	2:127-128;	
Beyhaki,	Delailü’n-Nübüvve,	1:335.	
5	Buhari,	Enbiya,	12.	
6	Ebu'l-Fida,	el-Bidaye	ve'n-Nihaye,	1:192.	
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sevdiği	şeyi	kurban	etmesi	istendi.	Sabah	kalktı	40	adet	sığır	kurban	etti.	Bunu	da	
muhtaçlara	dağıttı.	Üçüncü	gece	yine	aynı	 rüyayı	 gördü	ve	kendisine	 “Senin	en	
sevdiğin	şey	oğlun	İsmail’dir.	Onu	kurban	etmen	gerekir”	denildi.		

İbrahim	 (as)	 sabah	hemen	yola	 çıktı	 ve	doğru	Mekke’ye	 geldi.	 Evine	 gitti.	
Hacer	annemizi	ve	İsmail’i	orada	buldu.	Onlarla	sohbet	edip	gönüllerini	aldıktan	
sonra	 Hacer	 annemize	 Sebir	 vadisine	 oduna	 gideceğini	 söyledi.	 Sonra	 “İsmail’i	
yıkamasını,	saçlarını	taramasını	ve	giydirip	yanına	göndermesini”	istedi.	Baltayı	
alıp	Sebire	doğru	gitti.	Hacer	denildiği	gibi	İsmail’i	(as)	yıkayıp	saçlarını	taradı	ve	
giydirerek	 babasının	 peşinden	 gönderdi.	 Ama	 Hz.	 İsmail’i	 Allah’ın	 emri	 ile	
kurban	edeceğinden	hiç	bahsetmedi.1	

İsmail	 (as)	 yolda	 giderken	 şeytan	 bir	 adam	 şeklinde	 karşısına	 çıktı.	
Kendisine	nereye	gittiğini	sordu.	O	da:	

“-	Babama	gidiyorum.	Odun	toplayıp	eve	getireceğiz”	dedi.	
Şeytan:	
“-	Baban	seni	oduna	değil,	kesmeye	götütüyor.”	dedi.	
İsmail	(as):	
“-	Hiç	bir	baba	çocuğunu	keser	mi?”	dedi.	
Şeytan:	
“-	O	bunu	kendisine	Allah’ın	emrettiğini	zannediyor.”	dedi.	
İsmail	(as):	
“-	Allah	emretmişse	ben	severek	kendimi	feda	ederim!”2	diye	cevap	verdi.		
Şeytan	 başka	 şeyler	 söylemek	 isteyince	 İsmail	 (as)	 yerden	 bir	 taş	 alarak	

ona	attı	ve	“Sen	Allah’ın	emrini	yapmaktan	beni	alıkoyamıyacaksın!”	dedi.	Şeytan	
İsmail’e	(as)	bir	vesvese	veremedi.	Öfke	ile	oradan	ayrıldı.		

İsmail	 (as)	babasının	yanına	gelince	babasını	bir	 taşın	yanında	otururken	
buldu.	Yanına	oturdu.		

İbrahim	(as):	
“-	 Evladım!	 Ben	 bir	 çocuğum	 olursa	 en	 sevdiğim	 şeyi	 kurban	 edeceğimi	

adamıştım.	 Dünyada	 en	 sevdiğim	 sen	 olduğun	 için	 rüyamda	 seni	 boğazlarken	
gördüm.		Yüce	Allah	rüyamda	bunu	benden	istedi.”	dedi.		

İsmail	(as):	
“-	 Babacığım!	 Hiç	 tereddüt	 etme!	 Emredileni	 yap!	 İnşallah	 beni	

sabredenlerden	bulacaksın!”3	dedi.		
Sonra:	
“-	Babacığım!	Bunu	anneme	söylemiş	miydin?”	dedi.		
İbrahim	(as):	
“-	Hayır!	Bildirmedim”	diyince,	
İsmail	(as):	
“-Bildirmediğine	iyi	etmişsin!”4	dedi.	
Sonra:		
“-	Babacığım!	Benim	ellerimi	ve	ayaklarımı	sıkı	bağla	ki	can	acısı	ile	sana	bir	

şey	 isabet	etmesin	de	sevabın	noksanlaşmasın.	Sonra	benim	gözlerimi	bağlama	
ki	Allah’ın	emrine	zoraki	uymuş	olmayayım.	Beni	yan	yatırma,	yüzün	koyun	yatır	
ki	benim	yüzümü	görünce	sende	tereddüt	oluşmasın!	Benim	gömleğimi	istersen	
anneme	götür,	bu	ona	bir	teselli	olur.”	dedi.	

	
1	Taberi,	Tarih,	1:140.	
2	Hakim,	Müstedrek,	2:556.	
3	Saffat	Suresi,	37:102.	
4	Hakim,	Müsredrek,	2:256.	
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İbrahim	(as):	
“-	Evladım!	Sen	Allah’ın	emrini	yerine	getirmem	hususunda	bana	ne	güzel	

yardımcı	oldun.	Allah	senden	razı	olsun!”	dedi.		
İbrahim	(as)	İsmail’i	(as)	sımsıkı	bağladı.	Yüzükoyun	yatırdı.	Keskin	bıçağı	

hiç	 tereddüt	 etmeden	 boynuna	 çaldı.	 Ama	 pıçak	 sanki	 bir	 bakır	 levha	 gibi	 bir	
şeyle	karşılaştı	ve	İsmail’in	(as)	boynuna	hiç	değmedi.	İbrahim	(as)	daha	kuvvetli	
şekilde	bastırıp	bir	kaç	kez	pıçağı	sürdü.	Ama	durum	değişmedi.1		

Birden	 “Allahü	Ekber	allahü	Ekber	Lâ	 ilâhe	 illallahu	vallahü	ekber.	Allahü	
ekber	ve	lillahi’l-hamd”	diye	tekbir	sesleri	geldi.	Sesin	geldiği	yere	baktı	Cebrail	
(as)	elinde	bir	koç	yanında	melekler	koçun	etrafında	tekbir	getirmekteler.		

Cebrail	(as):	
“-	 Ey	 İbrahim!	 Vadine	 sadakat	 gösterdin!	 Allah	 oğlunun	 yerine	 kurban	

etmek	 üzere	 sana	 cennetten	 bir	 koç	 gönderdi.	 İsmail’i	 bırak	 bunu	 kurban	 et!”	
dedi.2		

İbrahim	 (as)	 Allah’a	 hamd	 ederek	 İsmail’i	 (as)	 yerden	 kaldırdı	 ve	 çözdü.	
Sonra	Allah’a	hamd	ederek	ve	 tekbir	getirerek	koçu	kurban	etti.	Rivayetlerde	o	
gün	 Zilhiccenin	 onuncu	 günü	 olan	 Bayram	 günü	 olduğu	 söylenmektedir.	 Bu	
hadise	 ile	 Kurban	 kemek	 vacip	 oldu	 ve	 kurban	 üzerine	 meleklerin	 tekbir	
getirmesi	gibi	tekbir	getirmek	sünnet	oldu.	

	
İsmail	Aleyhisselamın	Avcılığı	ve	Atları	Evcilleştimesi	
İsmail	 (as)	 Cürhümlülerin	 çocukları	 ile	 beraber	 büyümüş	 ve	 onlardan	 ok	

atmayı	 ve	 avcılığı	 öğrenmişti.	Delikanlı	 çağında	öyle	mahir	 bir	 yiğit	 olmuştu	 ki	
attığını	vururdu.	Bu	nedenle	peygamebrimiz	(asm)	Eslem	kabilesinden	bir	grup	
ok	 yarışı	 için	 geldiklerinde	 peygamberimiz	 (asm)	 onları	 teşvik	 etmiş	 ve	 “Ey	
İsmail	oğulları!	Sizin	atanız	İsmail	de	çok	iyi	bir	okçu	idi!”3	diye	onları	övmüştür.	

Cürhümlüler	 av	 ile	 geçinirlerdi.	 İsmail	 (as)	 da	 onlarla	 beraber	 çıkar	
avlanırdı.4	Ayrıca	Hz.	İsmail’in	(as)	annesine	Cürhümlülerin	verdiği	yedi	keçiden	
türeyen	bir	de	sürüsü	olmuştu	ve	bunların	çobanlığını	ve	bakımını	yapmaktaydı.	
Hz.	İsmail’in	(as)	davarı	harem	sınırı	dışına	çıkmazdı.5		

Yüce	 Allah	 Hz.	 İsmail’e	 (as)	 atları	 yakalayıp	 evcilleştirmeyi	 ilham	 etti.	 O	
zamana	 kadar	 atlar	 evcil	 değildi	 ve	 binek	 hayvanı	 olarak	 kullanılmazdı.	 Bu	
nedenle	 atları	 evcilleştirerek	 ata	 bine	 ilk	 insan	 Hz.	 İsmail	 (as)	 olmuştur.	 	 Hz.	
İsmail’in	 (as)	 ehlileştirdiği	 atlar	 gündüz	 dağlarda	 ve	 vadilerde	 yayılır,	 akşam	
olunca	Hz.	İsmail’in	(as)	evinin	önünde	toplanırlardı.	Bu	nedenle	peygamberimiz	
(asm)	 “At	 edininiz!	 Onu	 miras	 olarak	 evlatlarınıza	 bırakınız.	 Zira	 atlar	 size	
babanız	 İsmail’in	 mirasıdır.” 6 	buyurmuşlardır.	 Bir	 başka	 hadislerinde	 de	
“Kıyamete	 kadar	 hayır	 ve	 bereket	 atların	 alınlarındaki	 perçemine	 bağlıdır.”7	
buyurmuşlar	ve	atlarda	hayır	ve	bereket	olduğunu	haber	vermişlerdir.	

İsmail	 (as)	 Cürhümlülerden	 öğrendiği	 Arapçayı	 çok	 fasih	 ve	 güzel	 bir	
şekilde	konuşurdu.	Nitekim	sahabeler	peygamberimize	 (asm)	 “Siz	 çok	güzel	 ve	
fasih	 bir	 şekilde	 Arapça	 konuşuyorsunuz.	 Bunu	 nereden	 öğrendiniz?”	 diye	

	
1	Hakim,	Müstedrek,	2:556;	Zemahşeri,	Keşşaf,	3:349-350;	Taberi,	Tarih,	1:141.	
2	M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	1:190-191.	
3	Buhari,	Sahih,	4:119;	Ahmed	b.	Hambel,	Müsned,	4:50.	
4	Salebî,	Arais,	s.	83.	
5	Ezrakî,	Ahbaru	Mekke,	1:128.		
6	Yakubî,	Tarih,	1:221;	Ebulfida,	El-	Bidaye	ve’n-Nihaye,	s.	192.	
7	Buhari,	Cihda,	43,	44;	Müslim,	İmaret,	98;	Tirmizi,	Cihat,	19;	Nesai,	Hayl,	7.	
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sordukları	 zaman	 peygamberimiz	 (asm)	 “Arapça	 bozulmaya	 başlayınca	 Cebrail	
(as)	 bana	 babam	 İsmail’in	 (as)	 lügatini	 onun	 konuştuğu	 gibi	 yeni	 ve	 fasih	 bir	
surette	öğretti.”1	buyurmuşlardır.		

İsmail’e	 (as)	kadar	peygamberlerin	dili	 Süryanice	ve	 İbranice	 idi.	Nitekim	
Âdem	(as)	Şit	(as)	İdris	(as)	ve	Nuh	(as)	Süryanice	konuşurlardı.	Tufandan	sonra	
da	 Babil	 halkı	 Süryanice	 konuşurlardı.	 İbrahim	 (as)	 da	 Süryanice	 konuşurdu.	
Ancak	 	 Allah’ın	 emri	 le	 Nemrudun	 yanından	 ayrılıp	 Fırat’ı	 geçince	 Nemrudun	
askerlerinden	kurtarmak	 için	Allah	 İbrahim	ve	yanındakilerin	dilini	 İbranice’ye	
çevirmişti.2	İsmail	(as)	ise	Arapça	konuşuyordu.	

	
İsmail	Aleyhisselamın	Evlenmesi	ve	Hz.	Hacer’in		Vefatı	
İsmail	(as)	yirmi	yaşlarına	gelince	Amalikalılardan	bir	kızla	evlendi.	Ancak	

ondan	çocuğu	olmadı.	 	Bir	müddet	 sonra	annesi	Hz.	Hacer	validemiz	vefat	 etti.	
İsmail	(as)	onu	Hicr	mevkiinde	bir	yere	defnetti.3		

İbrahim	 (as)	Mekke’ye	 ziyarete	 gelince	Hz.	Hacer’in	 vefat	 ettiğini	 ve	 oğlu	
İsmail’in	de	Umare	adında	bir	kızla	evlendiğini	gördü.	Eve	geldi	ve	İsmail’i	sordu.	
Umare	Hz.	İbrahim’i	(as)	tanımıyordu.	“İsmail	ava	gitti!”	dedi.	İsmail	(as)	Harem	
sınırları	dışına	çıkar	ve	avlanmaya	giderdi.		

İbrahim	(as):	
“-	Evinizde	yiyecek	bir	şey	var	mı?”	diye	sordu.	
Umare:	
“-	Ne	yiyeceğimiz	vardır	ve	ne	de	bize	bakacak	kimse	vardır.”	dedi.	
İbrahim	(as):	
“-		Geçiminiz	nasıldır?”	diye	sordu.	
Umare:	
“-	Çok	kötü	bir	durumdayız.	Darlıktan	ve	sıkıntıdan	kurtulamıyoruz!”	diye	

şikayetçi	oldu.		
İbrahim	(as):	
“-	 Kocana	 benden	 selam	 söyle.	 Şöyle	 şöyle	 bir	 ihtiyar	 geldi	 ve	 kapısının	

eşiğini	beğenmedi	değiştirmesini	söyledi”	de	dedi.4	Döndü	Şam’a	gitti.	
İsmail	 (as)	 eve	 gelince	 Umare	 ihtiyarın	 konuşmalarını	 alay	 eder	 gibi	

anlattı.5	
İsmail	(as):	
“-	 O	 benim	 babamdır.	 Senin	 halini	 ve	 durumunu,	 ahlakını	 ve	 davranışını	

beğenmemiş,	 kapının	 eşiğini	 değiştirsin,	 yani	 onu	 boşasın	 demiş.”	 dedi	 ve	
Umareyi	boşayarak	babasının	evine	gönderdi.6		

İbrahim	(as)	yeniden	geldiği	zaman	İsmail’in	Umareyi	boşadığını	ve	yalnız	
olduğunu	görür.	Ona	Cürhümlülerden	fasih	Arapça	konuşan	birisi	ile	evlenmesini	
tavsiye	 eder.	 İsmail	 (as)	da	Mudad	b.	Amr’ın	 kızını	 beğenir	 ve	babasına	 istetir.	
Seyyide	 adındaki	 bu	 kız	 arapçayı	 fasih	 konuşan,	 güler	 yüzlü,	 tatlı	 dilli,	 güzel	
huylu,	 misafirperver	 ve	 nazik	 bir	 kızdı.	 İbrahim	 (as)	 onu	 çok	 beğendi	 ve	 oğlu	
İsmail’i	(as)	onunla	evlendirdi.7	

	
1	Aliyyu’l-Muttaki,	Kenzu’l-Ummal,	11:490.	
2	Aliyyu’l-Muttaki,	Kenzu’l-Ummal,	16:132;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:	50.	
3	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:52.	
4	Buhari,	Enbiya,	9;	Taberi,	Tarih,	1:132;	Beyhaki,	Delail,	1:324.	
5	Taberi,	Tarih,	1:132;	İbn-i	Esir,	Kamil,	1:104.	
6	Buhari,	Enbiya,	9;	Beyhaki,	Delail,	1:325;	Taberi,	Tarih,	1:132.	
7	Taberi,	Tarih,	1:131;	İbn-i	Esir,	Kâmil,	1:125.	
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İbrahim	ve	İsmail	Aleyhisselamın	Kâbe’yi	İnşa	Etmeleri	
İbrahim	(as)	Şam’da	Allah’ın	dilediği	kadar	kaldıktan	sonra	Yüce	Allah	ona	

Mekke’ye	 giderek	 İsmail	 (as)	 ile	 beraber	 Allah’ın	 evi	 olan	 Kâbe’yi	 Hz.	 Âdem’in	
(as)	yaptığı	temeller	üzerine	yeniden	inşa	etmesini	emretti.		

Hz.	 İbrahim	 (as)	Mekke’ye	 geldi	 ve	 durumu	Hz.	 İsmail’e	 (as)	 söyledi.	 Hz.	
İsmail	 (as)	 o	 zaman	 otuz	 yaşlarındaydı.	 İbrahim	 (as)	 ise	 seksen	 yaşının	
üzerindeydi.	 Hz.	 Cebrail’in	 (as)	 göstermesi	 ile	 beraberce	 Kâbenin	 temellerini	
kazmaya	 başladılar.	 Hz.	 Âdem’in	 (as)	 temellerine	 kadar	 indiler.	 Temelde	 otuz	
kırk	 adamın	 taşıyamıyacağı	 kadar	 büyüklükte	 taşlara	 rastgeldiler.1	Bu	 temeller	
üzerine	yeniden	bina	etmeye	başladılar.	 İsmail	(as)	taş	taşıyor,	 İbrahim	(as)	 ise	
taşları	duvara	koyuyordu.		

Kâbe’nin	duvarları	yükselince	 İsmail	 (as)	bu	gün	Makam-ı	 İbrahim	olarak	
bilinen	taşı	getirerek	İskele	gibi	yaptı	ve	İbrahim	Aleyhisselamın	ayağının	altına	
koydu.2	Kâbe’nin	duvarları	 tamamlana	kadar	bu	 taşı	dolaştırdı.	 İbrahim	(as)	ve	
İsmail	 (as)	 taşları	 taşırken	 ve	 duvara	 koyarken	 “Ey	 Rabbimiz!	 Yaptığımız	 bu	
hizmeti	kabul	buyur!	Şüphesiz	Sen	her	şeyi	hakkıyla	bilir	ve	hakkıyla	görürsün!”	
diye	dua	ediyorlardı.3		

İbrahim	 (as)	 Kâbe’yi	 tamamlayınca	 İsmail’e	 (as)	 “Bana	 bir	 taş	 getir	 ki	
insanlar	 Kâbeyi	 tavaf	 ederlerken	 oradan	 tavafa	 başlamalarına	 alamet	 ve	 nişan	
olsun!”	 dedi.	 İsmail	 (as)	 hangi	 taşı	 getirdiyse	 onu	 beğenmedi.	 Cebaril	 (as)	
“Hacerü’l-Esved”	 taşını	 cennetten	 getirdi.4	Duvardaki	 yerine	 de	 Cebrail	 (as)	
yerleştirdi.	 	 İbrahim	 (as)	 Beytullah’ın	 inşasında	 çamur	 ve	 harç	 kullanmamış,	
sadece	taşları	üstüste	koyarak	Kâbe’yi	yapmıştır.	

Peygamberimiz	 (asm)	 “Haceru’l-Esved	 cennetten	 getirildiği	 zaman	 beyaz	
bir	taş	idi.	Onu	müşriklerin	günahları	karartmıştır.	Kıyamet	günü	iki	gözü	ve	dili	
olacak	 ve	 dünyada	 gelip	 kendisini	 selamlayanların	 lehinde	 şahitlikte	
bulunacaktır.	”5	buyurmuşlardır.		

Kâbe’nin	 inşaasında	 Cürhümlüler	 de	 Hz.	 İbrahim’e	 (as)	 yardımcı	
olmuşlardır.	 Beytullah	 dört	 köşeli	 olduğu	 için	 ona	 “Kâbe”	 adı	 verilmiştir.	 Hz.	
İbrahim	 (as)	 yer	 seviyesinde	 bir	 kapı	 bırakmıştı.	 Hımyer	 hükümdarı	 Tübba	
geldiği	zaman	kilitli	ve	halkalı	bir	kapı	taktırdı.	O	zamana	kadar	Kâbe’nin	kapısı	
yoktu.	 Tübbâ	 ayrıca	 Kâbe’ye	 bir	 de	 örtü	 taktırdı.	 Ondan	 sonra	 Kâbe’ye	 örtü	
takmak	adet	haline	geldi.6	

Kâbe	 yapılıp	 tamamlanınca	 Cebril	 (as)	 geldi	 ve	 Hz.	 İbrahim’e	 (as)	 “Onu	
tavaf	et!”	ferman	etti.	Hz.	İbrahim	(as)	İsmail	(as)	ile	beraber	Haceru’l-Esved’den	
başlayarak	 Hacerü’l-Esved’i	 istilam	 ederek	 beraberce	 yedi	 kere	 tavaf	 ettiler.	
Sonra	Makam-ı	İbrahim	arkasında	ikişer	rekat	namaz	kıldılar.	Sonra	Cebrail	(as)	
Safa	ile	Merve,	Mina	ve	Arafat’ta	yapılacak	Hac	Menasikini	onlara	tarif	etti.		

Akabe	 cemresine	 vardıkları	 zaman	 orada	 şeytan	 göründü.	 Cebrail	 (as)	
“Tekbir	getirerek	onu	taşlayın!”	dedi.	Hz.	İbrahim	(as)	yedi	kere	tekbir	getirerek	
yedi	 taş	 attı.	 Şeytan	 kayboldu.	 Sonra	 orta	 Cemre’de	 göründü.	 Cebrail	 (as)	 yine	

	
1	Ezrakî,	Ahbaru	Mekke,	s.	60-64.	
2	Buhari,	Sahih,	4:116;	Beyhaki,	Delail,	1:326.	
3	Bakara	Suresi,	2:	127-129;	Buhari,	Sahih,	4:116.	
4	Halebî,	İnsanuluyun,	1:256;	Ezrakî,	Ahbaru	Mekke,	1:65.	
5	Tirmizi,	Sünen,	3:294;	İbn-i	Mâce,	Sünen,	2:982;	Dârimî,	Sünen,	1:372;	Ahmed	b.	Hanbel,	
Müsned,	1:307.	
6	Ezrâkî,	Ahbaru	Mekke,	1:64.	



	 107	

“Tekbir	getirerek	onu	taşlayın!”	dedi.	İbrahim	(as)	yine	yedi	tekbir	getirerek	yedi	
taş	attı	ve	şeytan	kayboldu.		

Sonra	 Hz.	 İbrahim	 (as)	 Cebrail	 (as)	 ile	 Meş’ar-i	 Haram’a	 ve	 daha	 sonra	
Arafat’a	 gitti.	 Arafat’ta	 Cebrail	 (as)	 İbrahim’e	 (as)	 “Hac	menasikini	 gösterdiğim	
gibi	iyice	öğrendin	mi?”	diye	üç	kere	sordu.	İbahim	(as)	“Evet!”	dedi.	Bu	nedenle	
oraya	Arafat	dendi.1		

Peygamberimiz	 (asm)	 “Kâbeyi	 tavaf,	 Safa	 ile	 Merve	 arasında	 sa’yetmek,	
Cemrelerde	 taş	 atmak	 ancak	 Allah’ın	 zikrini	 ikame	 ve	 tesbit	 için	 meşru	
kılınmıştır.”2	buyurmuşlardır.		

Daha	sonra	Cebrail	(as)	İbrahim	Aleyhüsselama:	
“-	 İnsanlara	Hacca	davet	et!	"İnsanlara,	Hacc´ı,	 ilân	et!	Gerek	yaya	olarak,	gerek	
her	uzak	yoldan,	zayıflamış	develer	üzerinde,	sana,	gelsinler!"3	ferman	etti.		

İbrahim	(as):	
“-Ne	diye	davet	edeyim?”	diye	sordu.	
Cebrail	(as):	
“-	Ey	İnsanlar!	Rabbinizin	davetine	icabet	ediniz!”	şeklinde	davet	et!”	dedi.		
İbrahim	(as):	
“-	Ya	Rab!	Benim	sesim	insanlara	nasıl	yetişebilir?”	dedi.	
Yüce	Allah:	
“-	Çağırmak	senden,	duyurmak	bendendir.”	buyurdu.		
İbrahim	(as)	“Ebu	Kubeys	tepesine	çıktı.	Parmaklarını	kulaklarına	soktu	ve	

sağa,	sola,	doğuya	ve	batıya	olmak	üzere	dört	yana	seslenerek:	
“-	 Ey	 İnsanlar!	 Rabbiniz	 Hac	 etmenizi	 size	 emrediyor.	 Ey	 Allah’ın	 kulları	

Allah’a	itaat	ediniz	ve	Kabe’ye	hacca	geliniz!”4	diye	seslendi.		
İbrahim’in	 (as)	 sesini	 duyan	 taşlar,	 ağaçlar	 ve	 her	 taraftan	 mahluklar	

“Lebbeyk	 Allahümme	 Lebbeyk!	 Buyur	 Allahım	 buyur,	 emrine	 amadeyiz,	 Sana	
itaat	 ediyoruz.!”	 dediler.	 İnsanlardan	 ilk	 icabet	 edenler	 de	 Cürhümlüler	 oldu.5	
İbrahim	ve	İsmail	(as)	Cürhümlülerle	beraber	ilk	hac	ibadetlerini	yaptılar.	

Hac	ibadetini	tamamladıktan	sonra	İbrahim	(as)	Şam’a	gitti.	Bundan	sonra	
her	sene	Şam’dan	inananlarla	beraber	gelerek	hac	ibadetini	aksatmadan	ifa	etti.	
Daha	sonra	Hz.	Sare	ve	İshak	(as)	da	gelerek	Hac	görevini	ifa	etmişlerdir.	

İbrahim	(as)	Kabe	tamamlanınca	Allah’	a	şöyle	dua	etmiştir:		
“Ey	Rabb´imiz!	 Tarafımızdan,	 Sana	 sunulan	 şu	 hizmeti,	 kabul	 buyur!	 Şüphe	

yok	ki,	her	şeyi,	hakkıyle	işiten,	hakkıyle	bilen	Sen´sin	Sen!	Ey	Rabb´imiz!	Bizi,	Sana	
teslimiyette	 sabit	 kıl!	 Soyumuzdan	 da,	 yalnız	 sana	 boyun	 eğen	 Müslüman	 bir	
ümmet	 yetiştir!	 İbâdet	 edeceğimiz	 yerleri,	 Hacc	 amellerini,	 bize	 göster,	 öğret!	
Tevbemizi,	 kabul	 buyur!	 Çünkü,	 tevbeleri,	 en	 çok	 kabul	 buyuran	 ve	 Mü´minleri,	
hakkıyle	esirgeyen	Sensin.	

Ey	 Rabb´imiz!	 Onların,	 o	 soyumuzun	 içinden,	 onlara,	 Senin	 âyetlerini	
okuyacak,	 onlara,	 Kitabı,	 hikmeti	 öğretecek,	 kendilerini,	 şirkten,	 kötülüklerden	

	
1	Arefe,	öğrenmek	ve	bilmek	demektir.	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:40;	Taberi,	Tarih,	1:60;	İbn-i	Esir,	
Kâmil,	1:37.	
2	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	6:75,	139.	
3	Hac	Suresi,	22:27.	
4	İbn-i	Ebi	Şeybe,	Musannef,	11:518;	Abdurrezzak,	Musannef,	5:97;	Beyhaki,	Delaili’n-Nübüvve,	
1:317;		
5	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:48.	
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iyice	 temizleyecek	bir	Peygamber	gönder!	Şüphe	yok	ki,	kudretiyle	her	şeye	üstün	
gelen,	hikmetiyle	herşeyi	yerli	yerince	yapan,	Sensin.”1	

Yüce	 Allah	 bu	 duasını	 İsmail’in	 (as)	 neslinden	 peygamberimizi	 Mekke’de	
göndererek	 bu	 duasının	 kabul	 edildiğini	 göstermiştir.	 Nitekim	 Kur’an-ı	 Kerim	
“Nitekim	 içinizde	 kendinizden	 bir	 peygamber	 gönderdik	 ki	 o	 size	 ayetlerimizi	
okuyor,	 sizi	 tertemiz	 yapıyor,	 size	 Kitabı	 ve	 hikmeti	 öğretiyor	 ve	 bilmediğiniz	
şeyleri	de	size	öğretmektedir.”2	buyurmuştur.	

Peygamberimiz	(asm)	de	“Ben	atam	İbrahim’in	(as)	duası,	İsâ	b.	Meryem’in	
müjdesi	 ve	 annmin	 rüyasıyım.	 Annem	 bana	 hamile	 olduğu	 zaman	 Şam’ın	
köşklerini	 aydınlatan	 bir	 nurun	 kendisinden	 çıktığını	 görmüştü.”3	buyurmuş-
lardır.		

Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	“Bizim,	Beyt´i	insanlar	için,	bir	toplanma,	sevap	
alma,	 emniyet	 ve	 selâmet	 bulma	 yeri	 yapmış	 olduğumuzu	 hatırlayınız!	 Makam-ı	
İbrahim´i,	namazgah	edininiz!	 İbrahim	 ile	 İsmail´e:	 ‘Beytimi	 tavaf	 edenler,	 ibâdet	
maksadı	 ile	orada	kalanlar,	rükû	ve	sücud	edenler	 için	Beytimi	temiz	tutun!”	diye	
emretmiştik.		

Bir	 de	 İbrahim:	 ‘Yâ	 Rab!	 Burasını,	 emniyetli	 bir	 şehir	 yap	 ve	 ehâlisinden,	
Allâha	ve	Âhiret	gününe	inananları,	mahsullerle	rızıklandır!’	diye	dua	etmişti.Yüce	
Allah	 da:	 ‘Kâfir	 olanı	 da,	 kısa	 bir	 zaman	 için,	 yararlandıracağım.	 Sonra,	 onu,	
Cehennem	azabına	zorlayacağım!	Ne	kötü	varılacak	yardir	orası!”4	buyurmuştu	ve	
öyle	oldu.	

Yüce	 Allah	 İbrahim’den	 (as)	 sonra	 İsmail’i	 (as)	 Mekke’ye	 kardeşi	 İshak’ı	
(as)	 da	 Filistin’e	 insanlara	 Allah’ın	 birliğini	 anlatmak,	 iman	 edenleri	 cennetle	
müjdeleyip,	inkar	ve	isyan	edenleri	de	cehennem	ile	korkutmak	için	peygamber	
olarak	görevlendirmiştir.		

İsmail	 (as)	 babası	 Hz.	 İbrahim	 (as)	 ile	 beraber	 Kâbe’yi	 inşaa	 etmiş	 ve	
binasını	 taştan	 yeniden	 yapmıştır.	 İsmail’i	 de	 “İnananların	 toplanma	 yeri	 olan	
Kâbe’yi	güvenli	bir	yer,	İbrahim’in	makamını	namazgâh	yapmak	ve	ibadet	eden,	
rüku	 ve	 secde	 edenler	 için	 de	 Kâbe’yi	 temiz	 tutmaları	 için”5	görevlendirmiş	 ve	
insanlara	örnek	ve	önder	yapmıştır.		

	İsmail’in	(as)	kabri	Mekke’de	Hicr	mevkiindedir.6		
	

	
1	Bakara	Suresi,	2:127-129.	
2	Bakara	Suresi,	2:	151.	
3	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	4:128;	Heysemi,	Mecmauzzevaid,	8:223;	Taberi,	Tefsir,	1:556;	
Beyhaki,	Delaili’n-Nübüvve,	1:69;	İbn-i	Saad,	Tabakat,	1:149.	
4	Bakara	Suresi,	2:125-126.	
5	Bakara	Suresi,	2:125.	
6	Aliyyu’l-Muttaki,	Kenzu’l-Ummal,	11:490.	
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LUT	(AS)	

	
Lut	 (as)	 Hz.	 İbrahim’in	 (as)	 kardeşi	 Hârân’ın	 oğludur.	 Lut	 (as)	 İbrahim	

Aleyhisselama	 ilk	 inanan	 ve	 onunla	 beraber	 hicret	 etme	 şerefine	 eren	 ilk	
mü’minlerdendi.1	Allah’tan	 çok	 korkan	 ve	 ona	 ibadet	 eden	 Lut	 (as)	 sabırlı,	
çalışkan,	 cömert,	 misafirperverdi.	 Çifçilik	 yaparak	 elinin	 emeği	 ile	 geçimini	
sağlardı.	Zamanla	Allah’ın	lutfu	ile	çok	zengin	oldu.	Malı	ve	serveti	çoğaldı.		

İbrahim	 (as)	 onu	 Sedum	 ve	 Amure	 şehrine	 irşad	 için	 gönderdi.	 Burası	
Medine	 ile	 Şam	 arasında	 bulunan	 bir	 belde	 idi.2	Geniş	 arazileri,	 bağları	 ve	
bahçeleri	 vardı	 ve	 ziraate	 ve	hayvancılığa	 çok	müsait	 idi.	 Lut	 (as)	 gelip	buraya	
yerleşti	 ve	 oranın	 halkından	 bir	 kadınla	 evlendi.	 Bir	 zalim	 kral	 Sedom	 ve	
Amure’yi	 ele	 geçirerek	 Lut	 (as)	 ile	 savaştı,	 kendisini	 esir	 aldı	 ve	 mallarını	
yağmaladı.	 İbrahim	 (as)	 318	 güçlü	 savaşçı	 ile	 gelerek	 Lut’u	 (as)	 kurtardı	 ve	
mallarını	da	ellerinden	aldı,	kralı	da	yaptığına	pişman	etti.3		

Sedomlular	 inançsızlığı	yanında	ahlaksızlıkta	aşırıya	gitmişlerdi.	Zulüm	ve	
haksızlıkta	o	derece	ileri	gittiler	ki	yolları	kesiyor	ve	yolcuların	ellerinde	ne	var	
ne	 yoksa	 alıyorlardı.4	Zina	 o	 derece	 yaygın	 hale	 gelmişti	 ki	 insanlar	 kadınlarla	
yetinmiyor	eşcinsel	sapkınlıklara	yöneliyorlardı.		

Lut	 (as)	 onlara	 nasihat	 ediyor	 ve	 “Alemde	 hiç	 kimsenin	 sizden	 önce	
yapmadığı	hayasızlığı	mı	yapıyorsunuz?	Siz	kadınları	bırakıp	şehvetle	erkeklere	
yaklaşıyorsunuz,	doğrusu	çok	aşırı	giden	bir	milletsiniz."5	diyordu.		

Sedomlular	 çok	 cahil	 bir	 milletti.6	Hz.	 Lut	 (as)	 onların	 akıllarına	 ve	
duygularına	 hitap	 ediyor	 ama	 bir	 türlü	 etkiliyemiyordu.	 Akıllarını	 nefislerinin	
hzimetine	vermiş,	şeytanı	kendilerine	dost	ve	arkadaş	edinmişlerdi.		

Lut	 (as)	 kavmine	 kendisinin	 Allah	 tarafından	 peygamber	 olarak	
görevlendirdiğini	 Allah’tan	 korkmaları	 gerektiğini,	 ölümden	 sonra	 ebedi	 bir	
hayatın	 varlığını	 ve	 bu	 hayatın	 ancak	 dünyada	 iman	 etmek	 ve	 salih	 ameller	
işlemekle	elde	edileceğini	anlatıyordu.	Ama	onlar	anlamak	istemiyorlardı.	

"Allah'a	karşı	gelmekten	sakınmaz	mısınız?	Doğrusu	ben	size	gönderilmiş	
güvenilir	bir	elçiyim.	Artık	Allah'tan	sakının	ve	bana	itaat	edin.	Buna	karşı	sizden	
bir	 ücret	 istemiyorum;	benim	ecrim	ancak	 alemlerin	Rabbine	 aittir.	Rabbinizin	
sizin	 için	 yarattığı	 eşleri	 bırakıp	 da,	 insanlar	 arasında,	 erkeklere	 mi	
yaklaşıyorsunuz?	Doğrusu	siz	azmış	bir	milletsiniz."7	dedi.	

Sedomlular	 ona	 cevaben.	 "Ey	 Lut!	Bu	 sözlerinden	 vazgeçmezsen,	mutlaka	
seni	 kovarız."8	dediler.	 Sonra	 küstahça	 “Şayet	 doğru	 söylüyorsan	 bize	 Allah’ın	
azabını	getir	de	görelim!”9	diye	Hz.	Lut	(as)	ile	alay	ettiler	ve	şehirden	çıkarmakla	
tehdit	ettiler.10	

	
1	Ankebut	Suresi,	29:26.	
2	Taberî-Tarih,	1:157.	
3	Ebülfida,	el-Bidaye	ve’n-Nihaye,	1:152-153;	Yâkubî,	Tarih,	1:25.	
4	Ankebut	Suresi,	29:29.	
5	A'raf	Suresi,	7:80-81.	
6	Neml	Suresi,	27:55.	
7	Şuara	Suresi,	26:160-166.	
8	Şuara	Suresi,	26:167.	
9	Ankebut	Suresi,	29:29.	
10	A’raf	Suresi,	7:82.	
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Lut	(as)	Sedomda	yirmi	dokuz	yıl	kalmıştır.1	Ne	var	ki	yaptığı	nasihatlerle	
onları	 kötü	 fiillerinden	 vazgeçirememişlerdir.	 Sedomlular	 bu	 kötü	 fiillerine	
bağlık	 bahçelik	 ve	 zenginlik	 kaynağı	 olan	 beldelerini	 korumak	 amacıyla	
yapıyorlardı.	 “İçinize	 gelen	 yabancıları	 yakalayıp	 dövün	 ve	 ırzına	 geçin	 ki	 bir	
daha	gelip	bizi	 rahatsız	etmesinler!”	diye	öncelikli	olarak	yabancılara	bu	zulüm	
ve	ahlaksızlığı	yapmaya	başlamışlar,	sonra	kendi	kendilerine	düşmüşlerdir.	

	
Lut	Kavminin	Helak	Olması	
Lut	(as)	kavminden	eza	ve	cefa	görmeye	başladı.	Kavmi	Lut’un	(as)	karısını	

kendi	 akrabalarından	olduğu	 için	akrabalık	damarından	yararlanarak	aldattılar	
ve	Lut’un	aleyhine	geçirdiler.	Bunun	üzerine	Lut	(as)	Allah’a	yalvarmaktan	başka	
çare	kalmadığını	anladı	ve	Allah'tan	yardım	istedi.	"Rabb'im	şu	bozguncu	kavme	
karşı	"bana	yardım	et"2	"Rabb'im,	beni	ve	ailemi	bunların	yaptıklarından	kurtar"3	
diye	dua	etti.	

Bunun	 üzerine	 Allahü	 Teala,	 Hz.	 Lût'un	 davetine	 uymayan	 kavmini	 yok	
etmek	 üzere	 meleklerini	 görevlendirdi.	 Melekler,	 önce	 Hz.	 İbrahim’e	 (as)	
uğradılar	 ve	 orada	 Hz.	 Lût'un	 kavmini	 cezalandırmak	 üzere	 geldiklerini	
söylediler.	 "Biz	 şüphesiz	 suçlu	 bir	 millete	 gönderildik.	 Bu	 kasaba	 halkını	 yok	
edeceğiz,	 çünkü	 oranın	 halkı	 zalim	 kimselerdir	 Lût'a	 iman	 edip	 onun	 ehlinden	
olanlar	 bunun	 dışındadır.	 Karısı	 hariç	 hepsini	 kurtaracağız.	 Karısının	 geride	
kalanlardan	olmasını	gerekli	bulduk"4	dediler.		

Melekler	 genç	 delikanlıkların	 suretinde	 Hz.	 Lût'un	 bulunduğu	 Sedom	
şehrine	geldiler.	Yüce	Allah	Lut	kavmini	helak	etmek	 için	gönderdiği	meleklere	
“Lut	 onların	 aleyhine	dört	 defa	 şahadette	bulunursa	onları	 helak	 etmenize	 izin	
verdim”5	dedi.		

Melekler	geldiğinde	Hazreti	Lut	(as)	onları	tanıyamadı	ve	çok	sıkıldı.	Çünkü	
Sedomlular	 ahlaksız	 bir	 topluluktu.	 Kadınları	 bırakıp	 genç	 delikanlılara	
yönelimişlerdi.	Bu	nedenle	"Bu	çetin	bir	gündür"6	dedi.	Sıkılma	sebebi,	melekleri	
insan	 zannetmesi	 idi.	 Çünkü	 melekler	 genç	 ve	 yakışıklı	 erkekler	 suretinde	
gelmişlerdi.	 Hz.	 Lut,	 kavminin	 yaptığı	 ahlaksız	 hareketleri	 ve	 kötü	 huylarını	
biliyordu.	 Korkusu	 bundandı.	 Gerçekten	 de	 Lut’un	 evine	 misafirlerin	 geldiğini	
duyan	 "şehir	 halkı	 sevinerek	 geldiler."7	“Lut’un	 (as)	 misafirleri	 olan	 meleklere	
tecavüz	etmek	istediler.”8		

Hz.	 Lut	 (as)	 onların	 bu	 ahlaksız	 isteklerinden	 çok	 sıkıldı	 ve	 sıkıntısını	
kavminden	 şikayet	 ederek	 meleklere	 anlattı.	 Melekler	 Allah	 tarafından	 azabın	
geleceğini	 haber	 vermek	 ve	 kavmin	 ahlaksızlığına	 şahit	 olmak	 için	
gönderilmişlerdi.	 Yüce	 Allah	 peygamberinden	 şahitlik	 almadan	 ve	 meleklerini	
şahit	 tutmadan	 azabı	 göndermiyordu.	 	 Bu	 nedenle	 Hz.	 Lut	 (as)	 dört	 defa	
kavminin	 kötülüğünden	 şikayetçi	 olacak	 ve	 melekler	 de	 dört	 defa	 şahit	
olacaklardı.	Yüce	Allah	onların	şahitliklerinden	sonra	azabı	hak	ettikleri	için	azap	
verecekti.		

	
1	Hâkim,	Müstedrek,	2:562;	Mes´ûdî,	Murucuzzeheb,	1:46.	
2	Ankebut	Suresi,	29:30.	
3	Şuara	Suresi,	25:169.	
4	Hicr	Suresi,	15:58-60;	Ankebut	Suresi,	29:31-32.	
5	İbn-i	Ebi	Şeybe,	Musannef,	11:	523;	Taberi,	Tarih,	1:154.	
6	Hud	Suresi,	11:77.	
7	Hicr	Suresi,	15:67.	
8	Kamer	Suresi,	54:37.	
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Lut	(as)	kapıya	gelenlere	“Bunlar	benim	misafirlerimdir.	Beni	onlara	karşı	
mahçup	etmeyin.	Allah’tan	korkun	ve	beni	utandırmayın!”1	dedi.	Onlar	buna	hiç	
yanaşmadılar.	Bunun	üzerine	Lut	 (as)	 onlara	nasihat	 etti	 ve	 “Ey	kavmim!	 Sizin	
kadınlarınız	benim	kızlarım	sayılır.	Onlar	sizin	için	daha	temizdir.	Ben	onları	size	
nikahlayabilirim.	 Sizin	 hiç	 aklınız	 yok	mu?	 İçinizde	de	mi	 akıllı	 birisi	 yoktur?”2	
dedi.	 Onlar	 bu	 güzel	 nasihate	 mukabil	 “Senin	 kızların	 olan	 kadınlarla	 bizim	
işimizin	 olmadığını	 sen	 de	 biliyorsun.	 Sen	 bizim	 ne	 dediğimizin	 ve	 ne	
istediğimizin	farkındasın!”3	diye	ahlaksızca	konuştular.		

Lut	 (as)	 sıkıntısını	 ve	 üzüntüsünü	 “Keşke	 size	 yetecek	 gücüm	 olsaydı	 da	
sizinle	savaşsa	idim	veya	sığınacak	sağlam	bir	yerim	olsaydı!”4	diye	yüce	Allah’a	
sığındı.	 Melekler	 tüm	 bu	 olaylara	 ve	 konuşmalara	 şahitlik	 ediyorlardı.	 Allah’ın	
Lut	 kavmine	 takdir	 ettiği	 azabın	 vakti	 gelmişti.	 Melekler	 kavmin	 azabı	 hak	
ettiğine	 şahit	 olmuşlar	 ve	 peygamberin	 şahadetini	 de	 bizzat	 görüp	 şahitlik	
etmişlerdi.		

Melekler	 Lut	 Aleyhisselama	 "Biz	 Allah’ın	 melekleriyiz.	 Bu	 kavmin	 şüphe	
edip	 durdukları	 azabı	 getirdik”5	dediler.	 Sonra	 “Gece	 yarısından	 sonra	 inanan	
mü’minleri	 de	 yanına	 alarak	 bu	 beldeyi	 terk	 et.	 Senin	 hanımın	 dışındakiler	
kurtulacak,	ancak	hanımın	onlardan	olduğu	için	kavminin	başına	gelen	onun	da	
başına	gelecektir.	Onlara	verilen	süre	gün	doğana	kadardır.	Onlar	yaptıklarından	
dolayı	 gökten	 gelen	 azabı	 hak	 etmişlerdir.	 Gün	 doğması	 yakın	 değil	 midir?”6	
dediler	ve	kayboldular.		

Hud	 (as)	 ev	 halkını	 ve	 inananları	 yanına	 alarak	 gece	 yarısından	 sonra	
Sedom’u	terk	etti.	Yanındakilere	“Sakın	arkanıza	dönüp	bakmayın!”	dedi.	Sabaha	
kadar	 yürüdüler.	 Sabahleyin	 “Allah’ın	 emri	 gelince	 bir	 sayha	 ve	 çığlık	 onları	
yakaladı.7	Üzerlerine	sert	 taşlar	yağmaya,	müthiş	bir	 taş	yapmuru	ve	zelzele	 ile	
her	 yer	 sarsılmaya	 ve	 sallanmaya	 başladı.8	Yüce	 Allah	 Lut’u	 ve	 inananları	
kurtardı;	 ancak	 “Sakın	 dönüp	 arkanıza	 bakmayın!”	 diye	 uyardığı	 halde	 azabın	
sesini	duyup	taş	yağmuru	başlayınca	Lut’un	(as)	hanımı	geriye	döndü	ve	“Eyvah!	
Kavmim!”	der	demez	yüz	üstü	düştü	ve	o	da	azaba	uğrayanlardan	oldu.	Çünkü	o	
inanmamıştı	 ve	 kavmini	 çok	 seviyor	 ve	 kötülüklerine	 de	 kalben	 taraftar	
oluyordu.	

Yüce	 Allah	 Sedom	 halkını,	 iman	 etmedikleri,	 zulmettikleri	 ve	
ahlaksızlıklarından	 dolayı	 helak	 etmişti.9	Yüce	 Allah	 onların	 memleketlerini	
altüst	etti.	Bunda	insanlar	için	ibretler	ve	ders	alınacak	pek	çok	hususlar	vardır.10	
Allahın	 emrini	 ve	 peygamberlerinin	 nasihatini	 dinlememelerinin	 sonucu	 çok	
kötü	olmuştu.11		

	
1	Hicr	Suresi,	15:68-69.	
2	Hud	Suresi,	11:78.	
3	Hud	Suresi,	11:79.	
4	Hud	Suresi,	11:80.	
5	Hicr	Suresi,	15:63-64.	
6	Hud	Suresi,	11:81;	Ankebut	Suresi,	29:34.	
7	Hicr	Suresi,	15:73-77.	
8	Hud	Suresi,	11:82-83.	
9	Abdulfettah	Tabbara,	Ma'al	Enbiya'	Fil-Kur'an,	s,	142-146;	Muhammed	Ahmed	Cad,	Kısasu'l-
Kur'an,	68-76.	
10	Hicr	Suresi,	15:	73-77;	Neml	Suresi,	27:57-59.	
11	Kamer	Suresi,	54:	38-39.	
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Yüce	 Allah	 fıtratlarını	 bozan	 ve	 eşcinselliğe	 yönelen	 haddini	 aşmış	 bu	
kavmi	 bir	 yanardağın	 patlaması	 ile	 helak	 etmiş	 oldu.	 Bu	 onların	 dünyadaki	
azaplarıydı.	Ahirette	azapları	daha	çetin	ve	daha	dehşetli	olacaktır.	

Peygamberimiz	 (asm)	 “Lut	 kavminin	 amelini	 işleyen	 kişiye	 Allah	 lanet	
etsin!	Lut	kavminin	amelini	işleyen	kişiye	Allah	lanet	etsin!	Lut	kavminin	amelini	
işleyen	kişiye	Allah	lanet	etsin!”1	buyurarak	üç	defa	eşcinseller	için	lanet	etmiştir.	
Bu	 nedenle	 eşcinseller,	 fıtratını	 bozup	 Allah’ın	 emrine	 karşı	 çıktığı	 ve	 neslin	
kesilmesine	sebep	olduğu	için	lanete	uğramışlardır.	Ne	dünyada	ve	ne	de	ahirette	
onlar	için	kurtuluş	imkanı	yoktur.		

	
Lut	Aleyhisselamın	Vefatı	
Lut	 (as)	mü’minleri	 yanına	 alarak	Filistin’e	 amcası	 İbrahim’in	 (as)	 yanına	

geldi.	 İbrahim	 (as)	 onu	 kızı	 Medyen	 ile	 evlendirdi.	 Medyen	 halkı	 onların	
soyundan	geldiği	rivayet	edilir.2	Yedi	sene	daha	yaşadı	ve	Filistin’de	vefat	etti.	

Makamı	İbrahim	(as)	ve	Sare’nin	kabirlerinin	yakınındadır.3	
	

	
1	Ebû	Davud,	Sünen,	4:158;	Tirmizî-Sünen,	4:57-58;	İbn-i	Mace,	Sünen,	2:856;	Ahmed	b.Hanbel,	
Müsned,	1:317;	Münzirî,	Ettirğib	ve’t-Terhib,	3:287;	Süyûtî,	Câmiüssagir,	2:181.	
2	İbn-i	Haldun,	Tarih,	2:37-41.	
3	M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	TDV,	1:258.	
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Hz.	YAKUB	(AS)	
	
İshak	 (as)	 torunlarından	 olan	 Yakub	 (as)	 ikiz	 kardeşi	 Ays	 ile	 	 beraber	

doğmuştur.	 İkiz	 kardeşini	 takip	 ederek	 ikinci	 olarak	 doğduğu	 için	 adını	 Yakub	
vermişlerdir.	 Yakub	 Aleyhisselamın	 bir	 diğer	 adı	 da	 İsrail’dir.	 İsrail	 anlam	
itibarıyla	“gece	yürüyen”	anlamına	gelmektedir.	Bir	başka	anlamı	da	Allah’ın	kulu	
demektir.	Geceleri	çok	ibadet	ettiği	ve	Allahın	rızasını	bu	yolla	talep	ettiği	için	bu	
isim	verilmiştir.1	

Yakub	 Aleyhisselamın	 peygamberliği	 melekler	 tarafından	 Hz.	 İbrahim’e	
(as)	 müjdelenmiştir.	 Nitekim	 yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Biz	 İbrahime	 (as)	
İshak’ı,	onun	arkasından	gelecek	olan	Yakub’u	müjdeledik.”2	buyrulmaktadır.		

Yakub	(as)	önce	dayısı	Leban’ın	büyük	kızı	Leyya	ile	evlendi.	O	vefat	edince	
küçük	 kızı	 Rahil	 ile	 evlenmiştir.	 Leyya’dan	 on	 evladı	 dünyaya	 gelen	 Yakub	
Aleyhisselamın	 Rahil’den	 Yusuf	 ve	 Bünyamin	 adında	 iki	 evladı	 daha	 dünyaya	
gelmiş	ve	on	iki	evladı	olmuştur.3	

Yakub	 (as)	 kuvvetli	 bir	 basirete	 ve	 samimi	 bir	 kişiliğe	 sahipti.	 Nitekim	
“Kuvvetli,	basiretli	ve	halis	kullarımız	İbrahim,	İshak	ve	Yakub’u	insanlara	anlat.	
Onların	ahireti	düşünmeleri	sebebiyle	kendimize	halis	kul	yaptık.”4	ayeti	onların	
en	önemli	özelliğinin	ahireti	düşünmeleri	ve	ihlaslı	olmalarıydı.		

Yüce	 Allah	 İbrahim,	 İshak	 ve	 Yakub’u	 (as)	 ahireti	 düşünen,	 daima	 iyilik	
yapan,	Allah’ı	görüyor	gibi	ibadet	eden	halis	kullar	olarak	överek	insanlığa	örnek	
göstermektedir.5	

Yakub	 (as)	 diğer	 peygamberler	 gibi	 İbrahim’in	 (as)	 hanif	 dinine	 yani	
Tevhide	inanmaya	ve	Allah’a	teslim	olmaya	davet	etmekteydi.6		

Yakub	 (as)	 Allah’ın	 kendisine	 öğretmesi	 ile	 rüyayı	 yorumlamayı	 da	
biliyordu.	Nitekim	oğlu	Yusuf	(as)	rüyasında	on	bir	yıldız,	bir	aya	bir	de	güneşin	
kendisine	secde	ettiğini	görmüş	ve	gördüğü	rüyasını	babasına	anlatmıştı.	Yakub	
(as)	 da	 “Yavrum,	 rü'yanı	 kardeslerine	 anlatma,	 sonra	 sana	 bir	 tuzak	 kurarlar.	
Çünkü	seytan,	insana	apaçık	bir	düsmandir!	Böylece	Rabb'in	seni	seçecek	ve	sana	
rü'yada	görülen	olaylarin	yorumunu	öğretecek.	Sana	ve	Ya'kûb	soyuna	nimetini	
tamlayacaktir.	Nasil	 ki	 atalarin	 İbrahim'e,	 ve	 İshâk'a	da	nimetini	 tamamlamıştı.	
Şüphesiz	Rabb'in	bilendir,	hikmet	sahibidir.”7	demişti.		

Yakub	 Aleyhisselam’ın	 hayatı	 Yusuf	 Aleyhisselam	 kıssasında	 anlatılacağı	
için	bahsi	kısa	keserek	oraya	havale	ediyoruz.	

Yakub	 (as)	 çok	 sabırlıydı.	 Evlat	 acısı	 ve	 ayrılığı	 ile	 imtihan	 edildi.	 Bu	
nedenle	 Kur’an-ı	 Kerim	 onun	 hayatını	 Yusuf	 (as)	 hayatı	 ile	 beraber	 anlatmak-
tadır.	 Yakub	 (as)	 evlat	 acısı	 ile	 gözlerini	 kaybetmiş,	 saçlarını	 ağartmış	 ve	 beli	
bükülmüştür	ama	sabretmiştir.8		

Sonuçta	 Yakub	 Aleyhisselamın	 çocukları	 yaptıklarına	 pişman	 oldular	
babalarından	 ve	 kardeşleri	 Yusuf’tan	 özür	 dilediler.	 Yakub	 (as)	 ve	 Yusuf	 (as)	

	
1	Taberi,	Tarih,	1:162.	
2	Hud	Suresi,	11:71;	Meryem,	Suresi,	19:	49-50.	
3	İbn	Haldun,	Tarih,	Beyrut,	1971,	I:39.	
4	Sad	Suresi,	38:45-46.	
5	Enam	Suresi,	6:84.	
6	Bakara	Suresi,	2:133.	
7	Yusuf	Suresi,	12:	4-6.	
8	Yusuf	Suresi,	12:	83-100.	
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onlar	 için	 dua	 etti.	 Daha	 sonra	 Cebrail	 (as)	 Yakub’un	 duasının	 kabul	 edildiğini	
müjdeledi.1	

Yakub	 (as)	 çok	 sabırlıdır.	 Evlatlarına	 karşı	 çok	 şefkatlidir.	 Çocukları	
arasınad	mesafeyi	korur,	perdeyi	kaldırmaz	Allah’ın	hikmetinden	emindir,	acele	
etmez	hayırla	sonuçlanacağını	bekler.	Çocuklarının	kardeşi	Yusuf’a	yaptıklarının	
doğru	olmadığını	bildiği	halde	elinde	kesin	bir	delil	olmadığı	için	onları	peşinen	
cezalandırmaz	 zaman	 içinde	 Allah’ın	 hikmetine	 havale	 eder,	 sabırla	 beklemeyi	
tercih	eder.		

	
Peygamberler	Allah’ın	Hikmetine	Uyarlar	
Hazret-i	 Yakup'tan	 sorulmuş	 ki,	 "Niçin	 Mısır'dan	 gelen	 gömleğinin	

kokusunu	işittin	de,	yakınında	bulunan	Kenan	Kuyusundaki	Yusuf'u	görmedin?"	
Cevaben	 demiş	 ki:	 “Bizim	 halimiz	 şimşekler	 gibidir;	 bazan	 görünür,	 bazan	
saklanır.	Bazı	vakit	olur	ki,	en	yüksek	mevkide	oturup	her	tarafı	görüyoruz	gibi	
oluruz.	Bazı	vakitte	de	ayağımızın	üstünü	göremiyoruz.”2	

Bediüzzaman	Said	Nursi	Hz.	Yakub	(as)	ile	Hz.	Yusuf’un	(as)	durumu	ve	elli	
seneye	yakın	haber	alamayışını	Allah’ın	hikmeti	ve	takdiri	olarak	değerlendirir.	
Şöyle	der:		

“Elhasıl,	insan	her	ne	kadar	fâil-i	muhtar	ise	de,	fakat	“Allah	dilemedikçe	siz	
hiçbir	 şey	 isteyemezsiniz”3	sırrınca,	 meşiet-i	 İlâhiye	 asıldır,	 kader	 hâkimdir.	
Meşiet-i	 İlâhiye,	meşiet-i	 insaniyeyi	 geri	 verir,	 “Kader	 hükmedince	 göz	 görmez	
olur.”4	hükmünü	icra	eder.	Kader	söylese,	iktidar-ı	beşer	konuşmaz,	ihtiyar-ı	cüz'î	
susar.”5	

Hz.	 Yakub	 (as)	 çok	 konuşmaz,	 konuştuğu	 zaman	 hikmetle	 konuşur	 ve	
daima	sabır	ve	tevekkül	halini	muhafaza	ederdi.	Kur’an-ı	Kerim	bu	sabrı	“Sabr-ı	
Cemil” 6 	diye	 isimlendirir.	 Bunu	 da	 “En	 iyi	 koruyucu	 Hafîz	 Allah’tır.	 O	
Merhametlilerin	en	merhametlisidir”	diye	ifade	eder.	

Yüce	 Allah	 da	 onu	 sabır	 ve	 tevekkülünün	 mükafatı	 olarak	 ömrünün	 en	
mesut	dönemini	yaşatmıştır.	

	
Şefkatin	Aşktan	Üstündür	
Hz.	 Yakub’un	 Hz.	 Yusuf’a	 muhabbetini	 aşk	 olarak	 niteleyen	 İmam-ı	

Rabbani’ye	muhalefet	eden	Bediüzzaman	bu	konuda	şöyle	der:	
“Hazret-i	 Yakup	 aleyhisselâmın	 Yusuf	 aleyhisselâma	 karşı	 şedit	 ve	 parlak	

hissiyatı,	 muhabbet	 ve	 aşk	 değildir,	 belki	 şefkattir.	 Çünkü,	 şefkat,	 aşk	 ve	
muhabbetten	 çok	 keskin	 ve	 parlak	 ve	 ulvî	 ve	 nezihtir	 ve	 makam-ı	 nübüvvete	
lâyıktır.	Fakat	muhabbet	ve	aşk,	mecazî	mahbuplara	ve	mahlûklara	karşı	derece-i	
şiddette	olsa,	o	makam-ı	muallâ-yı	nübüvvete	 lâyık	düşmüyor.	Demek,	Kur'ân-ı	
Hakîmin	 parlak	 bir	 i'câz	 ile,	 parlak	 bir	 surette	 gösterdiği	 ve	 ism-i	 Rahîm'in	
vusûlüne	vesile	olan	hissiyat-ı	Yakubiye,	yüksek	bir	derece-i	şefkattir.		

İsm-i	 Vedûda	 vesile-i	 vusûl	 olan	 aşk	 ise,	 Züleyha'nın	 Yusuf	 aleyhisselâma	
karşı	 olan	muhabbet	meselesindedir.	 Demek	Kur'ân-ı	Mu'cizü'l-Beyan,	Hazret-i	

	
1	Salebi,	Arais,	Mısır-1951,	s.	140.	
2	Bediüzzaman,	Mektubat,	2012,	s.	87.	
3	İnsan	Suresi,	76:	30.	
4	Feyzu’l-Kadir,	H.	No:	3312;	FEthu’l-Kebir,	3:	37.		
5	Mektubat,	88.	
6	Yusuf	Suresi,	12:	18.	
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Yakup	 aleyhisselâmın	 hissiyatını	 ne	 derece	 Züleyha'nın	 hissiyatından	 yüksek	
göstermişse,	şefkat	dahi	o	derece	aşktan	daha	yüksek	görünüyor.	

	
Üstadım	İmam-ı	Rabbânî,	aşk-ı	mecazîyi	makam-ı	nübüvvete	pek	münasip	

görmediği	 için	 demiş	 ki:	 “Mehâsin-i	 Yusufiye,	 mehâsin-i	 uhreviye	 nev'inden	
olduğundan,	ona	muhabbet	ise	mecazî	muhabbetler	nev'inden	değildir	ki,	kusur	
olsun.”1	

Ben	de	derim:	Ey	Üstad,	o	tekellüflü	bir	tevildir.	Hakikat	şu	olmak	gerektir	
ki:	O	muhabbet	değil,	belki	yüz	defa	muhabbetten	daha	parlak,	daha	geniş,	daha	
yüksek	bir	mertebe-i	şefkattir.	

Evet,	 şefkat	 bütün	 envâıyla	 lâtîf	 ve	 nezihtir.	 Aşk	 ve	 muhabbet	 ise,	 çok	
envâına	tenezzül	edilmiyor.	

Hem	şefkat	pek	geniştir.	Bir	 zât,	 şefkat	 ettiği	 evlâdı	münasebetiyle,	bütün	
yavrulara,	hattâ	zîruhlara	şefkatini	ihata	eder	ve	Rahîm	isminin	ihatasına	bir	nevi	
âyinedarlık	 gösterir.	 Halbuki	 aşk,	 mahbubuna	 hasr-ı	 nazar	 edip	 herşeyi	
mahbubuna	feda	eder.	Yahut	mahbubunu	îlâ	ve	senâ	etmek	için	başkalarını	tenzil	
ve	 mânen	 zemmeder	 ve	 hürmetlerini	 kırar.	 Meselâ	 biri	 demiş:	 "Güneş	
mahbubumun	 hüsnünü	 görüp	 utanıyor;	 görmemek	 için	 bulut	 perdesini	 başına	
çekiyor."	Hey	âşık	efendi!	Ne	hakkın	var,	sekiz	İsm-i	Âzamın	bir	sahife-i	nuranîsi	
olan	güneşi	böyle	utandırıyorsun?	

Hem	 şefkat	 hâlistir,	 mukabele	 istemiyor,	 sâfi	 ve	 ivazsızdır.	 Hattâ	 en	 âdi	
mertebede	olan	hayvânâtın	yavrularına	karşı	fedakârâne,	ivazsız	şefkatleri	buna	
delildir.	

Halbuki	 aşk	ücret	 ister	 ve	mukabele	 talep	eder.	Aşkın	ağlamaları	bir	nevi	
taleptir,	bir	ücret	istemektir.	

Demek,	suver-i	Kur'âniyenin	en	parlağı	olan	Sûre-i	Yusuf'un	en	parlak	nuru	
olan	Hazret-i	Yakup'un	(as)	şefkati,	 ism-i	Rahmân	ve	Rahîm'i	gösterir	ve	şefkat	
yolu	 rahmet	 yolu	 olduğunu	 bildirir.	 Ve	 o	 elem-i	 şefkate	 devâ	 olarak	 da	
“Muhakkak	Allah	en	hayırlı	koruyucudur;	Merhametlilerin	en	merhametlisidir”2	
dedirir.3	

	
1	İmam-ı	Rabbani,	Mektubat,	3:	134,	100.	Mektup.	
2	Yusuf	Suresi,	12:	64.	
3	Bediüzzaman,	Mektubat,	52-53.	
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Hz.	YUSUF	(AS)	

	
Giriş	
Yakub	 Aleyhisselamın	 ikinci	 hanımı	 olan	 Rahil’den	 doğan	 Yusuf	 (as)	 Hz.	

İbrahim’e	dayanır.1	Kur’an-ı	Kerimde	“Ahsenü’l-Kasas”	olarak	isimlendirilen	111	
ayeti	Yusuf	Suresi	hemen	hemen	tamamında	Yusuf	Aleyhisselamdan	bahseder.		

Yusuf	(as)	bir	gece	rüyasında	on	bir	yıldızın,	güneş	ve	ayın	kendisine	secde	
ettiklerini	gördü.	Bu	rüyayı	babasına	anlattı.	Babası	rüyanın,	Hz.	Yusuf'un	büyük	
bir	 insan	 olacağına	 işaret	 olduğunu	 anladı	 ve	 Yusuf'a	 rüyasını	 ağabeylerine	
anlatmamasını	 söyledi.	 Ağabeyleri	 Yusuf'u	 kıskandılar	 ve	 ondan	 bir	 şekilde	
kurtulmayı	 düşündüler.	 Babalarından	 izin	 alarak,	 onunla	 oynama	 bahanesiyle	
Yusuf'u	 alıp	uzağa	götürdüler.	Onu	 susuz	bir	 kuyuya	attılar,	 gömleğini	da	kana	
bulayarak,	"Yusuf'u	kurt	kaptı"	diye	babalarına	yalan	söylediler.	

Kuyunun	 yanından	 geçmekten	 olan	 bir	 kafile	 su	 almak	 için	 kuyuya	
kovalarını	attılar.	Kuyudan	su	yerine	Yusuf	çıktı.	Kafile	köle	olarak	satmak	üzere	
alıp,	Mısır'a	götürdüler.	Orada	az	bir	fiyatla	onu	Mısır	Azîzi	olan	Maliye	bakanına	
sattılar.	 Aziz'in	 hanımı	 Yûsuf'a	 göz	 koydu.	 Onu	 kendisiyle	 beraber	 olmaya	
çağırdı.	Yusuf	(as)	bunu	kabul	etmeyince,	ona	iftira	edip	kocasına	şikayet	etti	ve	
hapse	attırdı.	

Hz.	 Yusuf	 (as)	 on	 iki	 sene	 hapiste	 kaldı.	 Orada	 hükümdarın	 şerbetçisi	 ve	
aşçısı	ile	tanıştı.	Onların	gördükleri	rüyaların	yorumunu	yaptı.	Birisinin,	kurtulup	
efendisinin	hizmetine	devam	edeceğini,	diğerinin	 ise	öldürüleceğini	söyledi.	Hz.	
Yusuf,	kurtulacak	olana,	kendisini	efendisinin	yanında	anmasını	istedi.	

Hükümdar	bir	gece	rüyasında	yedi	zayıf	ineğin	yedi	semiz	ineği	yediğini	ve	
yedi	yeşil	başakla	yedi	kuru	başak	gördü.	Bu	rüyanın	yorumunu	yaptırmak	istedi.	
Hz.	 Yusuf'un	 rüya	 yorumu	 yaptığını	 öğrendi	 ve	 onu	 hapisten	 çıkarıp,	 rüyasını	
anlattı.	 Hz.	 Yusuf,	 yedi	 sene	 bolluk	 olacağını,	 peşinden	 gelen	 yedi	 senenin	 ise	
kıtlıkla	 geçeceğini	 söyledi.	 Bunun	 üzerine	 hükümdar,	 Hz.	 Yusuf'u	 maliye	
bakanlığına	 getirdi.	 Yusuf	 (as)	 bolluk	 yıllarında	 bütün	 ambarları	 zahire	 ile	
doldurttu;	 kıtlık	 yılları	 gelince	bu	 zahireyi	 halka	dağıtmaya	başladı.	Aynı	 kıtlık,	
Hz.	Yusuf'un	babasının	memleketi	olan	Kenan	diyarında	da	yaşandı.	

Yusuf’un	(as)	kardeşleri	de	zahire	almak	için	iki	kez	Kenan	ilinden	Mısır'a	
geldi.	 Sonunda	 Yusuf	 (as)	 kardeşlerine	 kendini	 tanıttı	 ve	 onları	 affettiğini	
belirterek,	 "Bugün	azarlanacak	değilsiniz,	Allah	 sizi	 bağışlar,	 o	merhametlilerin	
merhametlisidir"2	dedi.	 Yusuf	 (as)	 babası,	 annesi	 ve	 kardeşlerinin	 tamamını	
Mısır'a	davet	etti.	

Ailesi	Mısır'a	 vardığında	 Yusuf	 (as)	 anne	 ve	 babasını	 tahta	 oturttu;	 diğer	
onbir	kardeşi	ise	Hz.	Yusuf'un	önünde	eğildiler.	O	zaman	Yusuf	(as)	"Babacığım,	
işte	bu	vaktiyle	 gördüğüm	rüyanın	 çıkışıdır;	Rabbim	onu	gerçekleştirdi.	 Şeytan	
benimle	 kardeşlerimin	 arasını	 bozduktan	 sonra,	 beni	 hapisten	 çıkaran,	 sizi	
çölden	 getiren	 Rabbim,	 bana	 pek	 çok	 iyiliklerde	 bulundu.	 Doğrusu	 Rabbim,	
dilediğine	 lütufkardır,	 O	 şüphesiz,	 bilendir,	 hakimdir."3	dedi.	 Bu	 şekilde	 İsrail	
oğulları,	Filistin'den	Mısır'a	gelip	yerleşmiş	oldu.	Bir	süre	sonra	Yakub	(as)	vefat	
etti.	 Yusuf	 (as)	 Allah	 Teala'ya	 şöyle	 münacatta	 bulundu:	 "Rabbim,	 bana	
hükümdarlık	verdin,	rüyaların	yorumunu	öğrettin.	Ey	göklerin	ve	yerin	yaratanı!	

	
1	Kamil	Miras,	Tecrid	Tercemesi,	9:139.	
2	Yusuf	Suresi,	12:92.	
3	Yusuf	Suresi,	12:100.	
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Dünya	ve	ahirette	koruyanım	sensin!	Benim	canımı,	Müslüman	olarak	al!	Ve	beni	
iyilere	 kat!"1	Yusuf’un	 (as)	 hayat	 hikayesi	 Kur'an-ı	 Kerîm'de	 "Ahsenü'l-Kasas”,	
“Kıssaların	en	güzeli"	unvanını	aldı.	Pek	çok	olayları	içeren	bu	hayat	hikayesi	için	
Allah	 Teala	 şöyle	 buyurdu:	 Andolsun	 ki,	 Yusuf	 ve	 kardeşlerinin	 olayında,	 nice	
ibretler	vardır."2	

Yusuf’un	 (as)	 defnedildiği	 yer,	 rivayetlere	 göre,	 İbrahim’in	 (as)	 medfun	
bulunduğu	Kudüs	yakınlarında	Halilü'r-Rahman	kasabasındadır.	

	
1.	Yusuf	Aleyhisselamın	Çocukluğu	
Yusuf	(as)	doğduğu	zaman	babası	onun	bakımı	için	halasına	vermişti.	Yusuf	

(as)	 onun	 yanında	 büyüdü.	 İshak	Aleyhisselamın	 kızı	 olan	 halası	 kendisini	 çok	
seviyordu.3	Yakub	(as)	 “Artık	onu	bana	 teslim	et.”	dedi.	 	Halası	onu	çok	sevdiği	
için	 yanından	 ayırmak	 istemedi	 ve	 bir	 hile	 ile	 yanında	 tutmak	 için	 yanında	
bulunduğu	değerli	 ve	 ziynetli	 kuşağını	Yusuf’un	 (as)	beline	 sardı	ve	elbisesi	 ile	
kapattı.	Sonra	kuşak	kayboldu	diye	arattırdı.		

Ev	 halkı	 üzerinde	 aranınca	 Yusuf’un	 üzerinden	 çıktı.	 Onların	 hukukuna	
göre	mal	 sahibi	 hırsızı	 tutar	 kimse	 itiraz	 edemezdi.	 Bu	 nedenle	 halası	 “Vallahi	
ben	 Yusuf	 hakkında	 istediğimi	 yapabilirim!”	 dedi.	 Durumu	 Yakub’a	 (as)	 da	
anlattılar.		

Yakub	(as):	
“-	Şayet	Yusuf	böyle	bir	şey	yapmışsa	O	sana	teslim	edilir,	benim	elimden	

bir	şey	gelmez.”	dedi.	Böylece	Yusuf	biz	müddet	daha	halasının	yanıda	kaldı.4	
Yusuf’un	(as)	çok	sevilmesi	diğer	kardeşlerinin	kıskanlığını	çekti.		
	
Yusuf	Aleyhisselamın	Gördüğü	Rüya	
Yusuf	(as)	bir	gün	rüyasında	on	bir	yıldızla	güneş	ve	ayın	kendisine	secde	

ettiğini	 gördü.	 Bunu	 babasına	 anlatınca	 Yakub	 (as):	 “Sakın	 bu	 rüyayı	
kardeşlerine	 anlatma!	 Sonra	 onlar	 bir	 tuzak	 kurarlar	 ve	 sana	 zarar	 verirler.	
Çünkü	şeytan	 insanın	apaçık	düşmanıdır.	Rabbin	seni	 seçkin	kılacak,	 sana	rüya	
tabirlerini	 öğretecek	 ve	 ataların	 İbrahim	 ve	 İshak	 gibi	 seni	 Yakub	 hanedanına	
nimetini	tamamlayacaktır.	Şüphe	yok	ki	Rabbin	her	şeyi	bilen	ve	her	işi	hikmetle	
yapandır.”5	dedi.		

Yakub	 (as)	 gizli	 tutmasını	 istemişti	 ama	 bu	 konuşmaları	 Yakub’un	 diğer	
hanımı	Leyya	duymuştu.	Yakub	(as)	ona	da	bunu	kimseye	anlatmamasını	söyledi,	
ancak	o	çocuklarına	bunu	anlattı.	Onlar	bunu	işitince	öfkeden	damarları	şişti	ve	
“Şüphesiz	 on	 bir	 yıldız	 biziz,	 ay	 ve	 güneş	 de	 annemiz	 ve	 babamızdır.	 Demek	
Rahıl’ın	 oğlu	 üzerimize	 padişah	 olacak	 bize	 de	 köle	 muamelesi	 yapacak	 öyle	
mi?!”	dediler.6		

Bu	 kıskançlık	 onların	 Yusuf’tan	 kurtulmak	 için	 bir	 tuzak	 hazıramalarına	
sebep	 oldu.	 Hz.	 Yakub’un	 (as)	 cibilli	 sevgiden	 ziyade	 Hz.	 Yusuf’un	 (as)	
peygamberliği	 ve	 insanlığa	 getireceği	hak	ve	hidayetten	dolayı	dinden	ve	Allah	
sevgisinden	 kaynaklanan	 sevgisini	 yanlış	 yorumlayarak	 “Babamız	 Yusuf	 ile	
kardeşini	bizden	daha	çok	severek	açıkça	çok	büyük	haksızlık	yapıyor.	Öyle	 ise	

	
1	Yusuf	Suresi,	12:101.	
2	Yusuf	Suresi,	12:7.	
3	Salebî,	Arais	s.133;	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:137.	
4	Taberi,	Tarih,	1:170;	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:137.	
5	Yusuf	Suresi,	12:4-6.	
6	Salebî,	Arais,	s.111;	İbn-i	Esir,	El-Kâmil,	1:138.	
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Yusuf’u	 ya	 öldürelim	 veya	 onu	 babamızdan	 uzak	 tutalım	 ki	 babamızın	 sevgisi	
bize	yönelsin.”1	dediler.		

İçlerinden	 en	 akıllı	 olan	 Yehuda	 “Yusuf’u	 öldürmeyelim,	 öldürmek	 büyük	
suçtur;	 ancak	 yol	 kenarında	 kör	 bir	 kuyuya	 atalım.	 Oradan	 geçen	 yolcular	 su	
almak	 için	 kuyuya	 baktıkları	 zaman	 onu	 görür	 ve	 alırlar.	 Böylece	 Yusuf’u	
öldürmeden	ondan	kurtuluruz”2	dedi.	Kardeşleri	bu	görüşü	kabul	ettiler	ve	bunu	
nasıl	yapacaklarını	konuşmaya	başladılar.		

	
Yusuf	Aleyhisselamın	Kuyuya	Atılması	
Yusuf’un	 (as)	kardeşleri	babalarının	kendilerine	güvenmedikleri	bildikleri	

için	 önce	 Yusuf’a	 sevgi	 gösterisinde	 bulunmaya	 ve	 Yusuf’un	 ve	 babalarının	
güvenini	sağlamaya	çalıştılar.	Yusuf	ile	oynamaya	başladılar.		

Yusuf	(as)	onlara:	
“-	Kardeşlerim	siz	otlaklarda	hep	böyle	oyun	mu	oynarsınız?”	diye	 sordu.	

Onlar	da:	
“-	 Evet!	 Şayet	 sen	 bizim	 otlaklarda	 oynadığımızı	 görseydin	 bizden	

ayrılmazdın!”	dediler.		
Yusuf	(as):	
“-	Babama	gidelim	de	beni	de	beraberinizde	götürmeniz	için	izin	isteyelim.”	

dedi.3	Bunun	üzerine	kardeşleri	Yusuf	ile	beraber	babalarının	yanına	gittiler.	
“-	 Baba	 neden	 Yusuf’u	 bize	 emanet	 etmiyorsunuz?	 Bak	 Yusuf	 da	 bizimle	

oynamak	istiyor.	Biz	onun	iyiliğini	istiyoruz.	Bizimle	gönder	de	gezip	oynasın.	Biz	
ona	göz	kulak	oluruz.”	dediler.		

Yakub	 (as)	 Yusuf’a	 baktı	 onun	 da	 gitmek	 istediğini	 anladı.	 Onu	 kırmadı	
kardeşleri	ile	göndermeye	razı	oldu.	Sonra	kardeşlerine	dönerek	şöyle	dedi:	

“-	 Yusuf’u	 alıp	 götürmeniz	 beni	 üzer.	 Siz	 ondan	 gafil	 olursunuz	 ve	 yalnız	
bırakırsınız	da	bir	kurt	gelip	yer	diye	korkuyorum!”	dedi.	Bunu	demesinin	sebebi	
de	Yakub’un	(as)	yakınlarda	gördüğü	bir	rüya	idi.	Rüyasında	bir	dağ	başında	on	
kurdun	 ona	 saldırdığını	 içlerinden	 birinin	 onu	 koruduğunu	 ve	 yer	 yarılarak	
Yusuf’un	içine	düştüğünü	görmüştü.	Bu	nedenle	“Kurt	onu	yemesin!”4	demişti.	

Onlar:	
“-	 Biz	 on	 kardeş	 olup	 güçlü	 ve	 kudretli	 iken	 onu	 koruyamazsak	 yazıklar	

olsun	bize!”5	dediler	ve	babalarına	Yusuf’u	koruyacaklarına	dair	söz	verdiler.		
Sonra	 Yusuf’u	 yanlarına	 alarak	 Medyen	 ve	 Mısır	 arasında	 Beytülmakdis	

bölgesine	 götürdüler.	 Burası	 kasabadan	 çok	 uzakta	 bir	 yerdi.	 Yol	 üzerinde	 bir	
susuz	kuyu	vardı.	Gömleğini	çıkardılar	ve	Hz.	Yusuf’u	bu	kuyuya	attılar.	

Yusuf’un	 (as)	 gömleğini	 kana	 buladılar	 ve	 gece	 ağlayarak	 babalarının	
yanına	geldiler.		

“-	 Babacığım!	 Biz	 yarış	 yapıyorduk	 bu	 nedenle	 Yusuf	 geride	 kalmıştı	 bir	
kurt	gelerek	onu	kaptı	ve	biz	ancak	gömleğini	size	getirebildik!	Biz	ne	desek	sen	
bize	inanmazsın	ama	işin	doğrusu	budur”	dediler	ve	kanlı	gömleği	Yakub’un	(as)	
önüne	bıraktılar.		

Yakub	(as)	elbette	onlara	inanmadı	ama	yapılacak	bir	şey	de	yoktu.	

	
1	Yusuf	Suresi,	12:8-9.	
2	Yusuf	Suresi,	12:10.	
3	Salebî,	Arais,	111-113.	
4	Salebî,	Arais,	112.	
5	Yusuf	Suresi,	12:14.	
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“-	 Belli	 ki	 nefsiniz	 sizi	 kötü	 bir	 işe	 sürüklemiş!	 Bana	 da	 ‘Sabr-ı	 Cemil’den	
başka	bir	şey	kalmadı.	Bu	anlattığınız	şeye	karşı	ancak	Allah’tan	yardım	istenir!”1	
dedi	ve	onları	Allah’a	havale	etti.	

	
Yusuf’un	(as)	Kuyudan	Çıkarılması	ve	Mısır’da	Satılması	
Yusuf	 (as)	 kuyuda	 üç	 gün	 kaldı.	 Dördüncü	 gün	 Medyen’de	 gelip	 Mısır’a	

gitmekte	olan	bir	kafile	kuyunun	yakınına	gelerek	kondular	ve	kuyudan	su	almak	
için	 kovalarını	 sarkıttılar.	 Yusuf	 (as)	 kovaya	 tutunarak	 yukarı	 çıkınca	 çok	
şaşırdılar!	

“-	Müjde	kuyuda	bir	 erkek	 çocuğu	bulduk!”	diye	 sevindiler.	 “Onu	götürüp	
Mısırda	 satarız”	 dediler.	 Mısır’a	 gittikleri	 zaman	 onu	 yıkadılar	 ve	 güzelce	
giydirdiler	 ve	 köle	 pazarın	 götürüp	 satışa	 çıkardılar.	 Yusuf	 (as)	 çocuk	
olmasından	dolayı	değersiz	görülerek	birkaç	dirheme	satın	aldı.2	Mısır	Azizi	olan	
onu	az	bir	paraya	alarak	eve	götürdü.3	Mısır	Azizinin	çocuğu	olmuyordu.	Hanımı	
Züleyha	da	genç	ve	güzel	bir	kadındı.	Hanımına	“Ona	 iyi	bak,	belki	bize	 faydası	
olur	veya	evlat	ediniriz!”	dedi.	

Yüce	 Allah’ın	 hikmeti	 işiliyordu.	 Allah	 insanların	 sarıldıkları	 sebep	
perdelerinin	 arkasında	 hikmetini	 işletiyor	 ve	 hiç	 ummadıkları	 harika	 sonuçları	
hiç	 ummadıkları	 tarzda	 gerçekleştiriyordu.	 Şer	 beklenen	 şeylerden	 hayır	
çıkartıyor	ve	insanların	hayır	zannettikleri	şeyleri	ise	şerlere	ınkılap	ettiriyordu.	
“Allah	işlerini	dilediği	gibi	yapıyordu;	ama	insanlar	bunu	anlamıyorlardı.”4	

	
Yusuf’un	(as)	İmtihanı	ve	Hapse	Girmesi	
Yusuf	 (as)	 sarayda	 büyüyüp	 serpildikçe	 yakışıklılığı	 ve	 güzelliği	 herkesin	

dikkatini	 çekmeye	 başladı.	 Başta	 kendisi	 ile	 daima	 beraber	 bulunmakta	 olan	
Züleyha’nın	dikkatinden	kaçmıyordu.	Züleyha	Yusuf’a	aşık	olmuştu	ve	yanından	
ayırmak	istemiyordu.5	

Yüce	 Allah	 olgunluk	 çağına	 geldikçe	 aklını	 kemale	 erdiriyor	 ve	 kendisine	
ilim	ve	hikmet	veriyordu.	Çünkü	Yusuf	(as)	daima	iyilik	düşünüyor	ve	iyi	niyetle	
hareket	ediyordu.		Allah	iyi	niyetli	olan	ve	iyilik	yapanları	mükafatlandırıyordu.6	

Bir	gün	Züleyha	Yusuf’u	karşısına	aldı	ve	ona:	
“-	Ey	Yusuf!	Saçın	ne	kadar	güzel!”	dedi.	
Yusuf	(as):	
“-	Yaşlanınca	beni	ilk	terk	edecek	şey	saçımdır!”	dedi.	
Züleyha:	
“-	Ey	Yusuf!	Gözlerin	ne	kadar	güzel!”	dedi.		
Yusuf	(as):	
“-	Ölünce	cesedimden	ilk	olarak	akacak	olan	şey	odur!”	dedi.	
Züleyha:	
“-	Ey	Yusuf!	Yüzün	ne	kadar	güzel!”	dedi.	
Yusuf	(as):	
“-	O	toprak	içindir.	Toprak	onu	yiyecek	ve	yok	edecektir.”	dedi.7	

	
1	Yusuf	Suresi,	12:15-18.	
2	Yusuf	Suresi,	12:19-20.	
3	Taberi,	Tarih,	1:172;	Salebî,	Arais,	s.118.	
4	Yusuf	Suresi,	12:21.	
5	Salebî,	Arais,	118.	
6	Yusuf	Suresi,	12:22.	
7	Taberi,	Tarih,	1:173.	
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Yusuf	 (as)	 bu	 cevaplarla	 Züleyha’nın	 sevgisine	 karşılık	 vermiyor	 ve	 ona	
ölümü	ve	ahireti	hatırlatarak	ebedi	hayata	ve	ebedi	güzelliğe	yönelmesini,	fani	ve	
geçici	güzelliklere	kapılmamasını	öğütlüyordu.		

Ancak	Züleyha	Yusuf’tan	murat	almayı	kafasına	koyduğu	için	nasihatlerini	
duymuyordu	 bile...	 Nihayet	 dayanamayan	 Züleyha	 bir	 gün	 evde	 yalnızken	
kapıları	kapattı	ve:	

“-	Haydi	gelsene!”	dedi.		
Yusuf	(as):	
“-	 Allah	 korusun!	 Allah’tan	 kork	 kocan	 benim	 efendimdir.	 Ben	 sana	 nasıl	

gelirim!	 O	 bana	 çok	 güzel	 davranırken	 ben	 ona	 nasıl	 ihanet	 ederim?	 Bu	 çok	
büyük	 nankörlük	 ve	 zulümdür.	 Allah	 zalimleri	 iflah	 etmez,	 helak	 eder...”	 diye	
reddetti.		

Züleyha’nın	 bunları	 dinleyecek	 durumu	 yoktu.	 Niyeti	 gerçekten	 kötü	 idi.	
Öyle	cilveler	ve	 işveler	yaptı	ve	öyle	dil	döktü.	Yusuf	onun	yanına	gitmeyince	o	
Yusuf’un	yanına	geldi.	Yusuf	(as)	az	kalsın	meylediyordu	ki	yüce	Allah	Yusuf’a	bir	
bürhan	göstererek	onu	men	etti.1		

Rivayete	göre	bu	bürhan	Hz.	Yakub’un	sureti	idi.	Birden	babasının	suretini	
karşısında	 gören	 Yusuf	 (as)	 hemen	 arkasını	 döndü	 ve	 kapıya	 doğru	 kaçmaya	
başladı.2	Züleyha	 arkasından	 elbisesini	 çekti	 ve	 elbise	 yırtıldı.	 Kapı	 önünde		
efendisi	olan	Züleyhanın	kocası	ile	amcasıyla	karşılaştılar.		

Züleyha	hemen:		
“-	Senin	ailene	kötülük	yapmak	isteyen	birisini	ya	hapsetmen	veya	acıklı	bir	

azaba	çarptırman	gerekir!”	diye	kendisini	müdafaa	etti.	
Yusuf	(as):	
“-	Gerçekte	o	benden	murad	almak	istedi”	dedi.	
Efendisi	 bu	 durumda	 hemen	 karar	 vermedi.	 Önce	 durumun	 açıklığa	

kavuşması	için	araştırmaya	ve	soruşturmaya	başladı.	Sarayın	ileri	gelenlerinden	
olan	Züleyhanın	amcası	şöyle	şahitlikte	bulundu:	

“-	Şayet	Yusuf’un	gömleği	önden	yırtılmışsa	kadın	doğru	söylemiştir.	Yusuf	
yalancıdır!	Şayet	gömlek	arkadan	yırtılmışsa	Yusuf	doğru	söylemiştir,	kadın	 ise	
yalancıdır”	dedi.			

Gömleğin	arkadan	yırtıldığını	gören	kocası:	
“-	 Anlaşılan	 bu	 siz	 kadınların	 hilesi	 ve	 tuzağıdır.	 Kadınların	 hilesi	 ise	 çok	

yamandır!”	dedi.		
Sonra	Yusuf’a	dönerek:	
“-	Yusuf!	Sen	bunu	unut!”	dedi.		
Kadına	dönerek:	
“-	Sen	de	günahın	için	af	dile,	zira	günahkar	olmuşsun!”	dedi.		
Olay	 Mısır	 kadınları	 arasında	 duyulunca	 kadınlar	 Züleyha’ya	 bu	 durumu	

çok	 gördüler	 ve	 ayıpladılar.	 Bir	 azizin	 hanımı	 nasıl	 olur	 da	 bir	 köleye	 gönlünü	
kaptırırdı?	Bu	gerçekten	görülmemiş	ve	duyulmamış	bir	durumdu.		

Mısır	kadınları:	
“-	 Azizin	 hanımı	 genç	 köleden	 murat	 almak	 istemiş.	 Belli	 ki	 aşkı	 onun	

yüreğine	işlemiş	de	iyice	şaşırmış!”3	diyorlardı.		

	
1	Yusuf	Suresi,	12:23-24.	
2	Bediüzzaman	Said	Nursi,	İşaratu’l-İ’caz,	2011,	s.	422;	Muhammed	Hamdi	Yazır,	Hak	Dini	Kur’an	
Dili,	4:2872.	
3	Yusuf	Suresi,	12:23-30.	
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Züleyha	 onların	 dedikodularına	 vakıf	 olunca	 sarayda	 bir	 ziyafet	 verdi	 ve	
bütün	 saray	 kadınlarını	 davet	 etti.	 Görkemli,	 dayalı	 döşeli	 bir	 sofra	 hazırlattı.	
Yemekten	 sonra	 meyve	 getirtti	 ve	 her	 birinin	 eline	 keskin	 birer	 pıçak	 verdi.	
Yusuf’u	 (as)	 da	 çok	 güzel	 bir	 şekilde	 giydirdi	 ve	 onların	 huzuruna	 çıkarttı.	
Kadınlar	 Hz.	 Yusuf’u	 görünce	 endamına,	 yakışıklılığına	 ve	 güzelliğine	 hayran	
oldular	ve	şaşkınlıkla	meyveleri	soydukları	pıçakla	ellerini	kestiler.		

“-	 Aman	 Allahım!	 Bu	 ne	 güzellik.	 Bu	 bir	 beşer	 olamaz!	 O	 kesinlikle	 bir	
melektir!”	diyorlardı.		

Onların	 hayranlığını	 ve	 şaşkınlıkla	 farkına	 varmadan	 ellerini	 kestiklerini	
görünce	şöyle	dedi:	

“-	İşte,	beni	suçladığınız	şey	budur!”	dedi.	
Sonra:	
“-	Evet!	Ben	ondan	murat	almak	istedim;	ama	o	gerçekten	çok	namuslu	ve	

dürüst	 davrandı.	 Ama	 yemin	 ederim	ki	 ya	 o	 benim	dediğimi	 yapar	 veya	 hapse	
girer!”	dedi.		

Yusuf	(as):	
“Ya	 Rabbi!	 Onların	 beni	 çağırdığı	 şeyi	 yapmaktan	 ise	 zindan	 benim	 için	

daha	 sevimlidir.	 Allahım!	 Sen	 onların	 tuzaklarından	 beni	 korumaz,	 tuzaklarını	
benden	 uzak	 tutmazsan	 ben	 onlara	 meylederim	 de	 cahillerden	 olurum!”	 diye	
Allah’a	sığındı	ve	Allah’tan	yardım	istedi.	

Her	şeyi	 işiten	ve	bilen	yüce	Allah	onun	duasını	kabul	etti	ve	onu	onların	
tuzaklarından	 korudu.	 Onlar	 da	 Yusuf	 Aleyhisselamın	 doğru	 ve	 haklı	 olduğuna	
dair	 her	 türlü	 delili	 gördükleri	 halde	 dedikodudan	 kurtulmak	 ve	 Yusuf’u	
Züleyha’dan	 uzaklaştırma	 düşüncesi	 ile	 haksız	 olarak	 bir	 müddet	 onu	
hapsetmeyi		uygun	gördüler.	

	
Yusuf	Aleyhisselam	Hapishanede	
Züleyha	Hz.	Yusuf’un	hapse	girmemek	için	kendi	 isteğine	boyun	eğeceğini	

düşünüyordu.	Ama	öyle	olmadı.	Hz.	Yusuf	(as)	 izzetini	ve	namusunu	koruyarak	
sarayda	kalmak	yerine	zindana	girmeyi	tercih	etti.		

Zindana	 girdikten	 sonra	 kendisini	 tamamen	 Allah’ın	 zikrine	 ve	 ibadete	
veren	 Hz.	 Yusuf’a	 yüce	 Allah	 burada	 peygamberlik	 görevi	 verdi.	 Yusuf	 (as)	
hapishaneyi	 bir	 “Medrese”ye	 çevirdi.	 Zindandakilere	 hak	 ve	 hakikat	 dersi	
vermeye,	Allah’ın	birliğini,	dünyanın	bir	zindan	olduğunu	gerçek	hayatın	ahiret	
hayatı	olduğunu	anlattı.	Allah’ın	en	mükemmel	ve	değerli	olarak	yarattığı	insanın	
iman	ve	Allah’a	itaat	şartı	ile	ebedi	bir	hayata	mazhar	olacağını	ve	ebedi	saadete	
namzet	olduğunu	anlattı.		

Yüce	 Allah	 mucize	 olarak	 Yusuf’a	 (as)	 rüya	 yorumunu	 verdi.	 Öyle	 ki	
hapisanede	 rüya	 görenler	 ona	 rüyalarını	 yorumlatıyor	 aynen	 yorumladığı	 gibi	
çıkıyordu.1		

Yusuf	 (as)	 hapistekileri	 Allah’ın	 birliğine	 davet	 etti.	 İnananlara	 namaz	 ve	
oruç	ibadetini	Hz.	Cebrail’in	(as)	öğrettiği	şekilde	anlatıyor	ve	bu	ibadete	devam	
ediyorlardı.	 Güzel	 ahlakı	 ve	 üstün	 vasıfları,	 ilmi	 ve	 dirayeti	 ile	 hapistekilerin	
gönlünü	 kazandı,	 onlara	 teselli	 verdi.	 Böylece	 Yusuf	 Aleyhisselamın	 zindana	
gelmesi	 ile	 zindan	 hapishane	 olmaktan	 çıkmış	 dershane	 olmuştu.	 Yusuf	
Aleyhisselamın	anlatımı	ile	imandan	yoksun	dış	dünya	bir	zindan	hükmündeydi.	
Bu	nedenle	 gerçekte	 zindanda	olanlar	 saraylarda	yaşayanlardı,	 sarayda	olanlar	

	
1	Hasan	Basri	Çantay,	Kur’an-ı	Kerim	Meali	Alisi,	İstanbul-1990,	1:353.	
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ise	gerçekte	zindanda	olanlardı.	Çünkü	“Allah’ı	tanıyan	ve	itaat	eden	zindanda	da	
olsa	bahtiyardı.	Onu	unutan	saraylarda	da	olsa	zindandaydı	ve	bedbahttı.”1	

Hz.	Yusuf	(as)	zindanda	insanları	imana	ve	ibadete	davet	ederken	sarayda	
işledikleri	 suçlarından	 dolayı	 iki	 delikanlı	 zindana	 atıldılar.	 Bunlardan	 birisi	
şerbetçi	diğeri	ise	aşçı	idi.	Bunlar	gördükleri	rüyaları	Hz.	Yusuf’a	(as)	anlattılar.	

Birisi:	
“Rüyamda	kendimi	üzüm	sıkarak	krala	ikram	ettiğimi	gördüm.”	dedi.	
Diğeri	de:	
“Ben	 de	 rüyamda	 başımda	 bir	 ekmeğin	 olduğunu	 ve	 kuşların	 onu	

yediklerini	gördüm.”	dedi.		
Yusuf	 (as)	 onların	 rüyalarını	 yorumlamadan	 önce	 Allah’a	 imandan,	

tevhidden	bahsederek	onları	imana	davet	etti.	Onlara	İbrahim	(as)	İshak	(as)	ve	
babası	Yakub’u	(as)	anlattı.	Onların	“Tevhid	Mücadelesini”	örnek	gösterdi.	 “Ben	
Allah’a	 inanmayan	 ve	 ahireti	 inkar	 eden	 bir	 kavmin	 dinini	 ve	 yaşantısını	 terk	
ettim.	 Bu	 nedenle	 bu	 zindana	 düştüm.	 Atalarım	 İbrahim,	 İshak	 ve	 babam	
Yakub’un	Tevhid	dinine	uydum.	Her	şey	Allah’ın	ilim,	irade	ve	kureti	ile	meydana	
gelir.	Allah’a	şirk	koşmak	bize	yakışmaz.	Allah’ı	bilmek,	tanımak	ve	iman	etmek	
bize	Allah’ın	en	büyük	lutfu	ve	nimetidir.	Lakin	insanların	çoğu	bundan	gafildir.	
Bu	 nedenle	 siz	 Allah’ın	 bu	 manevi	 nimetinden	 istifade	 ederek	 iman	 etmeden	
önce	ben	sizin	rüyanızı	yorumlamıyacağım!”2	dedi.	

Sonra	onlara	şöyle	nasihat	etti:	
“-	Allah’tan	başka	kendisinden	yardım	istediğiniz	ve	yardımını	umduğunuz	

şeyler	 aciz	 ve	 yardıma	 muhtaç	 varlıklardır.	 Bana	 söyler	 misiniz,	 birbirinden	
farklı	ve	birbirine	muhtaç	olan	farklı	birçok	ilahlar	mı	daha	hayırlıdır,	yoksa	her	
şeye	 gücü	 yeten	 ve	 her	 şeyi	 kudretine	 boyun	 eğdiren	 bir	 tek	 Allah	 mı	 daha	
hayırlıdır?”	dedi.		

Sonra:	
“-	 Kâinatta	 hüküm	 ve	 hakimiyet	 Allah’a	 aittir.	 Allah’tan	 başka	 ibadet	

ettiğiniz	ve	yardım	edeceklerini	umduğunuz	şeyler	gerçekte	hiçbir	güç	ve	kudreti	
olmayan	ve	kendileri	korunmaya	muhtaç	olan	varlıklardır.	Onlara	izafe	ettiğiniz	
güç	 ve	 kuvvet	 ise	 sadece	 isimden	 ibarettir.	 Şirk	 de	 ilahlarınızın	 gücü	 de	 sizin	
kafanızda	 vardır,	 gerçekte	 ve	 dış	 âlemde	 bunların	 hiçbir	 gerçekliliği	 yoktur.	
Kâinatı	yaratan	ve	sizin	emrinize	veren	Allah’ın	işlerini	aciz	ve	muhtaç	varlılara	
vermeniz	Allah’ı	öfkelendirir.	Allah	kendisinden	başkasından	yardım	istemenizi	
ve	 onlarda	 bir	 güç	 ve	 kuvvet	 vehmetmenize	 asla	 razı	 olmaz.	Hak	din	 ve	 doğru	
inanç	budur;	ama	ne	var	ki	insanların	çoğu	bunu	idrak	etmiyorlar.”	dedi.3		

Gençler	 Hz.	 Yusuf’tan	 (as)	 bu	 nasihatleri	 dinleyip	 iman	 dersi	 alarak	
samimiyetle	 iman	 ettiler.	 Bunun	 üzerine	 Hz.	 Yusuf	 (as)	 onların	 rüyalarının	
yorumunu	anlattı.	

“-	Ey	bu	hapishanede	arkadaşlarım!	Sizden	biriniz	zindandan	kurtulacak	ve	
efendisine	 şarap	 ikram	 edecek.	 Diğeri	 ise	 asılacak	 ve	 kuşlar	 onun	 başından	
yiyecekler!”	dedi	ve	onların	rüyalarının	yorumunu	anlattı.	

Sonra	zindandan	kurtulacağını	anladığı	arkadaşına	dönerek:	
“-	 Zindandan	 kurtulup	 efendinin	 hizmetine	 girdiğin	 zaman	 ona	 benden	

bahset	ve	haksız	yere	zindanda	olduğumu	hatırlat!”	dedi.		

	
1	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Sözler,	1012,	s.	259.	
2	Yusuf	Suresi,	12:36-38.	
3	Yusuf	Suresi,	12:	39-40.	
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O	 iki	 arkadaştan	 birisi	 zindandan	 çıkarılarak	 asıldı.	 Diğeri	 de	 affedilerek	
saraydaki	 görevine	 iade	 edildi.	 Ancak	 Hz.	 Yusuf’un	 (as)	 sözünü	 şeytan	 ona	
unutturdu.	Hz.	Yusuf	(as)	zindanda	yıllarca	kalmaya	devam	etti.1	

Hz.	 Yusuf	 (as)	 beş	 senedir	 zindanda	 bulunuyordu.	 Zindandan	 kurtulmak	
için	 arkadaşından	 yardım	 istemiş	 ve	 haksız	 yere	 zindanda	 olduğunu	
hatırlatmasını	 söylemişti.	 Bu	 durum	 bir	 anlık	 gafletinden	 kaynaklanıyordu.	 Bu	
ise	bir	peygamber	için	hoş	olmayan	bir	durumdu.	Hz.	İbrahim	(as)	ateşe	atılırken	
Cebrail’den	(as)	dahi	yardım	istememiş	ve	“Allah’ın	beni	bilmesi	bana	yeterlidir!”	
demişti.	Yüce	Allah	bu	gafletinin	cezası	olarak	onu	zindanda	unutturdu.	Bundan	
sonra	yedi	sene	daha	zindanda	kaldı.	Böylece	on	iki	sene	zindanda	kalmış	oldu.2		

Zindanda	 gün	 ışığını	 görmek	 mümkün	 olmadığı	 için	 namaz	 vakitlerini	
belirlemek	 üzere	 Cebrail’in	 (as)	 öğretmesi	 ile	 Hz.	 Yusuf	 (as)	 saati	 keşfetti.	 İlk	
olarak	kum	saati	şeklinde	saat	uygulaması	ondan	sonra	tüm	Mısırda	yayıldı.	Bu	
nedenle	Hz.	Yusuf	(as)	mazlum	mahpusların	piri	olduğu	gibi,	 saatçilerin	de	piri	
sayılır.3	

	
Yusuf	Aleyhisselamın	Hapisten	Kurtulması	
Mısır	sultanı	bir	gece	rüyasında	yedi	semiz	ineğim	yedi	cılız	ineği	yediğini	

gördü.	 Sonra	 yedi	 yeşil	 başak	 ile	 yedi	 kuru	 başak	 gördü.	 Mısırın	 ileri	 gelen	
bilginlerini	 çağırarak	 rüyasını	 yorumlamalarını	 istedi.	 Onlar	 bu	 rüyayı	
yorumlayamadıkları	 için	 “Bu	 rüya	 ‘azgâs-ü	 ahlam’	 cinsinden	 karışık	 rüyalardır.	
Böyle	karışık	rüyaların	yorumunu	bilmiyoruz.”4	dediler.		

Zindandan	 kurtulan	 Yusuf’un	 (as)	 arkadaşı	 bu	 rüyayı	 ve	 yetkililerin	
yorumundan	 aciz	 kaldıklarını	 işitince	 zindandaki	 Yusuf’u	 (as)	 hatırladı.	
Efendisine	haber	verdi.	“Ben	zindanda	Yusuf	diye	birini	tanıyorum.	O	çok	iyi	rüya	
yorumluyor	 ve	 yorumları	 da	 aynen	 çıkıyor.	 Beni	 zindana	 gönderin	 bu	 rüyanın	
yorumunu	size	haber	vereyim.”	dedi.		

Rüyanın	yorumunu	öğrenmek	 için	onu	zindana	gönderdiler.	O	da	zindana	
giderek	Hz.	Yusuf	(as)	ile	görüştü:	

“-	Ey	doğru	sözlü	Yusuf!	Rüyada	görülen	yedi	semiz	 ineğin	yedi	cılız	 ineği	
yemesi	 ve	 yedi	 yeşil	 başak	 ile	 yedi	 kuru	 başağın	 yorumu	 nedir?	 Bize	 bir	 fetva	
ver!”	dedi.		

Yusuf	(as):	
“-	 Sizler	 yedi	 yıl	 bolluk	 göreceksiniz,	 sonra	 onun	 arkasından	 yedi	 yıl	

kuraklık	olacak.	Siz	yedi	bolluk	yılında	 ihtiyacınız	kadar	yiyin	gerisini	biriktirin	
ki	yedi	kıtlık	senesinde	ondan	yiyerek	kıtlığın	sıkıntısından	kurtulasınız!	Ondan	
sonra	ise	bol	yağmurlu	günler	olacak.”	dedi.		

Bu	tabiri	duyan	Mısır	kralı:	
“-	Yusuf’u	bana	getiriniz!”	dedi.		
Adam	tekrar	zindana	gitti	ve:	
“-	Seni	kralımız	yanına	çağırıyor!”	diyince,		
Yusuf	(as):	
“-	 Ben	 kendimi	 temize	 çıkararak	 haksız	 yere	 zindanda	 kaldığımı	 ispat	

etmeden	kralınızın	yanına	gitmem!”	dedi.	

	
1	Yusuf	Suresi,	12:41-42.	
2	Hasan	Basri	Çantay,	Kur’an-ı	Kerim	Meali	Alisi,	1:355;	Ömer	Nasuhi	Bilmen,	Kur’an	Tefsiri,	
3:1566;	Mehmet	Vehbi	Efendi,	Tefsir,	6:2511.	
3	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Sözler,	2012,	s.	401.	
4	Yusuf	Suresi,	12:	44.	



	 124	

Sonra:	
“-	 Efendine	 dön	 ve	 ellerini	 kesen	 kadınlar	 neden	 ellerini	 kesmişlerdi?	

Onların	bunu	yapmalarının	sebebi	ne	idi	diye	kendisine	sor!	Muhakak	ki	Rabbin	
her	şeyin	en	iyisini	ve	benim	haklı	olduğumu	ve	zindanda	haksız	yere	yattığımı	
bilir.	Ancak	kralın	benim	haklı	ve	mazlum	olduğumu	bilmesi	gerekir.	Ta	ki	ben	
izzet	ve	şerefimle	kralın	huzuruna	çıkayım!”	dedi.	

Adam	 kralın	 huzuruna	 çıktı	 ve	 durumu	 anlattı.	 Bunun	 üzerine	 kral	
Züleyha’yı	çağırdı	ve	kadınları	topladı	ve	onlara	sordu:	

“-	 Sizler	Yusuf’u	nasıl	 bilirsiniz?	Hem	ellerinizi	 neden	kesmiştiniz?	Ondan	
ne	istediniz	de	onun	zindana	girmesine	sebep	oldunuz?”	diye	sordu.		

Kadınların	hepsi:	
“-	Haşa!	Onun	bir	kusuru	yoktur.	Biz	Yusuf’tan	ancak	iyilik	gördük	ve	güzel	

ahlakına,	 iffetine	 ve	 şerefine	 şahit	 olduk.	 Onun	 güzelliğine	 ve	 cazibesine	
kapılarak	şaşkınlıkla	ellerimizi	kestik!”	dediler.		

Azizin	karısı	olan	Züleyha	da:	
“-	 Şimdi	 gerçek	 ortaya	 apaçık	 çıktı.	 Yusuf	 şüphesiz	 ahlaklı	 ve	 iffetli	 bir	

delikanlı	 idi.	Ben	ondan	murad	almak	 istedim.	Yalan	söyledim.	O	 ise	hep	doğru	
söylemişti.”	dedi	ve	suçunu	itiraf	etti.		

	
Hz.	Yusuf	Aleyhisselamın	Hazine	Bakanı	Olması	
Elçi	 tekrar	 Yusuf’un	 (as)	 yanına	 zindana	 gitti	 ve	 Züleyha	 ile	 kadınların	

itiraflarını	anlattı.		
Yusuf	(as):	
“-	 Benim	 kadınlara	 bunu	 itiraf	 ettirmemin	 sebebi	 Azizin	 kendisine	

gerçekten	 hainlik	 yapmadığımı	 anlaması	 ve	 Allah’ın	 hainlerin	 hilesini	 ortaya	
çıkaracağını	 bilmesi	 içindi.	 Bununla	 beraber	 ben	 nefsimi	 temize	 çıkarmam.	
Nefsim	 her	 kötülüğü	 ister;	 ancak	 Rabbim	 merhameti	 ile	 koruması	 müstesnâ!	
Şüphesiz	Rabbim	çok	affedici	ve	çok	merhametlidir.”	dedi.1		

Kral:	
“-	Onu	bana	getirin!	Kendime	müsteşar	yapayım.”	dedi.		
Yusuf	Aleyhisselamı	zindandan	alıp	Kralın	huzuruna	çıkardılar.	Bir	müddet	

kral	onunla	konuştu.		
“-	 	 Şüphesiz	 sen	 güvenilir	 birisin.	 Senin	 yanımızda	 büyük	 bir	 mevkiin	

vardır.	Bize	yardımcı	olmanı	istiyoruz”	dedi.		
Yusuf	(as):	
“-	 Beni	 hazinedar	 yap,	 ülkenin	 hazinelerini	 yönetmekle	 görevlendir.	

Ülkenin	 kaynaklarının	 yönetimini	 bana	 ver.	 Ben	 onları	 çok	 iyi	 korur	 ve	
kayıtlarını	çok	iyi	muhafaza	ederim”2	dedi.	

Kral	derhal	emir	verdi	ve	Hz.	Yusuf’u	“Hazine	Bakanı”	yaptılar.		
Yusuf	 (as)	 Mısır	 arazileri	 ve	 hazinelerinin	 bakanı	 olunca	 istediği	 yerde	

oturma	 yetkisini	 elden	 etti	 ve	 ülkenin	 her	 yerinde	 söz	 ve	 hüküm	 sahibi	 oldu.	
Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Doğruluktan	 ayrılmayan,	 iffetini	 ve	 namusunu	
koruyan	 ve	 sabreden	 kullarımızı	 biz	 işte	 böyle	 mükafatlandırırız”3	buyurarak	
bize	Yusuf’un	(as)	halini	örnek	göstermiştir.	

Yusuf	 (as)	 ülkenin	 her	 tarafında	 tasarrufa	 yetkili	 oldu.	 O	 da	 bolluk	
senelerinde	 her	 yerde	 ekim	 dikim	 yaptırdı.	 Tohumu	 olmayana	 tohum	 verdi,	

	
1	Yusuf	Suresi,	12:46-53.	
2	Yusuf	Suresi,	12:	54-55.	
3	Yusuf	Suresi,	12:56.	
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tarlasını	 ektirdi.	 Büyük	 depolar	 ve	 silolar	 yaptırdı,	 zaruri	 ihtiyaç	 fazlasını	
toplayarak	 buralarda	 depoladı.	 Hububat	 depolarını	 yüksek	 ve	 havalı	 yerlerde	
yaptırdı,	 ta	ki	küflenip	çürümesin.	Müsait	yerlerde	göletler	ve	barajlar	yaptırdı.	
Böylece	yedi	bolluk	senesinde	kıtlık	senelerine	hazırlık	yaptı.	

	
Yusuf	Aleyhisselamın	Kardeşlerinin	Gelmesi	
Nihayet	 kıtlık	 seneleri	 başladı.	 Çevre	 ülkelerde	 ve	 bölgelerde	 büyük	 bir	

kıtlık	 ve	 yoksulluk	 hakim	 olduğu	 halde	 Mısır’da	 büyük	 bir	 bolluk	 ve	 bereket	
vardı.	Yedi	sene	yetecek	yiyecek	depolarda	olduğu	gibi	sırnaçlarda	ve	barajlarda	
biriken	sular	da	bir	iki	sene	depolardaki	yiyeceklere	dokunmadan	halkı	ihtiyacını	
karşılamaya	yetmişti.	

Hz.	Yakub	(as)	ve	Yusuf’un	kardeşlerinin	yaşadığı	Kenan	illerinde	de	büyük	
bir	kıtlık	yaşanıyordu.	Mısırın	bolluk	içinde	olduğu,	Maliye	Bakanının	çok	iyi	ve	
merhametli	biri	olup	çevresindeki	ülke	ve	beldelere	de	yardım	ettiğini	onlar	da	
duymuşlardı.		

Yusuf’un	kardeşleri	babalarına	gittiler	ve	Mısır’a	giderek	yiyecek	getirmek	
istediklerini	 söylediler.	 Maliye	 Bakanının	 çok	 merhametli	 ve	 değerli	 birisi	
olduğunu	söylediler	ve	“Bize	de	yardım	edeceğini	umuyoruz!”	dediler.		

Yakub	(as)	onlara	müsaade	etti	ve	dua	ederek	Mısır’a	gönderdi.		
Yusuf	 (as)	 özellikle	 Kenan	 ilinden	 gelenlerle	 çok	 ilgileniyor	 ve	 babası	 ile	

kardeşlerinin	 durumunu	 merak	 ediyordu.	 Yusuf’un	 kardeşleri	 gelince	 onları	
tanıdı.	 Onlar	 ise	 Yusuf	 küçük	 yaşta	 yanlarından	 ayrıldığı	 ve	 büyüdüğü	 için	
tanıyamadılar.	 Onlarla	 konuşan	 Yusuf	 (as)	 babasının	 üzüntüden	 gözlerini	
kaybettiğini	 öğrendi.	 Çok	 üzüldü,	 ama	 kendisini	 tanıtmadı.	 Bir	 daha	 geldikleri	
zaman	 küçük	 kardeşleri	 Bünyamin’i	 de	 getirdikleri	 taktirde	 ona	 da	 zahire	
vereceğini;	 ama	 getirmezse	 kendilerine	 yiyecek	 vermeyeceğini	 de	 üzerine	
basarak	 söyledi.	 Çok	 güzel	 bir	 şekilde	 misafir	 etti.	 Gidecekleri	 zaman	 görevli	
memurlarına	 ücretini	 kendi	 cebinden	 verdi	 ve	 onların	 ücretlerini	 kendilerine	
vermemelerini,	ama	yüklerinin	içine	koyarak	geri	iade	etmelerini	söyledi.		

Yusuf’un	 kardeşleri	 sevinçle	 memleketlerine	 döndüler	 ve	 gittikleri	 her	
yerde	 Mısır	 Azizi	 olan	 Maliye	 Bakanının	 misafirperverliğini,	 ülkedeki	
saygınlığını,	akıl	ve	tedbirini	ve	merhametini	anlattılar.	Yüklerini	indirip	içlerine	
baktıkları	 zaman	 bir	 de	 ne	 görsünler!	 Ücetleri	 keseler	 içinde	 kendilerine	 iade	
edilmiş!	Hem	 çok	 şaşırdılar	 hem	de	 çok	 sevindiler.	 Sevgileri	 bir	 kat	 daha	 arttı.	
Babaları	Yakub	Aleyhisselam’a	durumu	anlattılar.		

Yakub	(as)	Yusuf’u	andı	ve	“Yusuf	hayatta	olsaydı	aynen	bu	Mısır	Azizi	gibi	
güzel	ahlaka	ve	fazilete	sahip	olurdu!”	dedi.	Onlar	ise	“Babamız	hala	daha	Yusuf’u	
anmaktadır!”	diye	hayıflandılar	ve	babalarını	suçladılar.		

Mısırdan	 getirdikleri	 yiyecekleri	 bir	 müddet	 sonra	 tükenince	 babalarının	
yanına	geldiler	ve:	

“-	 Babacığım,	 bize	 müsaade	 edin	 yine	 Mısır’a	 gidelim.	 Ama	 bu	 defa	
kardeşimiz	 Bünyamin’i	 de	 bereber	 götürelim.	 Biz	 Mısır	 Azizine	 ondan	 da	
bahsettik.	 O	 da,	 bir	 daha	 gelişinizde	 kardeşinizi	 de	 getirin,	 getirmezseniz	 size	
yiyecek	vermem,	getirirsen	ona	da	ayrıca	veririm!”	demişti.	 “O	dediğini	yapar!”	
dediler.	

Yakub	(as):	
“-	 Ben	 Kardeşiniz	 Yusuf	 konusunda	 size	 güvenmediğim	 gibi	 Bünyamin	

hakkında	da	size	güvenmem!”	dedi.		
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Onlar	yalvardılar	ve	 “Bizim	o	zamanki	gafletimizi	 çocukluğumuza	bağışla!	
Ama	bu	gün	elbette	o	günkü	gibi	değiliz.	Daha	güçlü	ve	daha	uyanığız.”	dediler.		

Yakub	(as):	
“-	 Ben	 size	 güvenmem;	 ama	 Allah’a	 güvenerek	 size	 onu	 verebilirim.	

Etrafınız	 kuşatılıp	 çaresiz	 kalmadıkça	 onu	 bana	 getireceğinize	 söz	 verin”	 dedi.		
Onlar	söz	verdiler.		

Sonra	şöyle	nasihat	etti:	
“-	 Allah	 bu	 ahdinize	 şahit	 olsun!	 Evlatlarım,	 Mısır’a	 yaklaştığınız	 zaman	

hepiniz	 aynı	 kapıdan	 şehre	 girmeyiniz.	 Tedbirli	 olun.	 Bununla	 beraber	Allah’ın	
kazasından	hiçbir	şeyi	geri	çeviremezsiniz.	Hüküm	Allah’tan	başkasında	değildir.	
Ben	 ancak	 Ona	 dayandım	 ve	 güvendim.	 Tevekkül	 edenler	 de	 ancak	 Ona	
güvenmelidirler.”1	dedi	ve	onlara	Allah’a	tevekkül	ve	teslim	dersi	verdi.	

	
Yusuf	Aleyhisselamın	Kardeşi	Bünyamini	Alıkoyması	
Yusufun	 kardeşleri	 babalarına	 kesin	 söz	 vererek	 Bünyamini	 de	 yanlarına	

alıp	 Mısır’a	 doğru	 yola	 çıktılar.	 Babalarının	 tavsiyesine	 uyarak	 Mısır’a	
yaklaştıkları	 zaman	 ihtiyaten	 üç	 gruba	 ayrıldılar	 ve	 şehrin	 üç	 ayrı	 kapısından	
girerek	meydanda	bir	araya	geldiler.		

Yakub	Aleyhisselamın	oğulları	Mısır’a	satmak	üzere	yapağı,	erimiş	tereyağı,	
kavut,	 peynir,	 deri	 ve	 papuç	 ve	 benzeri	 şeyleri	 getirmişlerdi. 2 Yusuf	
Aleyhisselama	 haber	 gönderdiler.	 Hz.	 Yusuf	 (as)	 onlarla	 özel	 olarak	 ilgilendi.	
Onları	ikişer	ikişer	odalara	yerleştirdi	ve	güzelce	misafir	etti.	Kardeşi	Bünyamin	
tek	kaldı.	Onu	da	kendi	yanına	aldı.	Kardeşleri	itiraz	etmek	istediler,	babalarına	
onu	 yanlarından	 ayırmayacaklarına	 ve	 koruyacaklarına	 dair	 verdiği	 sözü	
hatırlattılar	ise	de	Yusuf	(as)	onların	mazeretlerini	kabul	etmedi.	Bünyamini	aldı	
ve	kendisi	ile	beraber	konağına	götürdü.3	

Yûsuf	Aleyhisselâm,	ona	“ismin	nedir?”	diye	sordu.		
Bünyamin:		
“-	Bünyamin!”	dedi.		
Yûsuf	Aleyhisselâm:		
“-	Bünyamin,	ne	demektir?”	diye	sordu.		
Bünyamin:	
“-	 Doğduğum	 zaman,	 annem	 ölüp	 kaybolmuştu.	 Kaybolan	 ve	 yiten	

demektir”	dedi.		
Yûsuf	Aleyhisselâm:		
“-	Annenin	ismi	nedir?”	diye	sordu.		
Bünyamin:		
“-	Râhıl’dir”	dedi.		
Yûsuf	Aleyhisselâm:	
“-	Senin	başka	kardeşin	var	mıydı?”	dedi.	
Bünyamin:	
“-	Yusuf	adında	bir	kardeşim	vardı.	O	kayboldu!”	dedi.	
Yusuf	(as):	
“-	 Yok	 olan	 o	 kardeşin	 Yusuf´a	 karşılık,	 benim,	 sana	 kardeş	 olmamı,	 arzu	

eder	misin?”	diye	sordu.		
Bünyamin:	

	
1	Yusuf	Suresi,	12:64-67.	
2	Taberi,	Tefsir,	13:51;	Zemahşeri,	Keşşaf,	2:340;	Kurtubi,	Tefsir,	9:253.	
3	Salebî,	Arais,	130.	
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“-	Ey	Hükümdar!	Senin	benzerin	bir	kardeşi	kim	bulabilir?	Seni,	ne	Yâkub,	
ne	de,	Râhıl	dünyaya	getirmiş	değil	ki!”	deyince,		

Yûsuf	Aleyhisselâm,	ağladı.	Kalkıp	Bünyamin´in	yanına	vardı,	onu,	bağrına	
bastı	ve:	

“-	 Ben	 senin	 kaybolan	 kardeşin	 Yusuf’um.	 	 Onların	 geçmişte	 bana	
yaptıklarından	 dolayı	 onları	 kınama	 ve	 onları	 suçlama!	 Bu	 Allah’ın	 takdiridir.	
Allah	onların	bu	yaptıkları	ile	beni	Mısır’a	getirdi	ve	gördüğün	gibi	bu	imkanları	
bana	 nasip	 etti.	 Şimdilik	 benim	 senin	 kardeşin	 olduğunu	 da	 onlara	 söyleme!”	
dedi.1		

Yusuf’un	 kardeşleri	 getirdikleri	 malları	 pazarda	 sattılar	 elde	 ettikleri	
kazanç	 ile	 zahire	 ve	 buğday	 gibi	 şeyleri	 satın	 aldılar.	 Ne	 zaman	 ki	 Yusuf	 (as)	
onların	yüklerini	hazırladı	kendi	değerli	su	kabını	kardeşi	Bünyamin’in	yükünün	
içine	koydu.	Sonra	Bünyamini	de	onlarla	beraber	göndererek	uğurladı.	

Mısır’dan	çıkmışlardı	ki	bir	bölük	asker	önlerini	kesti	ve:	
“-	 Ey	 kafiledekiler!	 İçinizde	 hırsız	 olmasın?	 Hükümdarımızın	 su	 tası	

kayboldu.	Onu	 siz	 almış	 olmayasınız?	Yüklerinizi	 indirin	 kontrol	 edeceğiz!	Onu	
bulana	bir	deve	yükü	bahşiş	var!”	dediler.		

Onlar:	
“-	 Bizi	 hırsızlıkla	 suçlamanız	 yersizdir.	 Biz	 şerefli	 kimseleriz.	 Bizim	

ahlakımızı	bilirsiniz.	Biz	buraya	fesat	çıkarmaya	gelmedik!”	dediler.		
Askerler:	
“-	Şayet	siz	çalmışsanız	sizde	hırsızlık	yapanın	cezası	nedir?”	dediler.	
Yakub	Aleyhisselamın	çocukları:	
“-	Kimin	yükünde	bulursanız	ve	kim	çalmışsa	onu	sahibine	verir,	çalanı	da	

sahibine	veririz	o	ne	isterse	onu	yapar”	dediler.		
Bunun	üzerine	 askerler	 yükleri	 aramaya	başladılar.	Bünyaminin	 yükünün	

içinden	 Yusuf’un	 değerli	 su	 tası	 bulundu.	 Onların	 hepsi	 şaşırıp	 kaldılar.	 Sonra	
şöyle	dediler:	

“-	Bünyamin’in	yükünden	çıkmışsa	o	çalmıştır.	Daha	önce	kardeşi	Yusuf	da	
böyle	bir	hırsızlık	yapmıştı!”	dediler.2		

Onların	 “Yusuf	 da	 daha	 önce	 çalmıştı!”	 demelerinin	 sebebi	 Yusuf’un	 (as)	
çocukluğunda	annesi	Râhil’in	babası	 Laban’ın	 çok	değer	 verdiği	 bir	putu	vardı.	
Yusuf’un	 annesi	 babasının	 puta	 tapınmasına	 çok	 üzülüyordu.	 Bir	 gün	 annesi	
Yusuf’a	bu	putu	alıp	kırmasını	söylemişti.	Yusuf	(as)		da	putu	almış	ve	kırmış	ve	
atmıştı.	Putu	kaybolan	Laban	onun	çalındığını	söylemişti.3		

Sonra	yalvarmaya	başladılar:	
“-	 Ey	 Azizler!	 Gerçekten	 bu	 Bünyamin’in	 yaşlı	 bir	 babası	 vardır.	 Onu	 da	

gözü	 gibi	 korur	 ve	 biz	 onu	 kendisine	 salimen	 götüreceğimize	 söz	 vermiş	
bulunuyoruz.	Siz	onu	bırakın	ama	onun	yerine	bizden	birisini	alıkoyun”	dediler.4		

Ancak	askerler:	
“-	Efendimizin	kesin	emri	var.	Biz	buna	aykırı	davranamazyız!”	dediler	ve	

ricalarını	kabul	etmediler.		
Bunun	üzerine	kardeşlerin	en	büyüğü	olan	Yehuda	diğer	kardeşlerine:	

	
1	Sâlebî,	Arais	s.131.	
2	Yusuf	Suresi,	12:77.	
3	Taberi,	Tarih,	1:183;	Salebî,	Arais,	s.	133.	
4	Yusuf	Suresi,	12:78.	
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“-	 Siz	 kafile	 ve	 erzak	 ile	 babamızın	 yanına	 dönünüz;	 ama	 ben	 kesinlikle	
babamın	 yüzüne	 bakamam	 ve	 kardeşimiz	 Bünyamin’i	 yalnız	 bırakamam.	 Siz	
durumu	babamıza	izah	edersiniz”	dedi	ve	Bünyamin	ile	Mısır’a	döndü.	

	
Kardeşlerin	Yusuf	Aleyhisselamı	Tanımaları	
Görevliler	 ve	 askerler	 Bünyamin’i	 alarak	 Yusuf’a	 götürdüler.	 Yehuda	 da	

başına	 gelen	 bu	 musibetten	 dolayı	 sıkıntı	 içinde	 bir	 taraftan	 babasına	 verdiği	
sözün	gereği	olarak	Bünyamin’i	kolluyor	diğer	taraftan	bir	çıkış	yolu	bulmak	için	
Allah’a	dua	ediyordu.	

Kardeşleri	 yükleri	 ile	 evlerine	 döndüler	 ve	 babalarının	 yanına	 geldiler.	
Verdikleri	 sözü	 tutamamış	 olmalarının	 sıkıntısı	 ile	 utanarak	 ve	 sıkılarak	
babalarına	durumu	izah	ettiler.		

“-	 Babacığım,	 durum	 bundan	 ibaret.	 Bu	 hususu	 bütün	 Mısır	 halkı	 da	
bilmektedir.	 İsterseniz	 kervandaki	 diğerlerine	 ve	Mısır	 halkına	da	 sorunuz.	Biz	
yalancı	değiliz!”1	dediler.		

Yakub	(as):	
“-	Anlaşılan	nefisleriniz	sizi	bir	işe	sürüklemiş!	Bana	da	ancak	‘Sabr-ı	Cemil’	

ile	 en	 güzel	 şekilde	 sabretmek	 ve	 sonucunda	Allah’ın	 hayırla	 sonuçlandımasını	
beklemek	düşer.	Bakarsınız	Allah	bana	Yusuf’u	da	Bünyamin’i	de	geri	getirir.	O	
Allah	her	şeyi	bilen	ve	her	işi	hikmetle	yapandır”2	dedi.		

Sonra	 “Vah	 Yusufum!”	 dedi	 ve	 yüzünü	 onlardan	 çevirdi.	 Yakub	
Aleyhisselamın	gözlerine	ak	düşmüştü	ve	derdini	içine	atıp	duruyordu.	Çocukları	
ise	 “Vallahi,	 hala	 Yusuf’u	 anmakan	 vazgeçmiyorsun.	 Böyle	 giderse	 yataklara	
düşecek	ve	helak	olup	gideceksin!”	dediler.	

Yakub	(as):	
“-	Ben	derdimi	ve	üzüntümü	ancak	Allah’a	şikayet	ediyorum.	Allah’ın	bana	

bildirmesi	 ile	 sizin	 bilmediklerinizi	 de	 biliyorum.	 Sizler	 şimdi	 gidin	 Yusuf’u	 ve	
kardeşini	araştırın.	Sakın	Allah’ın	rahmetinden	ümidinizi	kesmeyin.	Şunu	da	bilin	
ki	kafirlerden	başkası	Allah’ın	rahmetinden	ümidini	kesmez!”3	dedi.		

Bunun	 üzerine	 kardeşleri	 toplanıp	 hep	 beraber	 tekrar	 Mısır’a	 geldiler.	
Büyük	 kardeşleri	 Yehuda’yı	 da	 buldular	 ve	 birlikte	 Yusuf	 Aleyhisselamın	
huzuruna	çıktılar.		

Yehuda	ve	kardeşleri	kendi	aralarında	konuştular	ve	“Azizin	bu	su	tasının	
ne	değeri	var?	Sonuçta	hiçbir	özelliği	olmayan	bir	su	tası...	Bundan	dolayı	bize	bu	
sıkıntıyı	vermesinin	amacı	ne	olabilir?”	dediler.	

Öfke	ile	Yusuf’un	(as)	yanına	çıktılar	ve	sordular:	
“-	Bu	su	 tasının	ne	değeri	vardır	ki	bunun	 için	bizi	bu	sıkıntıya	soktunuz?	

Yaşlı	ve	hasta	olan	babamızı	üzdünüz”	dediler.	
Yusuf	(as):	
“-	Bu	sihirli	bir	tasdır	ve	geçmişe	ait	olayları	bize	haber	verir”	dedi.	
Yusuf	 (as)	 “Geleceğe	 ait	 haberleri	 verir.”	 demedi.	 Çünkü	 gelecek	 gayb	

ilmidir	 ve	 gaybı	 ancak	 Allah	 bilirdi.	 Ama	 geçmişe	 ait	 olan	 hususlar	 gayb	 ilmi	
olmadığı	için	tarih	vasıtası	ile	geçmişten	ders	almak	için	bilinmesi	ve	anlatılması	
gerekiyordu.	

Yusuf	(as)	tası	eline	aldı	ve	ona	bir	şeyle	vurdu	ve	ses	çıkardı.	
Yehuda:	

	
1	Yusuf	Suresi,	12:	82.	
2	Yusuf	Suresi,	12:83-84.	
3	Yusuf	Suresi,	12:84-87.	
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“-	Şimdi	ne	diyor?”	dedi.	
Yusuf	(as):	
“-	 Diyor	 ki,	 sizin	 övey	 annenizden	 doğmuş	 Yusuf	 adında	 bir	 kardeşiniz	

varmış.	Babanız	da	onu	çok	seviyormuş!	Doğru	mu	bu?”	dedi.	
Yehuda:	
“-	Vallahi	doğru	söylüyor!”	dedi.	Diğer	kardeşleri	şaşırıp	kaldılar.	
Yusuf	(as)	tasa	bir	daha	vurdu.	Bu	defa	başka	bir	ses	çıkardı.	
Yahuda:	
“-	Şimdi	ne	dedi?”	diye	sordu.	
Yusuf	(as):	
“-	 Siz	 o	 kardeşinizi	 kıskanmışsınız	 ve	 babanızdan	 onu	 alıp	 oynamak	

bahanesi	ile	götürüp	kuyuya	atmışsınız!”	dedi.		
Yehuda	şaşkınlıkla:	
“-	 Allah’a	 yemin	 ederim	 ki	 bu	 da	 doğru!”	 diye	 cevap	 verdiler	 ve	 şaşırıp	

kaldılar.	Birden	kendilerine	şafak	attı	ve:	
“-	Yoksa	sen	Yusuf	olmayasın!”	dediler.		
Yusuf	(as)	kardeşi	Bünyamin’i	de	getirtti	ve:	
“-	Evet,	ben	Yusuf’um	ve	bu	da	kardeşim	Bünyamin!”	dedi.		
Yusuf	(as)	başından	geçenleri	anlattı	ve	“Allah	bize	lutfetti	de	bu	makamı	ve	

saadeti	bize	nasip	etti.	Kim	kötülükten	sakınır	ve	sabrederse	şüphesiz	Allah	iyilik	
yapan	 ve	 sabreden	 kullarının	 mükafatını	 zayi	 etmez	 ve	 onları	 mutlaka	
mükafatlandırır”	dedi.		

Yusuf’un	 kardeşleri	 hem	 sevindiler	 hem	 de	 çok	 mahçup	 oldular.	
Utançlarından	başlarını	 yere	 eğidiler.	 Kendi	 kendilerini	 suçladılar	 ve	 hatalarını	
kabul	ederek	mahçup	bir	şekilde:	

“-	Vallahi	Allah’a	yemin	ederiz	ki	Allah	seni	bizden	üstün	kıldı.	Gerçekten	de	
biz	haksız	ve	suçlu	idik”	diyerek	kendilerini	kınadılar	suçlarını	itiraf	ettiler.	

Yusuf	(as):	
“-	Bu	gün	size	bir	kınama	ve	ceza	vermek	yoktur.	Ben	sizi	bağışladım	Allah	

da	 sizi	 bağışlasın!	 O	 merhametlilerin	 en	 merhametlisidir.	 Şu	 gömleğimi	 de	
babama	 götürün	 yüzüne	 sürsün	 de	 gözü	 açılsın.	 Sonra	 bütün	 ailenizi	 alın	 ve	
buraya	gelin!”1	dedi.		

Yusuf	 Aleyhisselamın	 kardeşleri	 sevinerek	 kalktılar	 ve	 kardeşleri	 Yusuf’u	
kucakladılar.	 Onun	 merhameti	 ve	 yaptığı	 iyilikler	 ve	 affını	 görerek	 karşısında	
eridiler.	 Kalplerindeki	 bütün	 düşünceleri	 duyguları	 değişti	 ve	 Yusuf’u	 (as)	
sevmeye	başladılar.	Gerçekten	de	cahil		olanın	kendileri	olduğunu	babalarının	ne	
kadar	 haklı	 olduğunu	 anladılar.	 Allah’ın	 hikmetine	 şaşırıp	 kaldılar	 ve	 bundan	
sonra	 Allah’ın	 ilim	 ve	 hikmetine	 tabi	 olmaya	 ve	 sadece	 O’na	 tevekkül	 etmeye	
nefislerine	uymamaya	söz	verdiler.		

	
Yakub’un	(as)	Gözlerinin	Açılması	ve	Mısır’a	Yerleşmeleri	
Yusuf’un	 (as)	 kardeşleri	 sevinçle	 babalarının	 yanına	 dönmek	 için	 yola	

çıktılar.	Yusuf’un	(as)	gömleğini	de	almışlardı.	Kafile	henüz	Mısırdan	ayrılmıştı	ki	
Yakub	 (as)	 “Ben	 Yusuf’un	 kokusunu	 alıyorum!”	 dedi.	 Yanında	 bulunanlar	 da	
“Allah’a	 yemin	 olsun	 ki	 sen	 hala	 eski	 bunaklığındasın!”2	dediler	 ve	 onun	
yaşlılığına	ve	şaşkınlığına	verdiler.		

	
1	Yusuf	Suresi,	12:87-93.	
2	Yusuf	Suresi,	12:94-95.	
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Mısırdan	gelen	 çocukları	müjdeli	 haberlerle	 geldiler.	 Sevinçle	başlarından	
geçeni	ve	Yusuf’un	durumunu	haber	verdiler.		

Yakub	(as):	
“-	 Ben	 size	 Allah’ın	 lütfu	 ile	 sizin	 bilmediklerinizi	 bilirim	 demedim	 mi?”	

dedi.		
Yanında	bulunanlar	ve	oğulları:		
“-	Babacığım!	Ne	olur	bizleri	 affedin	ve	bizim	 için	Allah’tan	af	dileyin.	Biz	

gerçekten	 cahil	 ve	 günahkarmışız	 da	 haberimiz	 yokmuş.	 Kendimize	 ve	 aklımız	
güvenmekle	 Allah’a	 tevekkül	 edip	 sabırlı	 olmamakla	 ne	 kadar	 yanılmışız?!”	
dediler.		

Yakub	(as):	
“-	 Sizin	 için	 Allah’tan	 af	 dileyeceğim!	 Allah	 gerçekten	 çok	 affedici	 ve	 çok	

merhametlidir.”	dedi.1	
Yusuf’un	 (as)	 gömleğini	 verdiler	 ve	 “Yusuf	 bunu	 gönderdi	 ve	 yüzünüze	

sürmenizi	istedi!”	dediler.	Yakub	(as)	Yusuf’un	gömleğini	yüzüne	sürünce	gözleri	
açıldı	ve	eskisi	gibi	görmeye	başladı.		

Yusuf’un	 kardeşleri	 hemen	 Mısır’a	 göç	 hazırlığına	 başladılar.	 Yusuf	 (as)	
onları	getirmek	için	yüz	deve	göndermişti.	Hazırlık	tamamlanınca	seksen	kişilik	
bir	 kafile	 halinde	 yola	 çıktılar.2	Yusuf	 (as)	 onları	Mısır’ın	 dışında	Mısır	 kralı	 ile	
beraber	muhteşem	bir	 protokol	 ve	dört	 bin	 asker	 ile	 onları	 karşıladı.3	Anne	 ve	
babasını	bağrına	bastı	ve	“Allah’ın	izni	ile	güven	içinde	Mısır’a	girin!”4	dedi.		

Yusuf	 Aleyhisselam	 anne-babasını	 ve	 kardeşlerini	 yerleştirdikten	 sonra	
onları	 kendi	makamına	 çağırdı.	 Anne-babasını	 tahtına	 oturttu.	Diğer	 kardeşleri	
kardeşleri	 Yusuf	 ve	 anne-babasının	 önünde	 saygı	 ve	 hürmetle	 secdeye	
kapandılar.	O	dönemde	krallara	ve	büyük	yöneticilere	saygı	ifadesi	olarak	secde	
ediliyordu.	 Bu	 secde	 de	 yere	 kapanmak	 şeklinde	 değil,	 karşısında	 hürmet	 ve	
tevazu	ile	eğilmek	şeklindeydi	ki	günümüzde	de	yapılmaktadır;	ancak	buna	secde	
denmemektedir.	O	zaman	bu	davranış	şekline	secde	adı	veriliyordu.	

Hz.	Yusuf	(as)	anne-babasına	dönerek:	
“-	 Babacığım!	 İşte	 benim	 daha	 önce	 gördüğüm	 rüyanın	 tabiri	 budur.	

Rabbime	hamdolsun	o	rüyayı	gerçekleştirdi.	Şeytan	kardeşlerimle	benim	aramı	
açarak	 kuyuyu	 atmaları	 ile	 Mısır’a	 getirilip	 köle	 olarak	 satılmam,	 zindana	
atılmam	ve	Rabbimin	beni	zindandan	kurtararak	Mısır	mülküne	nazır	yapılmam	
ve	sizinle	bu	şekilde	görüştürülmem	hepsi	Allah’ın	 lütfudur.	Şüphe	yok	ki	Allah	
dilediğini	pek	 ince	ve	bizim	de	anlayamayacağımız	şekilde	gerçekleştirir.	O	her	
şeyi	her	yönü	ile	bilen	ve	her	işi	hikmetle	yapandır”5	dedi.		

	
Yusuf	Aleyhisselamın	Ahireti	Tercih	Etmesi	
Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	“İnsanlaradan	öyleleri	vardır	ki	‘Rabbimiz	bize	

nasibimizi	 dünyada	 ver’	 derler.	 Böyle	 birinin	 ahirette	 hiçbir	 nasibi	 yoktur.	
Gerçek	 mü’minler	 de	 ‘Rabbimiz	 bize	 hem	 dünyada	 hem	 de	 ahirette	 iyilik	 ve	
güzellik	ver	ve	bizi	cehennem	azabından	koru!’	derler.	İşte	gerçekten	nasib	sahibi	
olanlar	onlardır.”6	buyurur.		

	
1	Yusuf	Suresi,	12:	96-98.	
2	Taberî,	Tarih,	1:187;	Sâlebi,	Arais,	s.	140.	
3	Sâlebî,	Arais,	s.	139-140;	İbn-i	Haldun,	Tarih,	2:40.	
4	Yusuf	Suresi,	12:99.	
5	Yusuf	Suresi,	12:99-100.	
6	Bakara	Suresi,	2:200-202;	Şura	Suresi,	42:20;	Âl-i	İmran	Suresi,	3:145.	
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Dünya	 hayatında	 en	 bahtiyar	 olanlar	 dünyayı	 bir	 misafirhane	 görüp	
ahiretine	ciddi	çalışanlardır.	Allah’ın	rızasını	kazananlar	da	onlardır.1	İşte	Yusuf	
(as)	 kuyudan	 ve	 hapisten	 kurtulup	 Aziz-i	 Mısır	 olduktan,	 peder	 ve	 validesi	 ile	
görüşüp	buluştuktan,	kardeşleriyle	sevişip	bir	araya	gelerek	dünyada	en	büyük	
saadetli,	mesut	ve	ferahlı	bir	durumda	iken	“Ya	Rabbi	Sen	bana	saltanat	verdin,	
rüyaların	 tabirini	öğrettin	ve	bana	dünyanın	en	mesut	halini	yaşattın.	Dünyada	
kimseye	 vermediğin	 şekilde	 beni	 nasiplendirdin.	 Arz	 ve	 semaları	 yaratan	
Rabbim!	Benim	hem	dünyada	hem	ahirette	dostum	da	yardımcım	Sensin.	Benim	
camını	 müslüman	 olarak	 al	 ve	 beni	 salihlerin	 arasına	 kat!”2	diye	 dua	 ederek	
Allah’tan	ölümünü	istedi.	

“Demek	 o	 dünyevi	 lezzetli	 saadetten	 daha	 cazibedar	 bir	 saadet	 ve	 ferahlı	
bir	 vaziyet,	 kabrin	 arkasında	 vardır	 ki,	 Hazreti	 Yusuf	 Aleyhisselam	 gibi	
hakikatbîn	 bir	 zat,	 o	 gayet	 lezzetli	 dünyevî	 vaziyet	 içinde,	 gayet	 acı	 olan	mevti	
istedi;	ta	öteki	saadete	mazhar	olsun.”3	

Evet,	 insan	 aciz	 ve	 fakirdir	 ve	 her	 şeye	muhtaçtır.	 Bir	 elinde	 iki	 karpuzu	
tutamaz.	İki	şeyden	birini	tercih	etmedikçe	bir	şeye	sahip	olamaz.	Bu	nedenle	ya	
dünyayı	 tercih	 ederek	 ahireti	 terk	 etmeli	 veya	 ahireti	 tercih	 ederek	 kalben	
dünyayı	terk	etmeli	ve	ahiretine	ciddi	çalışmalıdır.	Peygamberimiz	(asm)	“Allah	
dünyayı	 isteyene	 ahireti	 vermez;	 ama	 ahireti	 isteyene	 dünyayı	 da	 verir.	4		 Zira	
dünya	 ahiretin	 tarlasıdır.”5	buyurarak	 dünya	 ahiret	 dengesini	 ahiret	 hesabına	
dünyaya	çalışmak	şeklinde	özetlemiş	ve	bize	yol	göstermiştir.		

	
Yakub	Aleyhisselamın	Oğulları	İçin	Dua	Etmesi	ve	Vefatı	
Mısıra	 yerleştikten	 sonra	 Yakub’un	 (as)	 suçlu	 olan	 çocukları	 bir	 araya	

geldiler	ve	kendi	aralarında	konuştular.	“Babamız	Yakub’a	gidelim.	O	bizim	neler	
yaptığımızı	 çok	 iyi	 biliyor.	 Her	 ne	 kadar	 babamız	 da	 kardeşimiz	 Yusuf’da	 bizi	
affetmiş	olsa	da	şayet	Allah	bizi	affetmezse	durumumuz	ahirette	gerçekten	çok	
vahim	 olacaktır.	 Bu	 nedenle	 gidelim	 babamızdan	 ve	 kardeşimiz	 Yusuf’tan	
Rabbimizin	bizi	affetmesi	için	dua	etmelerini	isteyelim.”	dediler.		

Hep	beraber	gittiler	durumlarını	ve	endişelerini	dile	getirdiler	ve:	
“-	Ey	babamız!	Biz	gerçekten	çok	cahil	ve	gafil	olduğumuzu	çok	iyi	anladık.	

Yaptığımız	gerçekten	çok	kötü	şeylerdi.	Ama	şimdi	pişmanlık	duyuyoruz.	Sen	ve	
kardeşimiz	Yusuf	her	ne	kadar	bizi	affetmiş	olsanız	da	Allah’ın	bizi	affetmeyerek	
azaba	 düçar	 edeceğinden	 korkuyoruz.	 Hem	 kalbimizde	 daima	 bir	 korku	 ve	
endişe	 hakim	 olduğundan	 vicdanen	 sizin	 yanınızda	 sıkılıyor	 ve	 utanıyoruz.	 Bu	
nedenle	 hiç	 rahat	 değiliz.	 Şayet	 siz	 dua	 ederseniz	 Allah	 bizi	 affederse	 gönül	
huzuru	 içinde	 olacağız	 size	 olan	 sevgi	 ve	 hürmetimiz	 Allah’a	 ve	 ahirete	 olan	
iştiyakımız	daha	da	artacaktır”	dediler.		

Yakub	(as)	onların	bu	pişmanlıklarını,	dindeki	samimiyetlerini	ve	 ihlasını,	
Allah’tan	 korkmalarını	 ve	 ahiret	 iştiyaklarını	 görerek	 çok	 sevindi.	 Kardeşleri	
Yusuf	da	orada	idi.	O	da	bu	durumdan	büyük	bir	sevinç	duydu.	Kardeşlerine	bir	
başka	 sevgi	 ve	 muhabbetle	 baktı.	 Onların	 samimiyetine	 ve	 Allah’tan	 korkarak	
ahirete	iştiyak	duymalarına	gerçekten	memnun	oldu.	

	
1	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Mektubat,	2010,	s.	55.	
2	Yusuf	Suresi,	12:101.	
3	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Mektubat,	s.476.	
4	Celaleddin-i	Suyuti,	Camiu’s-Sağir,	Yeni	Asya	Neşriyat,	2012,	1:508.	
5	Aclûnî,	Keşfu’l-Hafa,	Beyrut,	1351,	1:	412.	
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Yakub	 (as)	ayağa	kalktı	 ve	kıbleye	döndü.	Arkasından	Yusuf	 (as)	ve	onun	
arkadasında	 diğer	 kardeşleri	 ayağa	 kalkıp	 ihlas	 ve	 huşu	 ile	 kıbleye	 dönerek	
ellerini	 açtılar.	 Yakub	 (as)	 dua	 etti,	 Allah’a	 yalvardı	 ve	 ağladı.	 Çocukları	 için	 af	
diledi.	Yusuf	(as)	kardeşleri	için	Allah’tan	af	diledi	ve	babasının	duasına	içtenlikle	
“Amin!”	dedi.	Kardeşleri	de	ağlayarak	hep	beraber	“Amin!”	dediler.	

Onların	bu	samimiyeti	Yüce	Allah’ın	hoşuna	gitti,	onlardan	razı	olduğunu	ve	
kendilerini	affettiğini	Cebrail	(as)	ile	Hz.	Yakub’a	(as)	müjdeledi.1	Bunun	üzerine	
sevinçe	birbirlerine	sarıldılar	ve	büyük	bir	ziyafet	vererek	bu	durumu	kutladılar.	

Yakub	 (as)	 mutlu	 ve	 mesut	 bir	 şekilde	 çocukları	 ile	 on	 yıl	 daha	 yaşadı.2	
Sonra	 vefat	 edeceğine	 yakın	 çocuklarını	 çağırdı.	 Onlara	 nasihat	 etti.	 “Allah’tan	
başkasına	 ibadet	 etmeyeceklerine,	 İslam	 üzere	 yağayıp,	 müslüman	 olarak	
Allah’ın	huzuruna	çıkacaklarına	dair	onlardan	söz	aldı.		

“-	Evlatlarım!	Allah	 size	 İbrahim’in	 (as)	dini	olan	 İslam	dinini	 seçti.	Rabbi	
İbrahim’e	(as)	‘Teslim	ol!’	dediği	zaman	o	da	‘Âlemlerin	Rabbi	olan	Allah’a	teslim	
oldum.’	demişti.	Siz	de	ancak	Müslüman	olarak	can	verin!”3	dedi.	

Onlar:	
“-	Biz	senin	atan	İbrahim,	İsmail	ve	İshak’ın	(as)	bir	tek	Rabbi	olan	Allah’a	

ibadet	 edeceğiz	 ve	 asla	 Ona	 şirk	 koşanlardan	 olmayacağız.	 Biz	muvahhid	 olan	
Ona	teslim	olmuşuz.”4	dediler.		

Yakub	(as)	daha	sonra	onlara	nesillerinin	ve	mallarının	bereketli	olmasına	
ve	çoğlaması	 için	bereket	duası	yaptı.	Kılıcını	ve	yayını	Yusuf’a	 (as)	verdi.	 “Ben	
vefat	ettiğim	zaman	ceddim	İshak’ın	yanına	gömünüz!”5	diye	vasiyet	etti.		

Yakub	(as)	vefat	ettiği	zaman	yüz	kırk	küsür	yaşındaydı.6	
	
Yusuf	Aleyhisselamın	Maliye	Bakanlığındaki	İcraatı	
Yusuf	(as)	Mısıra	çocuk	yaşta	gelmişti.	Yıllarca	Efendisinin	sarayında	kaldı.	

Sonra	 on	 iki	 sene	 hapiste	 kaldı.	 Hapiste	 kendisine	 nübüvvet	 verildi.	 Maliye	
bakanı	olduğu	zaman	yaşı	kırkın	üzerindeydi.	Kardeşleri	 ile	görüşüp	buluştuğu	
ve	rüyasının	gerçekleştiği	zaman	elli	küsür	yaşlarında	bulunuyordu.	

Bolluk	 zamanında	 aldığı	 tedbirler	 ve	 yaptırdığı	 göletler,	 zahire	 ambarları,	
köylülere	 dağıttığı	 tohumlarla	 onları	 çalıştırması	 ve	 işçilere	 karşı	 adaleti	 ile	
herkesin	 sevgisini	 ve	 saygısını	 kazandı.	 Mısırda	 kendisinden	 bahsetmeyen	 ve	
kendisini	sevmeyen	bir	tek	kadın	ve	erkek	yoktu.7	

Kıtlık	 zamanında	 ise	 kimsenin	 aç	 ve	 açıkta	 kalmaması	 için	 gayret	 ederdi.	
Kendisi	 doyasıya	 yemek	 yemez,	 iki	 üç	 günde	 bir	 öğün	 yerdi.	 “yeryüzünün	
hazineleri	 elinde	 iken	 neden	 böyle	 yapıyorsun?”	 diyenlere	 “Onlar	 benim	
hazinelerim	 değil,	 ben	 onların	 emanetçisiyim.	 Onlarda	 nice	 insanların	 rızkı	 ve	
nasibi	 vardır.	 Onların	 rızıklarını	 nasıl	 kendime	 mal	 ederim?	 Benim	 vazifem	
muhtaçlara	 onları	 ulaştırmaktır.	 Ben	 tok	 olursam	 onların	 açlıklarını	 ve	
sıkıntılarını	nasıl	anlarım?”	derdi.		

Kıtlığın	 hüküm	 sürdüğü	 bu	 dönemde	 halk	 ellerindekini	 devlete	 vererek	
buğday	ve	pirinç	alıyorlardı.	Nihayet	ellerindekiler	devletin	oldu.	Sonra	mallarını	

	
1	Sâlebî,	Arais,	s.140-141.	
2	Yâkubî,	Tarih,	1:3O;	Taberi,	Tarih,	1:187;	İbn.Esir,	Kâmil,	1:155.	
3	Bakara	Suresi,	2:130-132.	
4	Bakara	Suresi,	2:133.	
5	Yâkubî,	Tarih,	1:31-32;	Taberî,	Tarih,	1:187,	Sâlebî-Arais	s.141	
6	Salebî,	Arais,	s.141;	Taberi,	Tarih,	1:198.	
7	Sâlebî,	Arais,	s.128;	Ebülfida,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	1:21O.	
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ipotek	ettiler.	Öyle	ki	halkın	elinde	bir	şey	kalmadı.	Her	ne	kadar	mülkiyeti	halkın	
elinde	ise	de	mal	sahibi	devletti	ve	çoğunun	mallarına	ipotek	konulmuştu.		

Kıtlık	 yılları	 geçmiş	 yağmurlar	 yağmaya	 ve	 dereler	 taşmaya	 başlamıştı.	
Halk	 devletin	 sahip	 olduğu	 mülkiyette	 nasıl	 işleyeceklerini	 düşünmeye	
başladılar.	Herkes	devlete	mi	çalışacaktı?		

Durum	Hz.	Yusuf’a	haber	verildi.	Yusuf	(as)	kral	ile	görüştü	ve	“Şayet	halk	
devlete	 çalışacak	 olursa	 üretim	 olmaz.	 Çünkü	 kimse	 başkasının	 mülkiyetinde	
şevkle	çalışmaz.	Bu	durumda	üretim	düşer	ve	 istenen	verim	elde	edilmez.	Halk	
fakirlikten	 kurtulmaz,	 devlet	 de	 istenen	 kazancı	 elde	 edemez.	 Biz	 bütün	
ipotekleri	 kaldıralım	 ve	 mülkiyetin	 tamamını	 eski	 sahiplerine	 ve	 varislerine	
verelim.	 Böylece	 halk	 daha	 gayretli	 çalışır	 ve	 ürettikleri	 mallardan	 alacağımız	
vergi	kazancı	daha	çok	olur.	Böylece	hem	halk	kazanır,	hem	devlet	daha	çok	gelir	
elde	eder”	dedi.	Kral	buna	ikna	oldu.	

Hz.	 Yusuf	 (as)	 çıkardığı	 bir	 ferman	 ile	 tüm	 ipotekleri	 kaldırdıklarını	 ve	
malları	 eski	 sahiplerine	 verdiklerini	 duyurdu.	 Bunun	 üzerine	 Mısır	 halkı	 çok	
sevindiler	ve	bayram	ettiler.	

“-	Vallahi	biz	bundan	daha	şanlı	ve	şerefli	bir	vezir	görmedik!”	dediler.1		
	
Yusuf	Aleyhisselamın	Daveti	ve	Vefatı	
Yusuf	 (as)	 hapiste	 bulunduğu	 yıllarda	 vahye	mazhar	 olmuş	 ve	 kendisine	

peygamberlik	 görevi	 verilmiştir.2		 Yusuf	 (as)	 hapisten	 çıkıp	 Vezir	 ve	 Maliye	
Bakanı	olduktan	kısa	bir	 zaman	sonra	Mısır	Azizi	 olan	efendisi	 vefat	 etti.	Mısır	
kralı	da	Hz.	Yusuf’u	(as)	ölen	Vezir’in	karısı	olan	ve	Hz.	Yusuf’a	âşık	olan	Züleyha	
ile	evlendirdi.3		

Yusuf	 Aleyhisselamın	 son	 günlerinde	 Mısır’da	 büyük	 bir	 karışıklık	
yaşanmış,	Hz.	Yusuf’a	yardımcı	olan	kral	yaşlanınca	idareyi	ele	geçirmek	isteyen	
zorbalar	 ve	 zalimler	 karışıklık	 çıkarmışlar,	 çıkardıkları	 isyan	 ile	 ihtilal	 yaparak	
Amalikalıların	elinden	krallığı	almışlardır.		

Hz.	 Yusuf	 (as)	 onlara	 ne	 kadar	 nasihat	 etmiş	 ise	 de	 zorbalıklarından	
vazgeçmemişlerdir.	 Hz.	 Yusuf	 (as)	 vefat	 edince	 de	 “Allah	 Yusuf’tan	 sonra	
peygamber	 göndermez!”4	diye	 hadlerini	 aşmışlardır.	 Bundan	 sonra	 Firavunlar	
devri	başlamış	ve	ta	Hz.	Musa’nın	zamanındaki	Firavun’un	helak	olmasına	kadar	
zorba	saltanatlarını	devam	ettirmişlerdir.	

	
Hz.	Yusuf’un	(as)	Vefatını	İstemesi	
Bediüzzaman	 hazretleri	 Yusuf	 Suresi’ndeki	 Hz.	 Yusuf	 (as)	 kıssasının	 bize	

vermek	istediği	dersi	ve	Hz.	Yusuf’un	(as)	yüce	Allah’tan	ölümü	istemesini	şöyle	
değerlendirmektedir.	

“En	 güzel	 bir	 kıssanın	 güzel	 bir	 nüktesidir.	 Ahsenü'l-kasas	 olan	 kıssa-i	
Yusuf	aleyhisselâmın	hâtimesini	haber	veren	“Benim	canımı	müslüman	olarak	al	
ve	beni	salihlere	kat”5	âyetinin	ulvî	ve	lâtîf	ve	müjdeli	ve	i'câzkârâne	bir	nüktesi	
şudur	ki:	

Sair	 ferahlı	 ve	 saadetli	 kıssaların	 âhirindeki	 zevâl	 ve	 firak	 haberlerinin	
acıları	 ve	 elemi,	 kıssadan	 alınan	 hayalî	 lezzeti	 acılaştırıyor,	 kırıyor.	 Bahusus	

	
1	Sâlebî,	Arais,	s.	128-129.	
2	Yûsuf	Suresi,	12:6,	24;	En’am	Suresi,	6:84.	
3	Taberî,	Tarih,	1:178;	Sâlebî,	Arais,	128;	Ibn.Esîr,	Kâmil,	1:147.	
4	Mü’min	Suresi,	40:34.	
5	Yusuf	Suresi,	12:	101.	
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kemâl-i	 ferah	 ve	 saadet	 içinde	 bulunduğunu	 ihbar	 ettiği	 hengâmda	mevtini	 ve	
firakını	haber	vermek	daha	elîmdir;	dinleyenlere	eyvah	dedirtir.	Halbuki	şu	âyet,	
kıssa-i	 Yusuf'un	 en	 parlak	 kısmı	 ki,	 Aziz-i	 Mısır	 olması,	 peder	 ve	 validesiyle	
görüşmesi,	 kardeşleriyle	 sevişip	 tanışması	 olan,	 dünyada	 en	 büyük	 saadetli	 ve	
ferahlı	bir	hengâmda,	Hazret-i	Yusuf'un	mevtini	şöyle	bir	surette	haber	veriyor	
ve	diyor	ki:	

Şu	 ferahlı	 ve	 saadetli	 vaziyetten	 daha	 saadetli,	 daha	 parlak	 bir	 vaziyete	
mazhar	olmak	için,	Hazret-i	Yusuf	kendisi	Cenâb-ı	Haktan	vefatını	istedi	ve	vefat	
etti,	o	saadete	mazhar	oldu.	Demek,	o	dünyevî	lezzetli	saadetten	daha	cazibedar	
bir	 saadet	 ve	 ferahlı	 bir	 vaziyet,	 kabrin	 arkasında	 vardır	 ki,	 Hazret-i	 Yusuf	
aleyhisselâm	gibi	hakikatbîn	bir	zât,	o	gayet	lezzetli	dünyevî	vaziyet	içinde,	gayet	
acı	olan	mevti	istedi,	tâ	öteki	saadete	mazhar	olsun.	

İşte,	Kur'ân-ı	Hakîmin	şu	belâğatine	bak	ki,	kıssa-i	Yusuf'un	hâtimesini	ne	
suretle	haber	verdi.	O	haberde	dinleyenlere	elem	ve	teessüf	değil,	belki	bir	müjde	
ve	bir	sürur	ilâve	ediyor.	Hem	irşad	ediyor	ki:	

Kabrin	arkası	için	çalışınız;	hakikî	saadet	ve	lezzet	ondadır.	
Hem	Hazret-i	Yusuf'un	âli	sıddıkıyetini	gösteriyor	ve	diyor:	
Dünyanın	 en	 parlak	 ve	 en	 sürurlu	 hâleti	 dahi	 ona	 gaflet	 vermiyor,	 onu	

meftun	etmiyor;	yine	âhireti	istiyor.”1	
Yusuf	 Aleyhisselam	 babasının	 vefatından	 sonra	 yirmi	 küsür	 yıl	 daha	

yaşadığı	 rivayet	 edilir. 2 	Vefat	 ettiği	 zaman	 yüz	 yirmi	 yaşında	 olduğu	
söylenmektedir.	 Hz.	 Yusuf	 (as)	 vefat	 edince	 Mısır’da	 Nil	 nehrinin	 kenarına	
defnedilmiştir.	

Vefatından	 önce	 Yusuf	 (as)	 yanındakilere	Allah’ın	 kendisine	 bildirmesiyle	
gelecekte	zalim	kralların	geleceğini,	bunlardan	birinin	erkek	çocuklarını	öldürüp	
kızları	 bırakacağını	 ve	 soyundan	 gelen	Musa	 b.	 İmran	 adında	 bir	 peygamberin	
Firavunu	 helak	 edeceğini	 açıkladı.	 Bundan	 sonra	 Yakuboğulları	 (İsrailoğulları)	
çocuklarına	İmran	adını	vermeye	başladılar.3		

Peygamberimiz	 (asm)	 Miraçta	 Hz.	 Yusuf	 (as)	 ile	 de	 görüşerek	
konuşmuştur.4		

Allah’ın	 selamı	 ve	 rahmeti	 tüm	 peygamberlerin	 üzerine	 olsun.	 Bizi	 de	
şefaatlerine	nail	eylesin.	Amin!		

	

	
1	Bediüzzaman,	Mektubat,	475-476.	
2	İbn-i	Kuteybe,	Maarif,	s.19;	Taberî,	Tarih,	1:187;	Sâlebî,	Arais,	s.142,;	İbn.	Esîr,	Kâmil,	1:155;	İbn.	
Haldun,	Tarih,	2:41.	
3	Salebi,	Arais,	s.	141.	
4	Buhari,	Sahih,	4:248;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	4:208;	İbn-i	Hişam,	Sire,	2:48.		
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Hz.	EYYUB	(AS)	
	

Kur’an-ı	Kerimde	dört	yerde	ismi	geçen1	Hz.	Eyyub	(as)	“Sabır	Kahramanı”	
olarak	şöhret	bulmuştur.	Havrân	bölgesinde	yaşayan	ve	 İbrahim	(as)	soyundan	
gelen	Hz.	Eyyub	(as)	mal	ve	servet	bakımıdan	çok	zengindi.		

Sabah	 akşam	 ibadet	 ve	 zikirle	 meşgul	 olan	 Eyyub	 (as)	 Allah	 tarafından	
kendi	 kavmine	 peygamber	 olarak	 görevlendirilmiştir.	 İnanmayanlar	 şeytanın	
vesvesesi	 ve	 telkini	 ile	 onun	 zenginliğini	 ve	 servetini	 dillerine	 dolayarak	
zenginliğinden	ve	gücünden	dolayı	Allah’a	ibadet	ettiğini	fakir	ve	zayıf	durumda	
olsaydı	 nübüvvet	 davasında	 bulunmayacağını	 ve	 Allah’a	 bu	 derece	 ibadet	
etmeyeceğini	 söylemeye	 başladılar.	 Bunun	 üzerine	 yüce	 Allah	 onu	 çetin	 bir	
imtihana	 tabi	 tuttu.	 Kısa	 zamanda	 bütün	 servetini	 ve	 malını	 kaybetti,	 üstelik	
dermansız	bir	hastalığa	tutuldu	ve	sıhhatini	de	kaybetti.	Vücudu	çıkan	çıbanlarla	
yara	 içinde	 kaldı	 vücudu	 kokuşmaya	 başladı	 ve	 yaralarından	 kurtlar	meydana	
geldi.		

Onun	bu	durumuna	dayanamayan	yakınları	kendisini	terk	ettiler.	Yanında	
kendisine	 hizmet	 eden	 “Rahmet”	 adındaki	 bir	 hanımından	 başkası	 kalmadı.	
Bütün	bu	sıkıntılara	rağmen	hiçbir	zaman	Rabbinden	şikayette	bulunmadı.	Sabır	
içinde	şükretmeye	devam	etti.	Bir	rivayete	göre	üç	sene,	diğer	bir	rivayete	göre	
yedi	sene	bu	durumda	kaldı.	Nihayet	yaralarından	çıkan	kurtlar	 imanın	mahalli	
olan	 kalbine	 ve	 zikir	 mahalli	 olan	 diline	 iliştiği	 zaman	 “Rabbim	 zarar	 bana	
dokundu,	 Sen	 merhametlilerin	 en	 merhametlisisin.”2	diye	 dua	 etti.	 Yüce	 Allah	
sabrının	mükafatı	 olarak	Hz.	 Cebrail’i	 (as)	 ona	 gönderdi.	 Cebrail	 (as)	 ökçesi	 ile	
yere	vurdu	ve	oradan	bir	su	çıktı.	Hz.	Eyyub	(as)	onunla	yıkandı	ve	anında	şifa	
buldu	Allah’ın	kudreti	ile	mucize	eseri	delikanlı	gibi	kalkıp	oturdu.	

Hastalandığı	 zaman	 yetmiş	 yaşlarında	 olan	Hz.	 Eyyub	 (as)	 şifa	 bulduktan	
sonra	yirmi	sene	daha	yaşamış,	yeniden	eski	servetine	kavuşmuştur.	

Eyyub	 Aleyhisselamın	 annesi	 Hz.	 Lut’un	 (as)	 kızı	 idi.	 Babası	 Mus	 Hz.	
İbrahim	(as)	ateşe	atılmadan	önce	iman	edenlerdendi.	3		

Ürdünün	Beseniye	bölgesinde	oturan	Eyyub	(as)	deve,	sığır,	davar,	at	gibi	
her	cinsten	sürülere	sahipti	ve	bu	nedenle	çok	zengindi.	Yüce	Allah	ona	pek	çok	
ev	halkı	ve	kadın	da	ihsan	etmişti.	On	üç	erkek	evladı	vardı.		

Eyyub	(as)	insanların	en	halimi,	en	yumuşak	huylusu	ve	en	çok	affedeni	idi.	
Yüce	 Allah	 Eyyub	 Aleyhisselamı	 doğruluğu,	 güvenilik	 olması,	 akıl	 ve	 zekası,	
Allah’a	 son	 derece	 itaat	 içinde	 olması	 ve	 haramdan	 çekinmesi	 sebebiyle	 vahye	
mazhar	 ederek	 peygamberlik	 görevi	 verdi.	 Yakub	 (as)	 ile	 aynı	 dönemde	 ayrı	
kavimlere	 peygamber	 olarak	 görevlendirilmiştir.	 Hz.	 İbrahim’in	 (as)	 dini	 olan	
mahza	tevhide,	Allah’tan	başkasına	iman	ve	ibadet	etmemeye	davet	ediyordu	ve	
insanların	arasını	ıslah	etmeye	ve	düzeltmeye	çalışıyordu.4	

Eyyub	(as)	insanların	en	sabırlısı	ve	en	merhametlisi	idi.	Allah’ın	kendisine	
verdiği	 nimetleri	 fakir,	 yoksul,	 dul	 ve	 yetimlerle	 paylaşırdı.	 Onlara	 çok	 cömert	
davranırdı.	 Misafirperverdi;	 bu	 nedenle	 misafirsiz	 gün	 geçirmezdi,	 açların	
karnını	 doyurmdıkça	 kendisi	 yemezdi,	 yetimleri	 ve	 dulları	 yedirir,	 giydirir	 ve	
tüm	ihtiyaçlarını	karşılardı.5	

	
1	Nisâ	Suresi,	4:163;	En'âm	Suresi,	6:84;	Enbiyâ	Suresi,	21:83;	Sâd	Suresi,	38:41.	
2	Enbiya	Suresi,	21:83.	
3	Taberî,	Tarih,	1:165,	Ebülfida,	El-	Bidaye	ve’n	Nihaye,	1:220-221.	
4	İbn-i	Esir,	el-Kamil,	1:	127-128;	Ahmed	b.	Hanbel,	Ez-Zühd,	54.	
5	Ahmed	b.	Hanbel,	Zühd,	s.	54;	Taberi,	Tefsir,	17:65;	Hâkim,	Müstedrek,	2:581.		
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Şeytan	insanlara	vesvese	vererek	Hz.	Eyyub	Aleyhisselamın	zenginliğini	ve	
servetini	gösterip	Allah	ona	bu	kadar	nimet	verdiği	 için	o	Allah’a	 ibadet	ediyor,	
fakir	ve	muhtaç	durumda	olsa	hiç	 ibadet	eder	mi?”	dedirtti.	 İsyankarlar	 inanan	
ve	 itaat	 eden	 müminlere	 böyle	 diyerek	 isyanlarına	 bahaneler	 uydurmaya	
başladılar.	

Bunun	 üzerine	 yüce	 Allah	 Hz.	 Eyyub’u	 (as)	 bela	 ve	 musibetlere	 giriftar	
eder.	Evleri	yıkılır	ve	bütün	çocukları	ölür.	Kuraklık	ve	hastalıktan	malı	ve	serveti	
elinden	 çıkar.	Bütün	bu	musibetlere	uğradığı	 halde	Hz.	Eyyub	 (as)	 sabır	 içinde	
şükretmeye	 ve	 insanlara	 “Evlatlarım,	malım	 ve	mülküm	 Allah’ın	 bana	 emaneti	
idi,	 o	hikmeti	 iktiza	 etti	 bana	verdiği	bu	emanetleri	 aldı.	Allah	dilediğini	 yapar,	
dilerse	verir,	dilerse	alır.	Ben	mal	sahibi	değilim!	Dünya	çıplak	olark	geldim,	yine	
çıplak	olarak	Allah’ın	huzuruna	gideceğim.”1	diyordu.	

Bununla	da	kalmaz	Hz.	Eyyub	(as)	hastalanır	vücudu	yara	içinde	kalır.	Her	
bakımdan	başkasına	muhtaç	hale	gelir.	Kendisine	bakan	hanımları	kendisini	terk	
ederler,	 akrabaları	 ilgiyi	 keserler,	 dostları	 kendisini	 tanımaz	 olurlar.	 Bir	 tek	
Rahmet	 adında	 bir	 hanımı	 kendisini	 terk	 etmez,	 eliyle	 onu	 yedirir,	 içirir	 ve	
temizliğini	yapar.	Daha	öncek	kendilerin	iyilik	ve	ihsanda	bulunduğu	insanların	
yardımına	muhtaç	hale	gelir.	Ama	onlar	bir	lokma	ekmek	verirler,	onu	da	başına	
kakarlar,	 kendisini	 kınarlar	 ve	 ayıplarlar.	 Bütün	 hakları	 inkar	 edilir,	 yaptığı	
iyilikler	unutulur,	seslenişine	kimse	cevap	bile	vermez.	Öyle	ki	içinde	bulunduğu	
belde	halkı	onu	beldelerinden	dışarıya	çıkarırlar.2	

Hz.	 Eyyub	 Aleyhisselamı	 terk	 etmeyen	 bir	 tek	 “Rahmet”	 ismindeki	
zevcesidir.	 Bir	 gün	 zevcesi	 ona	 “Sen	 duası	 makbul	 bir	 peygambersin	 neden	
kendin	için	dua	etmiyorsun	ki	Allah	sana	şifa	versin	istemiyorsun?”	diye	sordu.		

Eyyub	(as):	
“-	 Biz	 yetmiş	 yıl	 nimetler	 içinde	 yaşadık.	 Allah’ın	 her	 nevi	 nimetlerinden	

istifade	ettik;	bırak	da	yetmiş	sene	ibtala	ve	sıkıntı	içinde	yaşayalım.”3	diye	cevap	
verir.	

Zevcesi	 Rahmet	 kaybettiği	 çocukları	 ve	 serveti	 aklına	 gelip	 ağlamaya	
başladığı	zaman	Hz.	Eyyub	(as)	onu	teselli	eder	ve:	

“-	Onları	bize	kim	verdi?”	diye	sorardı.		
Sonra:	
“-	 Biz	 onlardan	 yetmiş	 sene	 faydalandık.	 Henüz	 felakete	 uğramamız	 ve	

sıkıntı	çekmemiz	yedi	sene	senedir.	Yetmiş	sene	olmadan	şikayette	bulunmamız	
adalet	ve	insafa	sığmaz.”4	diye	cevap	verdi.	

	
Eyyub	Alaehisselamnın	Münacatı	
Nihayet	 vücudundaki	 kurtlar	 zikir	mahalli	 olan	diline	 ve	 tefekkür	mahalli	

olan	kalbine	 iliştikleri	 zaman	kendi	 istirahati	 için	değil,	 tefekkür	 ve	 zikre	mani	
olacağı	için	yüce	Allah’a	şöyle	dua	etti:	

“Hamd	Alemlerin	Rabbi	olan	Allah’a	mahsustur!	
Ey	 Rabbin	 Sana	 nasıl	 hamd	 ve	 şükredebilirim	 ki	 Sen	 bana	 ikramda	 ve	

ihsanda	 bulundun,	 mallar	 ve	 evlatlar	 verdin.	 Verdiğin	 bu	 mallar	 ve	 evlatlar	
kalbimi	 meşgul	 ediyordu.	 Sonra	 bunları	 benden	 aldın	 ve	 kalbim	 onlardan	
boşaldı.	Benimle	Senin	arana	girecek	bir	şey	kalmadı.	Gündüzleri	mal	sevgisi	ve	

	
1	Taberi,	Tefsir,	17:69;	Kadı	Beydavi,	Tefsir,	2:79;	Salebî,	Arais,	154.	
2	Taberi,	Tefsir,	17:69;	İbn-i	Esir,	el-Kâmil,	1:129.	
3	İbn-i	Asakir,	Tarih,	3:196.	
4	Taberi,	Tefsir,	17:9-70;	Salebî,	Arais,	s.	161.	
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telaşı	beni	meşgul	ediyordu,	geceleri	de	evlat	sevgisi	ve	şefkati	beni	oyalıyordu.	
Ne	mutlu	ki	bütün	bunlardan	kurtuldum.	Kalbim	ve	dilim	Senin	zikrin	ve	şükrün	
ile,	 seni	 takdis,	 tesbih	 ve	 tehlil,	 hamd	 ve	 tekbir	 ile	 meşgul	 olmaya	 başladım.	
Klabim	 Senin	 ayetlerini	 tefekkür	 ile	 meşgul	 olmaya	 başladı.	 Ama	 şimdi	
görüyorum	 ki	 kurtlar	 zikir	 ve	 tefekkür	 mahalli	 olan	 kalbime	 ve	 dilime	 zarar	
vermeye	başladı.	Sen	merhametlilerin	en	merhametlisisin.”1	buyurdu.		

	
Eyyub	Aleyhisselamı	Üzen	Durumlar	
Eyyub	Alehisselamın	hastalığı	yedi	sene	sürdü.	Bir	çokları	onu	terk	etmişti,	

hanımlarından	bir	kısmı	da	onu	bırakmışlardı.	Ancak	Rahmet	 isimli	hanımı	çok	
sadıktı	 ve	 hizmetini	 o	 görüyordu.	 Bir	 kaç	 mü’min	 de	 zaman	 zaman	 kendisini	
ziyarete	geliyordu.	Ancak	aradan	geçen	uzun	yıllara	rağmen	hastalığı	 iyileşmek	
şöyle	dursun	daha	da	artınca	onlar	birbirlerine	şöyle	demeye	başladılar:	

“-	 Vallahi,	 Eyyub	 Allah’a	 karşı	 hiç	 kimsenin	 işlemediği	 büyük	 bir	 günahı	
işlemiş	ki	bu	sıkıntı	onun	başına	geldi.”	

Arkadaşı:	
“-	Bu	düşünceye	seni	iten	husus	nedir?”	diye	sordu.	
O	da:	
“-	 Görmüyor	 musun	 yedi	 seneden	 beri	 Allah	 ona	 merhamet	 etmiyor	 ve	

kendisinden	bu	hastalığı	kaldırmıyor?”	dedi.	
Sonra	 beraberce	 yine	 Eyyub’u	 (as)	 ziyarete	 gittiler	 orada	 da	 “Allah	

Eyyub’da	bir	hayır	olduğunu	bilseydi	ona	bu	hastalığı	vermezdi”	dediler.		
Eyyub	Aleyhisselam	bunu	işitince	o	kadar	üzüldü	ve	o	derece	rahatsız	oldu	

ki	kendisine	isabet	eden	hastalıktan	dolayı	bu	derece	üzütüye	kapılmamıştı.2	
	
**	
Hz.	 Eyyub	 aleyhisselamın	 hanımı	 Rahmet	 yiyecek	 alacak	 hiçbir	 şeyi	

kalmayınca	yiyecek	almak	 için	saçını	kesip	sattı.	Yiyecek	aldı.	Eyyub	(as)	“Nasıl	
aldığını	sordu?”	Saçlarını	sattığını	söyleyince	çok	öfkelendi	ve	“Yemin	ederim	iyi	
olursam	sana	yüz	sopa	vuracağım!”	der	ve	yanından	kovar.	

Hz.	 Eyyub	 (as)	 iyileşince	 Rahmet	 gelir	 ve	 Hz.	 Eyyüb’ü	 bulamaz.	 Arar	 ve	
ağlamaya	başlar...	

Eyyub	(as)	ileride	oturmaktadır	ona	da	soramaz.	Ağlayarak	aramaya	başlar.	
Eyyub	(as)	ona	seslenir:	

“-	Orada	ağlayarak	ne	arıyorsun?”	
Rahmet:	
“-	Burada	yatan	hasta	ve	yatalak	biri	vardı.	Şimdi	onu	göremiyorum.	Siz	onu	

gördünüz	mü?”	
Hz.	Eyyub	(as):	
“-	O	senin	neyin	olur?”	
Rahmet:	
“-	O	benim	kocamdı.”	
Hz.	Eyyub	(as):	
“-	Sen	onu	görürsen	tanır	mısın?”		
Rahmet:	

	
1	Taberi,	Tefsir,	17:69-70;	Enbiya	Suresi,	21:83.	
2	Ahmed	b.	Hanbel,	Zühd,	54;	Taberi,	Tefsir,	23:167;	Hakim,	Müstedrek,	2:	581;	Fahreddin-i	Razi,	
Tefsir,	22:205.	



	 138	

“-	 Nasıl	 tanımam	 o	 benim	 yıllardır	 kendisine	 hizmet	 ettiğim	 kocamdır.”	
dedi.	Sonra	başını	kaldırdı	ve	çekinerek	Eyyub	Aleyhisselama	baktı.	

“-	O	sıhhatli	iken	sana	çok	benziyordu”	dedi.	
Eyyub	(as):	
“-	Allah	sana	rahmet	etsin	işte	o	Eyyub	benim!”	dedi.		
Rahmet:	
“-	Allah’tan	kork!	Benimle	alay	etme!”	dedi.		
Eyyub	(as):	
“-	Allah	bana	sıhhatimi	geri	verdi”	dedi	ve	güldü.		
Gülünce	Rahmet	onu	tanıdı	ve	koşarak	boynuna	sarıldı.1	
	
Buluttan	Altın	Çekirge	Yağması	
Yüce	Allah	Eyyub’a	(as)	Cebrail’i	(as)	gönderdi.		
Melek	 Eyyub’a	 (as)	 “Ya	 Eyyub!	 Belaya	 ve	 musibete	 karşı	 sabrettin.	 Yüce	

Allah	 senin	 sabrından	 razı	 oldu.	 Sana	 selam	 söylüyor	 ve	 harman	 yerine	 kadar	
gitmeni	emrediyor!”	dedi.		

Eyyub	 (as)	 oraya	 gitti.	 Yüce	Allah	 kızıl	 bir	 bulut	 gönderdi.	O	buluttan	Hz.	
Eyyub’un	 (as)	 üzerine	 altın	 çekirgeler	 dökülmeye	 başladı.	 Eyyub	 aleyhisselam	
onları	toplamaya	başladı.	Yere	dökülenleri	de	topladı.		

Melek:	
“-	Harmana	girenlere	doymadın	mı	ki,	dışarıda	kalanları	da	takip	ediyorsun	

ve	topluyorsun?”	dedi,	
Hz.	Eyyub	(as):	
“-	 Bu	 çekirgeler	 benim	 Rabbimin	 bana	 ikramı	 ve	 bereketidir.	 Ondan	

müstağni	olmam	mümkün	değil!”	diye	cevap	verdi.2	
	
Eyyub	Aleyhisselamın	Zevcesine	Yeminini	Yerine	Getirmesi	
Yüce	 Allah	 Eyyub	 Aleyhisselamın	 zevcesi	 Rahmet	 hakkında	 yaptığı	

yeminini	 düşündü.	 Saçlarını	 kesip	 sattığı	 için	 öfkelenmiş	 ve	 “Vallahi	 sana	 yüz	
sopa	 vuracağım!”	 diye	 yemin	 etmişti.	 Ama	 ne	 ki	 kendisine	 sadık	 olan	 ve	
hastalığında	yedi	sene	sadakatle	hizmet	edip	hiç	şikayette	bulunmayan	bu	sevgili	
hanımına	 yüz	 sopayı	 nasıl	 vuracaktı.	 Bunu	 düşünmeye	 başladı.	 Allah’a	 verdiği	
sözü	mutlaka	yerine	getirmeliydi.		

Yüce	 Allah	 Eyyub’un	 (as)	 bu	 düşüncesine	 ve	 samimiyetine	 ve	 sözündeki	
sadakatine	memnun	oldu	ve	şöyle	buyurdu:	

“Eline	bir	demet	ince	çubuk	al	ve	onula	vur,	yeminini	bozma!	Biz	sabreden	
iyi	 kullarımıza	 böyle	 kolaylık	 gösteririz.	 Zira	 o	 daima	 Allah’a	 yönelen	 bir	
kimseydi.”3		

Böylece	 Hz.	 Eyyub	 (as)	 on	 adet	 bir	 demet	 sopa	 aldı	 ve	 onunla	 on	 defa	
hafifce	 zevcesine	 vurdu.	 Yüz	 sopa	 vurulmuş	 oldu.	 Eyyub	 (as)	 da	 yeminini	
bozmadan	yerine	getirmiş	oldu.	

Kur’ân-ı	 Kerimin	 bize	 öğrettiği	 bu	 kolaylık	 İslam	 bilginlerinin	 “Hile-i	
Şer’iye”	denilen	Allah’a	verilen	sözü	kolaylıkla	yerine	getirmek	için	takip	edilen	
bir	usuldür.	Müslümanları	yalan	söylemeden,	kimseye	zarar	vermeden	ve	dinin	
ruh-u	aslisini	 incitmeden	ihtiyatlı	yollar	ve	çözümler	arayıp	bulmak	mânâlarına	

	
1	Taberî,	Tefsir,	17:69;	Hâkim,	Müstedrek,	2:582;	Sâlebî,	Arais,	s.160;	Ebülfida,	El-Bidaye	ve’n-
Nihaye,	1:223;	Heysemî,	Mecmauzzevaid,	8;	208.	
2	Buharî,	Sahih,	4:124;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	2:314;	İbn.Esîr,	el-Kâmil,	1:131.	
3	Sad	Suresi,	38:44.	
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gelir.	 Bulunan	 çözümün	meşrû	 ve	dine	uygun	olduğu	mânâsında	hile-i	 şer’iyye	
denmiştir.		

Mesela,	İmam	Ebu	Yusuf	zamanında	zengin	fakat	cimri	bir	adam,	“Bir	erkek	
evlâdım	olursa	boynuzu	dört	karış	bir	koç	adak	keseceğim”	diye	adamıştı.	Gün	
geldi,	 adamın	bir	erkek	evlâdı	oldu.	Adam	boynuzu	dört	karış	uzunluğunda	bir	
koç	 aramaya	 başladı	 ama	 bulamayınca	 Ebu	 Yusuf’a	 geldi.	 Durumunu	 anlattı.	
İmam	Ebu	Yusuf	da	talebelerinden	birini	gönderip	uzun	boynuzlu	bir	koç	getirtti.	
Bir	 de	 beş	 yaşında	 bir	 çocuk	 çağırttı.	 Beş	 yaşındaki	 çocuğa	 koçun	 boynuzunu	
karışlattı.	 Gerçekten	 de	 çocuğun	 karışıyla	 koçun	 boynuzu	 dört	 karış	 gelmişti.	
İmam	Ebu	Yusuf:	“İşte	senin	adadığın	koç	budur.	Al	götür”	dedi.	Adam	koçu	alıp	
gitti	ve	kesti.	

	
Eyyub	Aleyhisselamın	Vefatı	
Eyyub	(as)	hastalıktan	kurtulduktan	sonra	Hz.	İbrahim	(as)	dini	olan	Hanif	

ve	Tevhid	dini	olan	 İslamı	anlatarak	uzun	müddet	daha	yaşadı.	Yine	eskisi	 gibi	
zengin	 oldu.	 Sabır	 kahramanı	 olarak	 insanlığa	 örnek	 oldu.	 “Eyyub	 zengin	 ve	
sağlıklı	olduğu	için	Allah’a	ibadet	ediyor,	fakir	ve	muhtaç	olsaydı	bu	derece	itaat	
etmezdi!”	 diyen	 şeytanın	 vesvesesi	 zail	 oldu	ve	 şeytan	bir	daha	kahr-u	perişan	
oldu.		

Rivayetlere	göre	Eyyub	(as)	doksan	üç	yaşında	Beseniye’de	vefat	etmiştir.	
Bu	 durumda	 70	 yaşında	 hastalığa	 yakalanan	 ve	 yedi	 sene	 de	 hasta	 yatan	 Hz.	
Eyyub	(as)	hastalıktan	kurtulduktan	sonra	on	altı	sene	daha	sıhhatli	ve	mesut	bir	
hayat	yaşamıştır.1	

Allah’ın	rahmeti,	bereketi	ve	selamı	üzerine	olsun.		
	
Eyub	Aleyhisselam’ın	Hayatından	Alınacak	Dersler	
Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	Eyüb	Alehisselamın	hayatından	alıncak	

dersi	ve	bu	zamana	bakan	yönünü	şöyle	izah	eder:	
Hazret-i	 Eyyûb	 aleyhisselâmın	 zâhirî	 yara	 hastalıklarının	mukabili,	 bizim	

bâtınî	ve	ruhî	ve	kalbî	hastalıklarımız	vardır.	İç	dışa,	dış	içe	bir	çevrilsek,	Hazret-i	
Eyyûb'dan	daha	ziyade	yaralı	ve	hastalıklı	görüneceğiz.	Çünkü	işlediğimiz	herbir	
günah,	kafamıza	giren	herbir	şüphe,	kalb	ve	ruhumuza	yaralar	açar.	

Hazret-i	Eyyûb	aleyhisselâmın	yaraları,	kısacık	hayat-ı	dünyeviyesini	tehdit	
ediyordu.	 Bizim	mânevî	 yaralarımız,	 pek	 uzun	 olan	 hayat-ı	 ebediyemizi	 tehdit	
ediyor....	

Bahusus,	 nasıl	 ki	 o	 hazretin	 yaralarından	 neş'et	 eden	 kurtlar	 kalb	 ve	
lisanına	ilişmişler.	Öyle	de,	bizleri,	günahlardan	gelen	yaralar	ve	yaralardan	hasıl	
olan	vesveseler,	şüpheler—neûzu	billâh—mahall-i	 iman	olan	bâtın-ı	kalbe	 ilişip	
imanı	zedeler	ve	imanın	tercümanı	olan	lisanın	zevk-i	ruhanîsine	ilişip	zikirden	
nefretkârâne	uzaklaştırarak	susturuyorlar.	

Evet,	 günah	 kalbe	 işleyip,	 siyahlandıra	 siyahlandıra,	 tâ	 nur-u	 imanı	
çıkarıncaya	kadar	katılaştırıyor.2	Herbir	günah	içinde	küfre	gidecek	bir	yol	var.	O	
günah,	 istiğfarla	çabuk	imha	edilmezse,	kurt	değil,	belki	küçük	bir	mânevî	yılan	
olarak	kalbi	ısırıyor.	

	

	
1	Taberî,	Tarih,	1:166;	Hâkim,	Müstedrek,	2:582;	Sâlebî,	Arais,	s.163.	
2	Tirmizî,	Tefsîru	Sûre-	83:1;	İbni	Mâce,	Züht,	29;	Muvattâ,	Kelâm,	18;	Müsned,	2:297.	
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Meselâ,	utandıracak	bir	günahı	gizli	işleyen	bir	adam,	başkasının	ıttılaından	
çok	 hicap	 ettiği	 zaman,	 melâike	 ve	 ruhaniyâtın	 vücudu	 ona	 çok	 ağır	 geliyor.	
Küçük	bir	emâre	ile	onları	inkâr	etmek	arzu	ediyor.	

Hem	meselâ,	 Cehennem	 azabını	 intaç	 eden	 büyük	 bir	 günahı	 işleyen	 bir	
adam,	Cehennemin	tehdidâtını	işittikçe	istiğfarla	ona	karşı	siper	almazsa,	bütün	
ruhuyla	 Cehennemin	 ademini	 arzu	 ettiğinden,	 küçük	 bir	 emâre	 ve	 bir	 şüphe,	
Cehennemin	inkârına	cesaret	veriyor.	

Hem	 meselâ,	 farz	 namazını	 kılmayan	 ve	 vazife-i	 ubudiyeti	 yerine	
getirmeyen	 bir	 adamın,	 küçük	 bir	 âmirinden	 küçük	 bir	 vazifesizlik	 yüzünden	
aldığı	 tekdirden	 müteessir	 olan	 o	 adam,	 Sultan-ı	 Ezel	 ve	 Ebedin	 mükerrer	
emirlerine	 karşı	 farzında	 yaptığı	 bir	 tembellik,	 büyük	 bir	 sıkıntı	 veriyor.	 Ve	 o	
sıkıntıdan	 arzu	 ediyor	 ve	 mânen	 diyor	 ki,	 keşke	 o	 vazife-i	 ubudiyeti	
bulunmasaydı!	 Ve	 bu	 arzudan,	 bir	 mânevî	 adâvet-i	 İlâhiyeyi	 işmam	 eden	 bir	
inkâr	arzusu	uyanır.	Bir	şüphe,	vücud-u	İlâhiyeye	dair	kalbe	gelse,	kat'î	bir	delil	
gibi	 ona	 yapışmaya	 meyleder;	 büyük	 bir	 helâket	 kapısı	 ona	 açılır.	 O	 bedbaht	
bilmiyor	ki,	inkâr	vasıtasıyla,	gayet	cüz'î	bir	sıkıntı	vazife-i	ubudiyetten	gelmeye	
mukabil,	inkârda	milyonlarla	o	sıkıntıdan	daha	müthiş	mânevî	sıkıntılara	kendini	
hedef	eder.1	Sineğin	ısırmasından	kaçıp	yılanın	ısırmasını	kabul	eder.	

Ve	 hâkezâ,	 bu	 üç	 misale	 kıyas	 edilsin	 ki,	 “Kazandıkları günahlar, kalblerini 
kaplayıp karartmıştır”1 ayetinin sırrı	anlaşılsın.2	

	
1	Mutaffifîn	Sûresi,	83:14.	
2	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Lem’alar,	2012,	s.	20-22.	
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Hz.	ZÜLKİFL	(AS)	
	

Zülkifl	(as)	Eyyub	Aleyhisselamın	Bişr	adındaki	oğludur.	Yüce	Allah	Eyyub	
Aleyhisselamdan	 sonra	 onu	 peygamber	 olarak	 görevlendirmiş	 ve	 vahyini	 ona	
bildirmiştir.1		

Kur’ân-ı	 Kerimde	 iki	 yerde	 adından	 bahsedilen	 Hz.	 Zülkifl	 (as)	 Eyyub	
Aleyhisselamdan	sonra	peygamber	olarak	görevlendirilmiştir.	Bir	kısım	alimlere	
göre	 Zülkifl	 peygamberin	 adı	 değil,	 lakabıdır.	 “Nasip	 ve	 kısmet”	 anlamına	
gelmektedir.2		

Yüce	 Allah	 “İsmail,	 İdris	 ve	 Zülkifl	 sabreden	 kullarımdandı.	 Biz	 de	 onları	
sabırlarından	 dolayı	 rahmetimizle	 kuşattık.	 Şüphesiz	 onlar	 salihlerdendi.”3	
buyurur.	Bu	ayette	Hz.	Zülkifl’in	(as)	sabrı	ve	salahati	övülmüştür.		

Bir	 başka	 ayette	 “Kuvvetli	 basiret	 sahibi	 olan	 İbrahim,	 İshak	 ve	 Zülkifl’i	
hatırla.	Onların	hepsi	iyi	kullarımdandı.”4	buyurarak	salih	amelleri	ve	basiretleri	
övülmüştür.		

Zülkifl	(as)	Şam	halkına	peygamber	olarak	gönderilmiş	ve	onları	hakka	ve	
hakikate	 davet	 etmiş	 ve	 orada	 vefat	 etmiştir.5	Diyarbakır’ın	 Ergani	 ilçesinde	
makamı	 bulunmaktadır.	 Doğu	 Anadolu’da	 Zülkifl	 isminin	 çokça	 bulunması	
makamından	ileri	gelmektedir.6	

Hz.	 Zülkifl	 (as)	 hakkında	 fazla	 bilgimiz	 yoktur.	 Kur’an-ı	 Kerimde	 onun	
adının	 Hz.	 İsmail	 (as)	 ve	 İdris	 (as)	 ile	 beraber	 zikredilmesi	 Hz.	 İdris’in	
peygamber	olduğunu	gösterir.		

Kur’an-ı	 Kerimde	 ismi	 zikredilen	 peygamberlerden	 birisidir.	 İki	 yerde	
kendisinden	 bahsedilir.	 Yüce	 Allah	 “İsmail,	 İdris	 ve	 Zülkifl	 hepsi	 sabredenler-
dendi.	Biz	onları	rahmetimize	garkettik,	şühesiz	onlar	salihlerdendir.7	buyurarak	
sabrını	 ve	 salih	 olmasını	 bizim	 nazarlarımıza	 sunar	 ve	 rahmeti	 ile	 kuşattığını	
ifade	eder.	

Zülkifl	 “nasip	 ve	 kısmet”	 manasında	 bir	 lakaptır.	 Bu	 da	 onun	 Allah	
katındaki	makamını	ve	ahiretteki	derecesini	anlatmak	için	bu	ismi	kullanmıştır.	
Bir	kısmı	onu	Eyyub	Aleyhisselamın	Bişr	adındaki	oğlu	olduğunu	söylemektedir.8		

Bir	kısım	bilginler	Zülkiflin	peygamber	olmadığını	söyleyenler	olmuşsa	da	
cumhur-u	 ulema	 peygamber	 olduğunu	 ifade	 etmişlerdir.9	Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	
Kerimde	 Eyyub	 Aleyhisselamın	 kıssasını	 zikrettikten	 sonra	 insanları	 Tevhide	
davet	eden	Allah’ın	sevgisini	ve	övgüsünü	kazanan	peygamberlerden	Hz.	Zülkifl’i	
(as)	de	zikreder.	

“Bizim	 güçlü	 ve	 basiretli	 kullarımız	 İbrahim,	 İshak	 ve	 yakubu	 insanlara	
anlat.	 Onlar	 ahiret	 yurdunu	 düşünen	 halis	 kullarımızdandır.	 Onlar	 bizim	
katımızda	 seçkin	 ve	 hayırlı	 kullardır.	 İsmail,	 Eyyub	 ve	 Zülkifl	 de	 iyi	

	
1	Hâkim,	Müstedrek,	2:582;	Taberî,	Tarih,	1:167;	Sâlebî,	Arais	s.163,	İbn.	Esîr,	Kâmil,	1:136;	
Ebülfida,	El-Bidaye	ve’n-	Nihaye,	1:225	.	
2	Kurtubi,	Camiu’l-Ahkam,	Kahire-1967,	11:327;	Alusi,	Ruhu’l-Meani,	Beyrut,	17:82.	
3	Enbiya	Suresi,	21:	85-86.	
4	Sad	Suresi,	38:	45-48.	
5	Taberi,	Tarih,	Mısır-1326,	1:167.	
6	Suat	Yıldırım,	Kur’an-ı	Kerimin	Açıklamalı	Meali,	s.	328.	
7	Enbiaya,	21:	85-86.	
8	Hâkim,	Müstedrek,	2:	582.	
9Kurtubi,	Camiu’l-Ahkam	Kahire-1967,	11:	327;		vd.	Alusî,	Ruhu'l-Meânî,	Beyrut	17:	82;	Mevdudî,	
Tefhimu'l-Kur'ân,	İstanbul	1991,	3:	327.	
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kullarımızdandır.”1	buyurarak	diğer	seçkin	peygamberlerle	beraber	anmaktadır.	
Bu	 ayetten	 anladığımız	 Zülkifl	 Aleyhisselamın	 Hz.	 Eyyub’dan	 sonra	 gelen	 bir	
peygamber	olmasıdır.	

Zülkifl	 (as)	 Şam’da	 ikamet	 ederdi.	 Şam	 ve	 çevre	 halkını	 Allah’ın	 birliğine	
inanmaya	 ve	 yalnız	 Allah’a	 ibadet	 etmeye	 davet	 etmiştir.	 Dürüst	 ve	 ahlaklı	
yaşamaya,	doğruluktan	ve	adaletten	ayrılmamayı	tavsiye	etmiştir.2		

Yüce	Allah	Hz.	Zülkifl’e	(as)	Rum	topraklarındaki	halkı	imana	davet	etmeyi	
emretti.	Zülkifl	(as)	onlara	dini	tebliğ	etti	ve	onlar	da	kabul	ederek	tabi	oldular.	
Yüce	 Allah	 bundan	 sonra	 	 Rum	 halkına	 zorba	 ve	 zalimlere	 karşı	 savaşmayı	
emredince	bundan	kaçındılar	ve	zaaf	göstererek	 “Ey	Bişr!	Biz	hayatı	 severiz	ve	
ölümden	 çekinir	 ve	 korkarız;	 Allah’a	 isyan	 ederek	 musibetleri	 üzerimize	
cekbetmek	 de	 istemeyiz.	 Şayet	 Rabbimiz	 ömürlerimizi	 uzatarak	 dilediğimiz	
zaman	 bizim	 canımızı	 alacağı	 konusunda	 Allah’a	 dua	 eder,	 oda	 kabul	 ederse	 o	
zaman	savaş	emrini	seve	seve	yerine	getiririz!”	dediler.	

Hz.	 Zülkifl	 (as)	 onlara	 “Siz	benden	 çok	ağır	bir	 şey	 istediniz.”	Dedi.	 Sonra	
kalktı	namaz	kıldı	ve	Allah’a	yalvardı.	 “Allahım!	Ben	Senin	bana	verdiğin	elçilik	
görevimi	ifa	ettim.	Zalimlerle	ve	zorbalarla	savaşmayı	emrettin;	Sen	biliyorsun	ki	
ben	 buna	 tek	 başıma	 güç	 yetiremem.	 Başkalarını	 da	 zorla	 savaşmaya	 ikna	
edemem.	 Sen	 onların	 benden	 isteklerini	 daha	 iyi	 biliyorsun.	 Ben	 senin	 emrini	
bekliyorum.	 Beni	 başkasının	 günahı	 ile	 muaheze	 etme!	 Ben	 senin	 gadabından	
rızana	ve	ukubetinden	affına	iltica	ederim.”	dedi.		

Yüce	 Allah	 Zülkifl	 Aleyhisselâma:	 “Sen	 kavmine,	 benim,	 onlar	 için	
seçtiğimin,	 kendilerinin,	 kendileri	 için	 seçtiklerinden	 daha	 hayırlı	 olduğunu	
öğretmedin	mi?”	diye	vahy	etti.	

Bununla	 yüce	 Allah	 ecellerin	 değişmeyeceği	 ve	 Allah’ın	 hikmetinin	 de	
sorgulanmayacağı	 dersini	 onlara	 vermiş	 oluyordu.	 Bunu	 üzerine	 onlar	 çar-u	
naçar	ecelleri	ile	ölmeye	razı	oldular.3	

Zülkifl	 (as)	 Şam’da	 vefat	 etti.	 Vefatında	 yetmiş	 beş	 yaşlarında	
bulunuyordu.4	

		

	
1	Sad	Suresi,	38:	45-48.	
2	Taberî,	Tarih,	Mısır,	1326,	1:	167.	
3	Salebi,	Arais,	164.	
4	Hâkim,	Müstedrek,	2:	582;	Taberi,	Tarih,	1:167.	
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Hz.	ŞUAYB	(AS)	
	

Medyen	ve	Eyke	halkına	peygamber	olarak	gönderilen	Hz.	 Şuayb	 (as)	Hz.	
İbrahim’in	(as)	çocuklarından	olan	Midyan’ın	soyundan	gelenlerin	etkisinde	olan	
tüm	 bölge	 halkına	 Medyenoğulları	 denilmiştir.1	Medyen	 bölgesi	 Hicaz’ın	 kuzey	
batısında	 Kızıldeniz’in	 doğu	 sahillerini	 Filistin	 ve	 Akabe	 körfezi	 ve	 Sina	
Yarımadasına	 kadar	 uzanan	bölgeyi	 içine	 alıyordu.	 Bölge	 o	 zaman	ormanlık	 ve	
verimli	bir	bölgeydi.	Medyen	Tebuk	şehrine	yakın,	birbirine	komşu	daha	büyük	
bir	şehirdi.2		Bu	şehri	İbrahim’in	(as)	Medyen	adındaki	çocuğu	kurduğu	için	şehir	
ismini	ondan	almıştı.	Meşelik	ve	ormanı	bol	bir	belde	idi.3	

Medyen	 halkı	 zamanla	 zenginleşti	 ve	 havas	 tabakası	 kendi	 aralarında	
büyük	 bir	 kast	 sistemi	 kurarak	 Allah’ın	 kullarına	 zulüm	 yapmaya	 ve	 böylece	
konumlarını	güçlendirmeye,	Allah’a	şirk	koşmaya,	sebeplere	tesir	vererek	Allah’a	
şirk	 koşmaya	 başladılar.4	Medyen	 halkı	 ölçü	 ve	 tartıda	 hile	 yapmayı	 adet	
edindiler.5	Yolları	kestiler	gelen	geçenlerin	mallarından	pay	almaya	vermeyenin	
tüm	mallarını	yağmalamaya	başladılar.6	

Şuayb	 (as)	 Lut	 Aleyhisselamın	 kızından	 dünyaya	 geldiği	 için	 anne	
tarafından	İbrahim	Aleyhisselamın	torunu	olmaktadır.	Şuayb	Aleyhisselamın	Hz.	
İbrahim’in	(as)	torunlarından	Mikail’in	oğlu	idi.	Annesi	de	Lut’un	(as)	kızı	olduğu	
rivayet	 edilir.7	Şuayb	Aleyhisselam’a	kitap	verilmedi	 İbrahim’e	 (as)	 inzal	 edilen	
sahifelere	göre	insanları	hak	ve	hidayete	davet	etmeteydi.8	

Hz.	 Şuayb	 (as)	 çok	 iyi	 bir	hatipti.	 İnsanlara	 güzel	 sözlerle	 ve	nasihatlerde	
bulunurdu.	 Bu	 nedenle	 kendisine	 “Peygamberlerin	 hatibi”	 denilmiştir.9	Kızı	
Safura’yı	Hz.	Musa’ya	verdiği	için	Musa’nın	(as)	kayınbabası	olmuştur.10		

Şuayb	 (as)	 Allah’ın	 emri	 ile	 onları	 imana	 ve	 zulümden	 vazgeçirmeye	
çağırdı.	 Onlar	 ise	 inanmadıkları	 gibi	 insanların	Hz.	 Şuayb	 (as)	 ile	 görüşmekten	
men	 etmeye	 başladılar.	 İnananları	 tehdit	 ediyor,	 işkence	 ediyor	 ve	 ölümle	
korkutuyorlardı.	Hatta	dinlerinden	döndürmeye	çalıştılar.	“Şuayb	yalancıdır,	sizi	
üzerinizde	bulunduğunuz	yoldan	ve	atalarınızın	dininden	çevirmeye	çalışıyor”11	
diyorlardı.		

Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 Hz.	 Şuayb’ın	 (as)	 halkına	 nasihatini	 şöyle	
özetler:	 “Biz	 Şuayb’ı	 Medyen	 halkına	 peygamber	 olarak	 gönderdik.	 O	 halkına	
dedi	ki:	‘Ey	Kavmim!	Allah’a	ibadet	ediniz,	bilirsiniz	ki	Ondan	başka	ibadete	layık	
ilah	 yoktur.	 Size	 Rabbinizden	 açık	 deliller	 ve	 mucizeler	 gelmiştir.	 Ölçüyü	 ve	
tartıyı	 düzgün	 yapınız.	 İnsanların	mallarını	 eksik	 vermeyin.	 Düzeldikten	 sonra	
yeryüzünde	 bozgunculuk	 yapıp	 halkı	 ifsat	 etmeyin.	 Şayet	 Allah’a	 ve	 ahiret	
gününe	inanıyorsanız	bu	sizin	için	daha	hayırlıdır.	Yolların	başında	oturup	zorla	
insanları	 Allah	 yolundan	 çevirmeye	 çalışmayın.	 Allah’ın	 size	 olan	 nimetlerini	

	
1	Zirikl,	Kamüsü'l-A'lam,	6:4244;	Yakut	el-Hamev,	Mu'cemü'l-Büldan,	Beyrut	1956,	5:	77.	
2	Yakutî,	Mu’cemu’l-Büldan,	1:291;	5:77.	
3	Hakim,	Müstedrek,	2:569;	Taberi,	Tarihi	1:167.	
4	İbn-i	Asakir,	Tarih,	6:319.	
5	Salebi,	Arais,	165;	İbn-i	Asakir,	Tarih,	6:	319-320.	
6	Taberi,	Tefsir,	8:	237.	
7	Taberi,	Tarih,	Mısır	-1326,1:167;	Sa'lebi,	Arais,	Mısır-	1951,	s.	164;	M.	Asım	Köksal,	
Peygamberler	Tarihi,	Ankara-	1990,	l:327	
8	İbn	Asakir,	Tarih,	Beyrut-	1979,	6:	322.	
9	Zemahserî,	Kesşaf,	Kahire	-1977,	2:	118.	
10	İbnü'l-Esir,	Kamil,	Beyrut	-1965,	s.	177.	
11	Taberi,	Tefsir,	8:	238.	
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düşünün	 ki	 sizler	 az	 iken	 sizi	 çoğalttı.	 Sizden	 önceki	 azgınlık	 yapan	 kavimleri	
nasıl	 helak	 ettiğini	 biliyorsunuz.	 Şayet	 içinizde	 benim	 Allah’ın	 peygamberi	
olduğuma	 inanmayanlarınız	 varsa	 Allah’ın	 aramızda	 hüküm	 vermesine	 kadar	
sabredin.	Allah	hükmedenlerin	en	hayırlısıdır.”1		

Ama	 ne	 var	 ki	 Medyen	 halkı	 Hz.	 Şuayb’ın	 nasihatlerine	 kulak	 asmadılar.	
Aksine	Hz.	Şuayb’a	eziyet	etmeye	başladılar	ve	“Ey	Şuayb,	senin	söylediklerinden	
çoğunu	anlamıyoruz,	biz	seni	 içimizde	zayıf	görüyoruz.	Kabilen	olmasaydı,	 seni	
mutlaka	taşlar	ve	öldürürdük!	Senin	bize	karşı	hiç	bir	üstünlüğün	yoktur!"2	diye	
aşağıladılar.	

Hz.	 Şuayb	 (as)	 “Ey	 kavmim!	 Ben	 kavim	 ve	 kabileme	 değil,	 Allah’a	
güveniyorum.	Size	göre	kavim	ve	kabile	Allah’tan	daha	mı	üstün	ki	onunla	beni	
korkutmaya	çalışıyorsunuz?	Şurası	muhakkaktır	ki	Allah	bütün	bu	yaptıklarınızı	
görüyor	 ve	 biliyor.	 Onun	 ilmi	 her	 şeyi	 kuşatmıştır	 ve	 hiçbir	 şey	 Ondan	 gizli	
kalmaz!	 Sizler	 dilediğinizi	 yapmaya	 devam	 edin,	 böyle	 giderse	 büyük	 bir	 azabı	
hak	edersiniz.	Allah	size	azap	eder	ve	o	zaman	kimin	yalancı	olduğu	ortaya	çıkar.	
Siz	bekleyin	ben	de	sizinle	beraber	beklemekteyim!”3	dedi.		

Eyke	 halkı	 çok	 zalimdi.	 Yaptıkları	 zulümlerini	 haklı	 buluyorlardı	 ve	 bu	
nedenle	Hz.	Şuaybı	(as)	dinlemiyorlardı.	Hz.	Şuayb’ı	da	akılsızlıkla	suçluyorlardı.	
“Sen	 iyice	 büyülenmişsin.	 Sen	 de	 bizim	 gibi	 bir	 insansın,	 biz	 seni	 mutlaka	
yalancılardan	 sanıyoruz."4	diyorlardı.	 Gururları	 ile	 hareket	 eden	 ve	 kendilerini	
haklı	görenleri	 ikna	etmek	elbette	mümkün	değildi.	Zulmün	temelinde	gurur	ve	
bu	gururun	daha	katmerlisi	olan	kabile	gururu,	yani	ırkçılık	vardı	ki	zulümün	ve	
haksızlığın	 temelinde	 bu	 vardır.	 Yüce	 Allah	 onların	 bu	 durumunu	 “Eyke	 halkı	
gerçekten	zalimdi.”5	ayeti	ile	özetlemektedir.		

Şuayb	Aleyhisselama	kitap	gönderilmemişti	ama	İbrahim’e	(as)	inzal	edilen	
kitabı	okur	ve	hükümlerini	ona	göre	verirdi.6	Şuayb	(as)	çok	güzel	konuşurdu	ve	
hitabeti	 çok	 tesirliydi.	 Bu	 nedenle	 kendisine	 “Peygamberlerin	 hatibi”	 unvanı	
verilmişti.	 Allah’ın	 ayetlerini	 okuyarak	 çok	 güzel	 bir	 şekilde	 insanları	 Allah’ın	
yoluna	 davet	 ediyordu.	 Ama	 Şuayb’ın	 (as)	 bütün	 bu	 çabaları	 fayda	 vermedi.7	
İnananlar	azınlık	bir	gruptan	 ibaret	kaldı.	 İnanmayanlar	da	 inananların	azlığını	
bahane	ederek	onları	aşağılıyor	ve	horluyorlardı.		

Şuayb	 (as)	 sadece	kendi	halkını	değil,	Mısır	Firavununu	da	uyarmıştı.	 “Ey	
Firavun!	Allah’ın	öfkesini	çekecek	şeylerden	uzak	durmalısın.	Allah’ın	öfkesinden	
korkmaz	mısınız?”	demişti.8		

Hz.	 Şuayb	 (as)	 onlara	 “Yeryüzünde	 fesat	 çıkarmayın!”	 dedikçe	 onlar	 “Ey	
Şuayb!	 Atalarımızın	 taptığı	 şeylerden,	 yâhud,	 mallarımıza	 ne	 dilersek,	 onu,	
yapmamızdan	vaz	geçmemizi,	sana,	namazın	mı	emr	ediyor?	Çünki,	muhakkak	ki,	
sen,	yumuşak	huylu,	aklı	başında	bir	adamsın!	Bizimle	uyum	içinde	olsan	daha	iyi	
olur.”9	diyorlardı.		

Şuayb	 (as)	 onlara	 Nuh,	 Salih,	 Lut	 ve	 Hud	 (as)	 kavminin	 başına	 gelenleri	
haber	vererek	aynı	şeylerin	onların	da	başına	gelebileceğini	söylüyordu.	Ama	ne	

	
1	A’raf	Suresi,	7:	85-87.	
2	Hud	Suresi,	11:91.	
3	Hud	Suresi,	11:	92-93.	
4	Şuara	Suresi,	26:	185-186.	
5	Hicr	Suresi,	15:78.	
6	İbn-i	Asakir,	Tarih,	6:322.	
7	İbn-i	Esir,	Kamil,	1:157.	
8	İbn-i	Esir,	Kamil,	1:129.	
9	Hud	Suresi,	11:	84-95.	
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ki	akıllarını	nefislerinin	ve	şehvetlerinin	emrine	vermiş	olan	bu	kavim	Hz.	Şuaybi	
(as)	anlamıyorlardı.	

Hz.	Şuayb	(as)	Eyke	halkına	ne	kadar	nasihat	etmiş	ve	gerçekleri	anlatmaya	
çalışmış	 ise	de	bir	 türlü	onları	 ikna	edemedi.	Zira	onlar	akılları	 ile	değil,	 gurur,	
kibir,	 adavet	 ve	 düşmanlık	 duyuguları	 ile	 hareket	 ediyorlardı.	 Özellikle	
kendilerinden	olmayanları	aldatmak	onlar	için	fazilet	sayılıyordu.	Bu	nedenle	Hz.	
Şuayb	 (as)	 onlara	 “Allah'ın	 azabından	 korunmaz	 mısınız?	 Ben	 size	 gönderilen	
güvenilir	bir	elçiyim.	Artık	Allah'tan	korkun	ve	bana	itaat	edin.	Ben	sizden	buna	
karşı	 bir	 ücret	 istemiyorum.	 Benim	 ücretim	 yalnız	 alemlerin	 rabbine	 aittir.	
Ölçüyü	 tam	 yapın,	 eksiltenlerden	 olmayın.	 Doğru	 terazi	 île	 tartın.	 İnsanlann	
haklarını	kısmayın.	Yeryüzünde	bozgunculuk	yaparak	karışıklık	çıkarmayın,	sizi	
ve	önceki	nesilleri	yaratan	Allah’tan	korkun."1	diyordu.	

Bütün	 bunlara	 rağmen	 onları	 ikna	 etmek	 ve	 zulümlerinden	 vazgeçirmek	
mümkün	 olmadı.	 Eykeliler	 daha	 ileri	 giderek	 “Eğer	 doğrulardansan,	 o	 halde	
üzerimize	 gökten	 parçalar	 düşür"2	diyerek	 Hz.	 Şuayb’a	 (as)	 meydan	 okudular.	
Şuayb	 (as)	 onlara	 şöyle	 cevap	 verdi:	 “Ben	 Rabbimin	 işine	 karışmam.	 Rabbim,	
yaptığınızı	daha	iyi	bilir!”3	

	
Yüce	Allah’ın	Azabı	Geliyor	
Hz.	Şuayb’ın	(as)	uzun	süren	tebliğine,	sabrına	ve	ısrarına	rağmen	isyan	ve	

tuğyanda	 ileri	giderek	azabı	hak	eden	kavme	yüce	Allah	“müthiş	bir	sarsıntı	 ile	
aniden	 yakalanıverdi.	 Yurtlarında	 dizüstü	 çöküp	 kaldılar.	 Sanki	 orada	 hiç	
yaşamış	 gibi	 oldular.	 Hz.	 Şuayb’ın	 getirdiği	 hakikatleri	 kabul	 etmemelerinin	
cezasını	çektiler	ve	ziyan	edenleden	oldular.”4	

Başlarına	 azap	 geldikten	 sonra	Hz.	 Şuab	 (as)	 yüzünü	 onlardan	 çevirdi	 ve	
onlara	acımadı	“Ey	kavmim,	ben	size	Rabbimin	gönderdiği	gerçekleri	duyurdum	
ve	size	öğüt	verdim.	Artık	nankör	ve	kafir	bir	kavme	nasıl	acırım!.."5	dedi.	Çünkü	
onlar	 Allah’ın	 adaleti	 gereği	 azabı	 hak	 etmişler	 ve	 merhamet	 liyakiatini	
selbetmişlerdi.		

Yüce	Allah	onların	halini	şöyle	anlatır:		
“Onlar	 Hz.	 Şuaybı	 (as)	 yalanladılar	 Nihayet	 o	 gününün	 azabı,	 kendilerini	

yakaladı.	Gerçekten	o,	büyük	bir	gölge	gününün	azabı	idi.	Muhakkak	ki,	bunda	bir	
ibret	vardır.	Ama	yine	çokları	inanmazlar."6	

Çünkü	 Allah’a	 inanmayanlar	 tabiata	 ve	 sebeplere	 tesir	 verdikleri	 için	
azabın	 Allah’tan	 değil,	 güneşten,	 buluttan	 ve	 yağmurdan	 geldiğini	 düşünerek	
yine	 kendilerini	 temize	 çıkarmaya	 çalışacaklar	 ve	 dolayısıyla	 ibret	
almayacaklardır.	 Onlar	 ancak	 haşri	 ve	 Cehennem	 azabını	 ve	 inananların	 da	
cennette	 Allah’ın	 rahmetine	 erdiğini	 ve	 saadet-i	 ebediyeye	mazhar	 olduklarını	
gördükleri	 zaman	 yaptıklarının	 yanlış	 olduğunu	 zorunlu	 olarak	 kabul	 etmek	
durumunda	kalacaklardır.		

Yüce	Allah	“Gölge	gününün	azabı”	buyurarak	bu	azabın	gölgeden	geldiğini	
haber	 verir.	 Şöyle	 ki;	 Eyke	 halkı	 Allah’tan	 azap	 isteyerek	 Hz.	 Şuayb’ı	
yalanladıkları	zaman	yüce	Allah	yedi	gün	müthiş	bir	sıcakla	onları	kavurdu.	Yüce	

	
1	Şuara	Suresi,	26:	176-184.	
2	Şuara	Suresi,	26:187.	
3	Şuara	Suresi,	26:	188.	
4	A’raf	Suresi,	7:	91-92.	
5	A’raf	Suresi,	7:	93.	
6	Şuara	Suresi,	26:	189-190.	
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Allah,	yedi	gün,	Sam	yeli	 estirdi.	 Sıcaklık;	kuyuları	ve	 su	kaynaklarındaki	 suları	
bile	kuruttu!	

Onlar	sıcaktan	sığınacak	gölge	aramaya	başladılar.	Yedinci	günün	sonunda	
gökyüzünde	büyük	bir	bulut	belirdi	ve	arkasından	serin	bir	rüzgar	esti.	Eykeliler	
buna	 çok	 sevindiler.	 Bulutun	 ve	 rüzgarın	 arkasından	 yağmur	 geleceğini	
düşündüler	ve	bulut	gölgesinin	altına	sığındılar.	Birden	büyük	bir	gürültü	ve	ses	
ile	beraber	buluttan	ateşler	inmeye	başladı	ve	Eyke	halkını	helak	etti.1	

Eyke	halkı	 helak	olduktan	 sonra	Kenan	 iline	 giden	Hz.	 Şuayb	 (as)	burada	
çok	 zengin	 oldu.	 Erkek	 evladı	 yoktu,	 iki	 kızı	 vardı.	 Onlar	 da	 koyunlarını	
otlatıyordu.	Hz.	Musa	(as)	onlara	yardım	etti.	Sonra	yanlarında	yedi	sene	kaldı	ve	
kızlarından	birisi	ile	evlendi.2		

Hz.	 Musa	 (as)	 onun	 yanından	 ayrılarak	 Mısır’a	 dönünce	 Şuayb	 (as)	 da	
Mekke’ye	 giderek	 buradaya	 yerleşmiştir.	 Hayatının	 sonlarına	 doğru	 gözlerini	
kaybetti	ve	Mekke’de	vefat	etti.	Türbesi	Kâbe’nin	batı	tarafında	Daru’n-Nedve	ile	
Benu	Semh	kapısı	arasında	olduğu	rivayet	edilir.3		

	
1	Kadı	Beydavi,	Envaru't-Tenzil	Tefsiri,	Mısır,	1955,	2:84.	
2	Sa’lebi,	Arais,	s.	164.	
3	Taberi,	Tarih,	Mısır,	1326,	1:167.	
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Hz.	MUSA	VE	HARUN	(AS)	
Giriş	
İlk	 büyük	 kitap	 olan	 Tevrat’ın	 kendisine	 verildiği	 “Ulul’azm”	

peygamberlerden	 olan	 Hz.	 Musa	 (as)	 Hz.	 İbrahim’in	 (as)	 soyundandır.	 Yusuf	
Aleyhisselamın	 Mısırda	 Vezir	 olmasından	 sonra	 Yakub	 Aleyhisselamın	 on	 iki	
evladı	 Mısır’a	 yerleşmişlerdi.	 Yakub	 Aleyhisselamın	 lakabı	 “İsrail”	 olduğu	 için	
onun	 evlatlarından	 gelenlere	 “Beni	 İsrail”	 yani	 İsrailoğulları	 dendi.	 Musa	 (as)	
İsrailoğullarının	en	büyük	peygamberlerindendir.	

“Mu”	Mısır	dilinde	su	anlamına	gelmektedir,	“sa”	ise	ağaç	demektir.	Ağaçtan	
bir	sandık	içinde	bulunduğu	için	ona	Musa	adı	verildi.		

Yüce	 Allah	 İsrailoğullarının	 inançlarını	 düzeltmek,	 Mısır	 Firavununu	
zulümden	vazgeçirerek	Allah’a	 iman	ve	 itaatini	sağlamak	amacı	 ile	Musa’yı	(as)	
peygamber	olarak	görevlendirdi.	Musa’nın	(as)	“Tevhid	ve	İman	Davası”	insanlık	
için	çok	önemli	bir	mücadele	olduğu	için	Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	ondan	çok	
fazla	bahsetmiştir.			

Yüce	Allah	“Kur’anda	Musa’yı	da	zikret.	Zira	o	İsrailoğullarına	gönderilmiş	
ihlas	sahibi	bir	peygamberdi”1	buyurarak	ihlasını	ve	peygamberliğini	bize	haber	
vermiştir.	Musa	(as)	ile	Firavun’un	kıssası	Kur’an-ı	Kerimin	pek	çok	surelerinde	
tekrar	edilerek	ve	farklı	yönleri	nazara	verilerek	genişçe	anlatılmıştır.	

Musa	Aleyhisselamın	Firavunla	mücadelesi	siyasi	bir	mücadele	değildir	ve	
dünyevi	bir	saltanat	kavgası	asla	değildir.	 İman	ve	küfür,	hak	ve	batıl,	adalet	ve	
zulüm,	 doğruluk	 ve	 yalancılığın	 mücadelesidir.	 Bu	 mücadelede	 peygamberler	
daima	 iman,	 doğruluk,	 adalet	 ve	 hakkaniyet	 tarafında	 yer	 almış,	 inkarcılar	 ve	
zalimler	 de	 küfür,	 zulüm,	 yalancılık,	 haksızlık	 ve	 ahlaksızlık	 cephesinde	
bulunmuşlardır.	 Dolayısıyla	 mücadele	 maddi	 mübareze	 olmaktan	 çok	 dini	 ve	
manevi	bir	cihat	ve	mücadeledir.		

Yüce	 Allah	 bu	 mücadele	 ve	 mücahedede	 peygamberlerini	 insanlık	
dünyasında	bulunduğu	dönemde	cennet	ve	ebedi	hayat	 ile	müjdeleyici,	kafir	ve	
zalimleri	 cehennem	 azabı	 ile	 korkutucu,	 Allah’ın	 yeryüzünde	 şahidi	 ve	 Allah’ın	
emir	ve	iradesinin	tebliğcisi	olarak	görevlendirmiştir.	Bu	husus	“Muhakkak	ki	Biz	
peygamberlerimizi	 ve	 iman	 edenleri	 hem	dünya	 hayatında,	 hem	de	meleklerin	
şahit	olacağı	günde	yardım	edeceğiz”2	ayeti	ile	sabit	olmuştur.		

	
Musa	Aleyhisselamın	Dünyaya	Gelmesi	
Musa	 Aleyhisselamın	 babası	 İmran	 olup	 nesebi	 yukarıda	 ifade	 ettiğimiz	

şekilde	 Yakub	 Aleyhisselam’a	 kadar	 ulaşır.	 Harun	 (as)	 ise	 Musa’nın	 (as)	
kardeşidir.	Yüce	Allah	Musa’yı	seçerek	Firavun’a	gönderdiği	zaman	dilinin	peltek	
olmasından	dolayı	fasih	bir	şekilde	konuşan	kardeşi	Harun’u	kendisine	yardımcı	
olarak	 görevlendirmesini	 talep	 etmiştir.3	Yüce	 Allah	 onun	 bu	 ricasını	 kabul	
ederek	 Hz.	 Harun’u	 peygamber	 olarak	 görevlendirmiş	 ve	 Musa’ya	 yardımcı	
olmasını	istemiştir.4	

Mısır	hükümdarlarına	Firavun	denirdi.	Musa	(as)	zamanındaki	Firavun’un	
adı	 Velid	 b.	 Musab	 olduğu	 rivayet	 edilir.	 Velid	 Hz.	 Yusuf’un	 (as)	 Mısır’da	
vefatından	sonra	sırasıyla	gelen	kralların	üçüncüsü	ve	Firavunların	en	zalimi	ve	
en	katı	kalplisi	idi.	Kavmini	elli	sene	itiraz	etmeden	putlara	taptıklarını	görünce	

	
1	Meryem	Suresi,	19:51.		
2	Mü’min	Suresi,	40:	51.	
3	Şuara	Suresi,	26:13.	
4	Taha	Suresi,	20:	29-30.	
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ellinci	senenin	sonunda	kendisini	tanrı	ve	ilah	ilan	etti.	Halk	da	itiraz	etmeden	bu	
defa	Firavuna	tapmaya	başladılar.		

Hz.	Musa’nın	(as)	dünyaya	geldiği	dönem	Firavun’un	küfür	ve	zulümde	çok	
ileri	 gittiği	 ve	 gücüne	 güvenerek	 haddini	 aşıp	 ilahlık	 iddiasında	 bulunduğu	 bir	
dönemdi.	 Kendi	 salatanatını	 güçlendirmek	 ve	 adını	 bakileştirmek	 için	 büyük	
piramitleri	 yaptırmaya	 çalışıyor	 ve	 burada	 karın	 tokluğuna	 on	 binlerce	 köle	
çalıştırıyordu.	Zulüm	ve	haksızlığın	haddi-hesabı	yoktu.	Özellikle	Mısır’ın	kadim	
halkından	 olmayan	 İsrailoğullarına	 yerli	 Kıptîler	 tarafından	 büyük	 zulüm	
yapılıyordu.		

Kur’an-ı	 Kerim	 Firavun’un	 zorbalık	 siyasetini	 ve	 istibdadını	 şöyle	 anlatır:	
“Firavun	 zorbalığa	 yöneldi	 ve	 hakimiyetini	 güçlendirmek	 için	 kendisine	
muhalefet	 edemesinler	 diye	 toplumu	 aralarına	 fitne	 vererek	 çeşitli	 fırkalara	
böldü.	Özellikle	 İsrailoğullarını	 zayıflatmak	 için	doğan	erkek	çocukları	öldürüp,	
kızlarını	sağ	bırakıyordu.	Bu	Firavunun	fesadı	ve	fitne	çıkarma	siyaseti	sebebiyle	
idi.”1	

Firavun	 istibdad-ı	mutlak	hükmederken	bir	 rüya	 görür.	Rüyasında	Kudüs	
tarafından	 gelen	 bir	 ateş	 Mısır’daki	 Firavunun	 sarayını	 yakar.	 Kıptilere	 zarar	
verir	 ama	 Beniisrailliler	 kurtulurlar.	 Uyanınca	 kahinlerine	 rüyayı	 tabir	 ettirdi.	
Onlar	 da	 “İsrailoğulları	 içinde	 bir	 çocuk	 dünyaya	 gelecek,	 senin	 saltanatını	
yıkacak	 ve	 Mısırlıların	 helak	 olmasına	 sebep	 olacak.	 Onun	 doğum	 zamanı	 da	
yakınlaşmış	görünüyor”	dediler.	2	

Bunun	 üzerine	 Firavun	 çıkardığı	 bir	 ferman	 ile	 İsrailoğullarının	 doğan	
erkek	 çocuklarının	 öldürülmesini	 emretti.	 3 	Doğan	 tüm	 erkek	 çocuklar	
öldürülmeye	 başlayınca	 köle	 olarak	 çalıştırdıkları	 Yahudilerin	 tamamen	 yok	
olacağından	 korkarak	 Firavun’a	 bu	 durumda	 çalışacak	 kölelerimiz	 azalır”	
demeleri	 üzerine	 fermanını	 “bir	 sene	 öldürün	 diğer	 sene	 sağ	 bırakın.	 Böylece	
onlar	 çoğalıp	 güçlenemezler”	 dedi.	 Öyle	 yaptılar.	 Musa	 (as)	 erkek	 çocukların	
öldürüldüğü	 sene	 doğmuştu.	 Harun	 (as)	 ise	 bir	 sene	 sonra	 erkek	 çocukların	
öldürülmediği	 sene	 dünyaya	 gelmişti.	 Bu	 nedenle	 Harun	 (as)	 öldürülmekten	
kurtulmuştu.4	

Musa	 (as)	 doğunca	 annesi	 çok	üzüldü.	 Yüce	Allah	ona	üzülmemesini,	 onu	
emzirmesini	 ve	Nil	 nehrine	 bırakmasını	 ilham	 etti	 ve	 bu	 konuda	 onun	 kalbine	
sekinet	 verdi.	 “Korkma,	 üzülme!	 Şüphesiz	 biz	 onu	 sana	 döndüreceğiz	 ve	
peygamber	yapacağız.”5	buyurdu.	

Musa’nın	(as)	annesi	kendisine	ilham	edildiği	şekliyle	yavrusunu	emzirerek	
bir	 sandukanın	 içine	koydu	ve	Nil	nehrine	bıraktı.	 Sonra	da	ablasına	onu	 takip	
ettirdi.	 Nil	 nehri	 Allah’ın	 izniyle	 sandukayı	 sürükleyerek	 Firavun’un	 sarayına	
ulaştırdı.	Nehirde	yıkanmakta	olan	cariyeler	sandukayı	görünce	hemen	merakla	
kenara	 aldılar.	Musa’nın	 (as)	 ablası	 bu	 durumu	 gördü	 ve	 gelip	 annesine	 haber	
verdi.		

Cariyeler	içinde	çok	güzel	bir	çocuk	bulunca	doğru	saraya	Firavun’un	karısı	
Asiye’ye	 getirdiler.	 Asiye’nin	 çocuğu	 olmuyordu.	 Bu	 nedenle	 “Hz.	 Musa’yı	
görünce	çok	sevindi.	Firavun	çocuğu	görünce	öldürmek	 istedi.	Karısı	Asiye	ona	
engel	 oldu.	 ‘Benim	 de	 senin	 de	 gözümüz	 aydın	 olsun!	 Onu	 öldürmeyelim	 onu	

	
1	Kasas	Suresi,	28:4.	
2	Taberi,	Tarih,	1:199;	İbn-i	Esir,	Kamil,	1:170.	
3	Kasas	Suresi,	28:4.	
4	Taberi,	Tarih,	1:200;	İbn-i	Esir,	Kâmil,	1:171.	
5	Kasas	Suresi,	28:7.	
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evlat	 edinelim,	 belki	 bize	 faydası	 olur’	 dedi.	 Onlar	 gerçekte	 Allah’ın	 işinin	
farkında	 değillerdi.”1	buyurarak	 bize	 haber	 verir.	 	 Hanımı	 Asiye	 Firavun’a	 “Bu	
çocuk	İsrailoğullarının	çocuğu	olmayabilir”	diye	ikna	etti.	

Hz.	Musa	 (as)	 acıkınca	ona	 süt	 emdirmek	 için	 süt	 anneleri	 getirdiler	 ama	
Musa	 (as)	 hiçbir	 kadının	 memesini	 ağzına	 almadı.	 Musa’nın	 ablası	 saraydaki	
durumu	takip	ediyordu.	Onlara	“Ben	size	ona	bakacak	ve	emzirecek	temiz	bir	aile	
tavsiye	edeyim	mi?”	dedi.	Böylece	annesinin	de	gözü	aydın	olsun	diye	Firavun’un	
himayesinde	annesine	teslim	edildi.2	

Bir	gün	Asiye	hatun	Musa’yı	Firavun’un	kucağına	verdi	ve	“Benim	ve	senin	
için	 gözaydınlığı	 olan	 çocuğu	 al!”	 dedi.	 Firavun	 “O	 benim	 için	 değil,	 senin	 için	
gözaydınlığıdır”	 dedi.	 Şayet	 “O	 benim	 için	 de	 gözaydınlığı”	 demiş	 olsaydı	
kendisine	Asiye	gibi	iman	nasip	olurdu”	demişlerdir.		

Musa	(as)	Firavun’un	kucağında	biraz	durduktan	sonra	sakalına	yapıştı	ve	
öyle	bir	çekti	ki	Firavun	acısından	gözünden	yaş	geldi.	Hemen	kucağından	attı	ve	
“Bu	benim	saltanatıma	son	verecek	çocuk	olmalı!”	dedi.		

Asiye	hemen	Musa’yı	(as)	kucağına	aldı	ve	“Bu	çocuktur	ne	yaptığını	biliyor	
mu?”	dedi.		

Firavun	 “Onu	 deneyeceğim.	 Bir	 kaba	 kırmızı	 yakut,	 diğerine	 ateş	 koru	
koyacağım.	Ateşi	eline	alırsa	affederim,	yoksa	kesinlikle	öldüreceğim!”	dedi.		

Dediğini	de	yaptı.	İki	kap	getirtti.	Birine	kırmızı	yakut	koydu,	diğerine	ateş	
koru.	 Musa’nın	 (as)	 önüne	 koydu.	Musa	 (as)	 elini	 yakuta	 uzatacaktı	 ki	 Cebrail	
(as)	 eline	 vurarak	 ateş	 tarafına	 uzattı.	 Musa	 (as)	 çocuksu	 bir	 refleks	 ile	 eline	
aldığı	koru	ağzına	götürdü	ve	dili	yandı.		

Firavun	 onun	 çocukluğuna	 hükmederek	 affetti.	 Bu	 nedenle	 Hz.	 Musa’nın	
(as)	dilinde	pelteklik	meydana	geldi.3	

	Musa	(as)	Firavun’un	sarayında	büyüdü,	aklı,	anlayışı	ve	ahlakı	ile	herkesin	
takdirini	 kazandı.	 Ergenlik	 çağına	 gelince	 yüce	 Allah	 ona	 hikmet	 ve	 ilim	 verdi.	
Allah	 “Güzel	 ahlaklı,	 iyilik	 ve	 ihsan	 sahiplerini	 böyle	 mükafatlandırırız.”4	
buyurmaktadır.		

	
Musa	Aleyhisselamın	Gençliği	
Musa	(as)	ergenlik	çağına	gelince	yüce	Allah	ona	ilim	ve	hikmet	verdi.		
Gençliğinde	 Musa	 (as)	 Mısır’da	 dolaştığı	 bir	 gün	 öğle	 vakti	 dükkanların	

kapalı	 olup	 herkesin	 evlerine	 çekildiği	 bir	 zamanda	 iki	 kişinin	 kavga	 ettiğini	
gördü.	 Kıptilerden	 bir	 grup	 İsrailoğullarından	 birisini	 aralarına	 alıp	
dövüyorlardı.	 Dövülen	 Hz.	 Musa’yı	 görünce	 yardım	 istedi.	 Musa	 (as)	 ayırmaya	
çalıştı	 ama	 haddi	 aşan	 birine	 bir	 tokat	 atınca	 adam	 düştü	 ve	 orada	 can	 verdi.	
Bunun	 üzerine	 Musa	 (as)	 “Bu	 şeytanın	 işidir.	 O	 insanları	 yoldan	 çıkarmaya	
çalışan	 bir	 düşmandır.	 Rabbim!	 Bana	 verdiğin	 nimete	 yemin	 olsun	 ki	 ben	
kendime	yazık	ettim.	Ne	olur	beni	affet!”	diye	Allah’a	sığındı.	Sonra	“Yemin	olsun	
bir	 daha	 suçlulara	 yardım	 etmeyeceğim!”5	dedi.	 Musa	 (as)	 fitneyi	 körükleyeni	
yakalayıp	sorguya	çekti.	Kıptilerden	olan	adam	“Ya	Musa	dün	sen	birini	öldürdün	
beni	 de	 mi	 öldüreceksin.	 Halbuki	 sen	 bir	 zorba	 değilsin,	 ıslah	 edicilerdensin!”	
diye	tehdit	etti.		

	
1	Kasas	Suresi,	28:9.	
2	Kasas	Suresi,	28:10-13.	
3	M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	2:12-14.	
4	Kasas	Suresi,	28:14.	
5	Kasas	Suresi,	28:	14-20.	
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Musa’nın	(as)	adamı	öldürdüğü	haberi	yayılınca	ölenin	yakınları	kendisini	
bulmasınlar	 diye	 saklandı.	 Sonra	 dostlarından	 birisi	 Hz.	 Musa’ya	 “Şehrin	 ileri	
gelenleri	 seni	 arıyorlar	 bulurlarsa	 öldüreceklerini	 aralarında	 konuşuyorlar!	
Hemen	 bu	 şehirden	 ayrılmalısın!”	 dedi.	 	 Bunun	 üzerine	 Musa	 (as)	 Allah’a	
sığınarak	“Rabbim!	Bana	doğru		yolu	göster!”	diye	çevresini	gözetleyerek	tedbirli	
bir	şekilde	Mısır’dan	ayrıldı	ve	Medyen’e	doğru	gitti.1	

Musa	(as)	yol	bilmediği	için	yüce	Allah	ona	insan	sıfatında	Medyen’e	giden	
bir	 melek	 gönderdi.	 Melek	 ona	 yol	 arkadaşı	 oldu	 ve	 onu	 çöllerden	 geçirip,	
dağlardan	ve	dar	geçitlerden	geçirerek	Medyen	suyunun	olduğu	yere	getirdi.	

	
Musa	Aleyhisselam	Medyende	
Medyen	 Tebuk’e	 altı	 merhale,	 altı	 günlük	 yol	 uzakta	 komşu	 bir	 şehirdi.	

Musa	(as)	Medyen	suyuna	gelince	kuyu	başında	koyunlarını	bekleyen	iki	genç	kız	
gördü.	 Onlara	 “Siz	 neden	 bekliyorsunuz?	 Derdiniz	 nedir?”	 dedi.	 Onlar	 da		
“Babamız	 çok	 yaşlıdır.	 Bunun	 için	 koyunları	 biz	 suya	 getirdik.	 Çobanlar	
davarlarını	sulayıp	gittikten	sonra	biz	hayvanlarımızı	sularız”	dediler.		

Çobanlar	 hayvanlarını	 sulayıp	 gitmeden	 önce	 suyu	 çektikleri	 kuyunun	
üzerine	büyük	bir	taş	koyuyorlardı	ki	bu	taşı	dört	beş	kişi	kaldırabiliyordu.	Kızlar	
da	kuyudan	su	çekemedikleri	için	yalakta	kalan	su	ile	hayvanlarını	suluyorlardı;	
ama	çoğu	zaman	kalan	su	hayvanları	için	yeterli	olmuyordu.		

Musa	(as)	kuyunun	üzerindeki	taşı	kenara	alarak	temiz	su	çıkardı	ve	yalağı	
doldurdu,	sonra	taşı	tek	başına	üzerine	koyarak	kuyuyu	emniyete	aldı	ve	kızların	
koyunlarını	sulamasına	yardım	etti.	Sonra	gölgelenmek	için	ağaçların	altına	gitti	
ve	dinlenmeye	çekildi.	“Rabbim!	Ben	senden	gelecek	olan	her	nevi	hayra	ihtiyacı	
olan	bir	garibim.	Bana	hayırlı	olanı	nasip	et!”2	diye	dua	etti.		

Kızlar	 Hz.	 Şuayb’ın	 (as)	 iki	 kızı	 idi.	 Koyunları	 eve	 götürdüler	 ve	 durumu	
babalarına	 haber	 verdiler.	 “Babacığım!	 Bu	 delikanlı	 yabancı	 birisine	 benziyor,	
ihtiyacı	 da	 var	 o	 bize	 yardımcı	 olabilir.	 Bizim	 bir	 çobana	 onun	 da	 himayeye	
ihtiyacı	var!	Hiç	olmazsa	ona	ücretini	verelim”	dediler.		

Şuayb	(as)	bu	düşünceyi	beğendi.	Kızlardan	birisini	Musa’yı	(as)	çağırmaya	
gönderdi.	O	da	utanarak	haya	ve	edep	 içinde	gölgede	oturup	 istirahat	eden	Hz.	
Musa’ya	yaklaştı	ve	“Babam	size	yaptığınız	iyiliğinizden	dolayı	teşekkür	etmek	ve	
ücretinizi	vermek	üzere	yanına	çağırıyor”	dedi.		

Musa	 (as)	 önde	 kız	 arkada	 Hz.	 Şuayb’ın	 huzuruna	 çıktılar.	 Musa	 (as)	
başından	geçenleri	anlattı.	Şuayb	(as)	dinledi	ve	“Bundan	sonra	korkmana	gerek	
yok.	Zalim	bir	toplumdan	kurtuldun”	dedi.	

Kızlardan	birisi	“Babacığım	bu	delikanlıyı	ücretle	yanımızda	tutalım.	Bu	çok	
güçlü	ve	güvenilir	birisidir.	Bundan	daha	iyisini	bulacak	değiliz!”	dedi.		

Şuayb	 (as)	 Hz.	 Musa’ya	 “Bana	 sekiz	 sene	 çobanlık	 yapacak	 olursan	 seni	
himaye	etmem	yanında	şu	kızlarımdan	dilediğinle	de	seni	nikahlarım.	Şayet	sen	
bunu	on	 seneye	 tamamlarsan	bu	da	 senin	bileceğin	bir	 husustur.	 İnşallah	beni	
salih	olanlardan	bulacaksın”	dedi.		

Musa	(as)	bunu	kabul	etti	ve	“Bu	seninle	aramızdaki	bir	sözleşmedir.	Bu	iki	
süreden	 hangisini	 dolduracağımı	 zaman	 gösterecektir.	 Bu	 arada	 bir	 kötülüğe	
uğramıyacağımdan	 da	 eminim.	 Allah	 bizim	 konuşmalarımıza	 şahittir	 ve	
vekilimizdir”	dedi.3	Böylece	anlaşmış	oldular.	

	
1	Kasas	Suresi,	28:	21-22.	
2	Kasas	Suresi,	28:	23-24.	
3	Kasas	Suresi,	28:	24-28.	
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Musa	 (as)	 Hz.	 Şuayb’ın	 yanında	 sözleşmenin	 bitimine	 kadar	 tam	 on	 sene	
kaldı.	 Hz.	 Şuayb’a	 yardım	 etti,	 koyunlarını	 otlattı	 ve	 tüm	 işlerinde	 evden	 birisi	
olarak	yardımcı	oldu.	

	
Hz.	Musa	Aleyhisselam	Mısıra	Dönerken	Tur	Dağına	Çıkması	
Musa	(as)	on	sene	Medyen’de	kaldıktan	sonra	hanımı	Safura	ile	beraber	Hz.	

Şuayb’ın	kendisine	verdiği	“Asa”yı	da	yanına	alarak	Mısır’a	dönmeye	karar	verdi.	
Karanlık	 ve	 soğuk	 bir	 gece	 yolunu	 şaşırdı	 ve	 dağ	 geçidini	 bulamadı.	 Yanındaki	
çakmak	taşı	ile	ateş	yakmak	istedi	ise	de	başaramadı.	Hanımı	Safura	hamile	idi	ve	
doğumu	da	yaklaşmıştı.	Tur	dağı	 tarafında	bir	ateş	gördü.	Hanımını	güvenli	bir	
yere	 yerleştirdikten	 sonra	 “Ben	 şu	 görünen	 yerden	 ateş	 alıp	 geleceğim.	 Sen	
burada	bekle!”	diye	Tur	dağına	çıktı.			

Mübarek	 Tur’a	 çıkınca	 vadinin	 sağ	 tarafındaki	 ağaç	 cihetinden	 bir	 nur	
gördü.	Yaklaştı	bu	bir	ateş	değildi.	Yaklaştıkça	uzaklaşıyordu.	Birden	şeş	cihetten,	
yani	altı	yönden	bir	ses	işitti.		

Ses:	“Ya	Musa!	Şüphesiz	Ben	âlemlerin	Rabbi	olan	Allah’ım!	Ayaklarındaki	
pabuçlarını	çıkar,	çünkü	sen	mukaddes	bir	vadi	olan	Tuva’dasın!”1	diyordu.	

Musa	 (as)	 sesi	 duyunca	 çok	 şaşırdı.	 Kendisini	 toparladı	 ve	 “Ya	 Rab!	 Sen	
yakın	 mısın	 Sana	 yavaş	 konuşayım.	 Sen	 uzak	 mısın,	 sana	 sesleneyim!	 Sesini	
işitiyorum;	ama	Seni	göremiyorum.	Sen	neredesin?”	dedi.		

Yüce	Allah:	“Ben	senin	arkandayım,	önündeyim,	sağındayım	ve	solundayım.	
Ya	 Musa!	 Ben	 kulumun	 beni	 andığı	 yerdeyim.	 Her	 nereye	 gitse	 ben	 onun	
yanındayım!	Dua	ettiği	zaman	onu	işitirim.”	dedi.2		

Musa	(as)	“Elhamdü	lillahi	Rabbi’l-âlemin!”	dedi.	
Yüce	Allah:	“Âlemlerin	Rabbbi	Benim!”	buyurdu.3	
Bunun	üzerine	Musa’nın	(as)	kalbi	Allah’ın	huzurunda	bulunmaktan	dolayı	

hızla	çarpmaya	başladı.	Bacakları	titredi	ve	dili	tutuldu,	bedeninin	gücü	azaldı	ve	
hareketsiz	hale	geldi.		

Yüce	Allah	onun	kalbine	ve	bedenine	güç	verdi.	Aklı	başına	geldi.	İlahi	söze	
ve	hitaba	muhatap	olabilecek	gücü	kazandı.		

Musa	 (as):	 “Allahım	 bu	 ses	 Senin	 sesin	 midir,	 yoksa	 elçinin	 sesi	 midir?”	
dedi.		

Yüce	Allah:	“Evet!	Seninle	konuşan	Benim!”	buyurdu.	
Sonra:	“Ya	Musa!	Yaklaş	Bana!”	dedi.4	
Musa	(as)	birkaç	adım	attı;	ama	yerinde	durdu.		
Yüce	Allah:	“Ya	Musa!	Sağ	elindeki	nedir?”	dedi.		
Musa	 (as):	 “O	 benim	 değneğimdir.	 Ona	 dayanırım,	 onunla	 koyunlarıma	

yaprak	silkelerim.	Onunla	başka	işlerimi	de	görürüm.”	diye	cevap	verdi.		
Yüce	Allah:	“Onu	yere	bırak!”	dedi.		
Hz.	 Musa	 (as)	 asasını	 yere	 bırakınca	 büyük	 bir	 ejderha	 oldu.	 Musa	 (as)	

arkasını	dönüp	kaçtı.	Yüce	Allah	“Ya	Musa	korkma!	Dön!	Sen	güvendesin!”	dedi.		
Musa	 (as)	 döndü.	 Musa	 (as)	 elini	 uzatınca	 canavar	 yine	 asa	 olarak	 eline	

geldi.	

	
1	Taha	Suresi,	20:10-12.	
2	Ahmed	b.	Hanbel,	Zühd,	s.	80-86;	Salebi,	Arais,	178;	Deylemi,	Firdevs,	3:192.	
3	Taberi,	Tarih,	1:206-207;	İbni	Esir,	Kamil,	1:178.	
4	Ahmed	b.	Hanbel,	Zühd,	81.	
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Yüce	 Allah	 “Ya	 Musa	 elini	 koynuna	 sok	 ve	 çıkar!”	 dedi.	 Musa	 (as)	 elini	
koynuna	soktu	ve	çıkardı.	Eli	elektrik	gibi	nur	saçmaya	ve	etrafını	aydınlatmaya	
başladı.	Tekrar	koynuna	soktu	çıkardı,	eski	haline	geldi.		

Yüce	Allah	buyurdu:	
“Bu	 iki	mucize	 sana	 verilmiş	 ve	 sen	Firavun’u	 ve	 kavmini	 uyarmak	üzere	

elçim	 olarak	 görevlendirilmiş	 bulunuyorsun.	 Bu	 iki	 mucize	 Benim	 seni	
peygamber	 olarak	 görevlendirdiğime	dair	 iki	 delilindir.	 Vazifen	 benim	vahyimi	
Firavuna	ve	halkına	duyurmaktır.	Çünkü	onlar	gerçekten	yoldan	çıkmış,	azmış	ve	
haddini	aşmış	bir	kavimdir.”	1	

Musa	(as):	
“Rabbim!	Ben	onlardan	birisinin	 canına	kıymış,	 ölümüne	 sebep	olmuşum.	

Ben	 onların	 beni	 öldürmelerinden	 çekiniyorum.	 Hem	 benim	 dilimdeki	
pelteklikten	 dolayı	 bana	 yardım	 etmesi	 için	 kardeşim	 Harun’u	 bana	 yardımcı	
olarak	vermenizi	isterim.	Onu	dili	daha	fasih	ve	o	benden	daha	güzel	hitap	eder.	
Ben	onların	beni	yalanlamalarından	korkuyorum.”	dedi.	

Yüce	Allah	buyurdu:	
“Senin	 durumunu	 kardeşinle	 güçlendireceğiz.	 Onlar	 size	 hiçbir	 zarar	

veremeyeceklerdir.	Biz	sizi	mucizelerimizle	koruyacağız.	 İkinize	öyle	bir	kuvvet	
ve	 şecaat	 vereceğiz	 ki	 size	 kimse	 zarar	 veremeyecektir.	 Siz	 ve	 size	 inananlar	
kesinlikla	muzaffer	olacaklardır.”2	buyurdu.		

Musa	 (as):	 “Rabbim	 yüreğime	 genişlik	 ver,	 göğsümü	 hak	 ve	 hakikate	 aç!	
İşimi	kolaylaştır.	Dilimin	bağını	çöz	ki	sözümü	iyi	anlasınlar.	Bana	ehlimden	bir	
vezir,	 bir	 yardımcı	 ver,	 yani	 kardeşim	 harun’u	 da	 bana	 yardımcı	 kıl	 ve	 onunla	
gücümü	artır,	işime	onu	da	ortak	yap	taki	Seni	daha	çok	zikredelim	ve	Sana	daha	
çok	 ibadet	 edebilelim.	 Rabbim	 Sen	 bizi	 daima	 görür	 ve	 yaptıklarımıza	 şahit	
olursun.”	dedi.	

Yüce	Allah:	“Ya	Musa!	Biz	de	istediklerini	sana	verdik!”	buyurdu.3	
	
Musa	Aleyhisslamın	Peygamberlik	Görevi	
Musa	Aleyhisselam	Yüce	Allah	ile	bu	konuşmaların	dışında	Taha	Suresinde	

şunları	da	vahyettiği	anlatılır.	
Yüce	Allah	buyurdu:	
“Ya	Musa!	Ben	insanlar	arasından	seni	seçtim.	Vahyolunanı	dinle.	Şüphesiz	

Ben	Allah’ım,	Benden	başka	ilah	yoktur.	Bana	ibadet	et	ve	Beni	anmak	için	namaz	
kıl!”4	

“Ya	Musa!	Şimdi	Firavun’a	git.	O	azmış	ve	haddini	aşmıştır.	Ancak	ona	kavl-i	
leyyinle	ve	yumuşak	 ifadelerle	konuş	ki	 kalbine	 tesir	 etsin	ve	kalbi	 yumuşasın.	
Bu	durumda	belki	sizi	dinler	veya	Benden	korkar.”5	

Musa	(as)	bu	emri	alınca	hanımını	bıraktığı	yere	döndü.	Yanında	getirdiği	
ateşle	ısındılar	ve	korundular.	Hamile	olan	hanımı	Safura	orda	bir	erkek	çocuğu	
doğurdu.	Bunun	üzerine	Musa	 (as)	bir	müddet	orada	güvenli	bölgede	kaldı.	Bu	
arada	 yedi	 gün	 Tur	 Dağına	 gitti	 geldi	 ve	 peygamberlik	 görevini	 nasıl	 yapması	
gerektiği	konusunda	kendisini	hazırladı.		

	
1	Taha	Suresi,	20:	12-24.	
2	Kasas	Suresi,	28:	28-35.	
3	Taha	Suresi,	20:	24-36.	
4	Taha	Suresi,	20:	13-14.	
5	Taha	Suresi,	20:	43-44.		
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Hanımı	kendisine	“Seninle	konuşanın	âlemlerin	Rabbi	olan	Allah	olduğunu	
nasıl	bildin	ve	anladın?”	diye	sordu.		

Musa	 (as):	 “Mahlukun	 kelâmı	 bir	 cihetten	 gelir	 ve	 bir	 tek	 uzuvla,	 yani	
kulakla	 işitilir.	 Ben	 ise	 yüce	 Allah’ın	 kelâmını	 şeş	 cihetten,	 yani	 altı	 yönden	
birden	 bütün	 duygularımla	 işittim	 ve	 anladım	 ki	 benimle	 konuşan	 Allah’tır.”1	
dedi.		

Musa	 (as)	 Nübüvvet	 gibi	 ağır	 bir	 görevi	 üzerine	 aldığı	 için	 ailesi	 ile	
ilgilenemeyeceğini	 anlamıştı.	 Kendisine	 yol	 gösteren	 Allah’ın	 meleğinin	 de	
tavsiyesi	ile	tekrar	Medyen’e	döndü	ve	hanımını	babası	Hz.	Şuayb’ın	(as)	yanına	
bıraktı.	 Şuayb’ın	 (as)	 tavsiyelerini	 ve	 duasını	 da	 alarak	 görevini	 yapmak	 üzere	
Mısır’a	doğru	yola	çıktı.2	

Hz.	Musa	(as)	Mısırdan	ayrılıp	Kızıl	Denizden	geçip	Tih	Sahrasında	ikamet	
etmeye	başlayınca	Medyen’de	bulunan	hanımını	yanına	aldı.	

	
Musa	(as)	Firavun’un	Huzuruna	Çıkıyor	
Musa	(as)	gündüzleri	oruç	tutup	gece	yol	alarak	Mısır’a	geldi.	Doğru	annesi	

ve	kardeşinin	evine	gitti.	Musa	(as)	evine	gelince	ne	annesi	ne	de	kardeşleri	onu	
tanıyamadılar.	Kardeşi	Harun	(as)	eve	gelince	evde	bir	misafir	görünce	annesine	
bunun	kim	olduğunu	sordu.	Annesi	 “O	bir	misafirdir”	dedi.	Yemek	vakti	olunca	
sofraya	davet	ettiler	ve	Musa	(as)	ile	konuştular.	“Sen	kimsin?”	dediler.		

Musa	(as):	“Ben	Musa’yım!”	diyince	hemen	kalktılar	ve	boynuna	sarıldılar.3	
Musa	(as)	kardeşi	Harun	ile	konuşup	yüce	Allah’ın	emrini	tebliğ	etti.		
Musa	 (as)	 Harun’a	 durumu	 anlatınca	 Harun	 (as)	 hemen	 kabul	 etti	 ve	

beraberce	ne	yapacaklarını	ve	nasıl	yapacaklarını	istişare	ettiler.	Bir	müddet	Hz.	
Musa	 (as)	 kardeşi	 Harun’a	 Allah’ın	 vahiyle	 öğrettiği	 şeyleri	 öğretti.	 Beraber	
ibadette	 bulundular	 ve	 Firavunla	 konuşacakları	 hususları	 müzakere	 ettiler.	
Sonra	 beraber	 Firavun’a	 gitmeye	 karar	 verdiler.	 Anneleri	 karşı	 çıktı.	 “Sakın	 o	
zalimin	yanına	gitmeyin,	kesinlikle	sizi	öldürür!”	dedi.		

Bunun	üzerine	Hz.	Musa	ve	Harun	(as)	“Rabbimiz!	Biz	Firavun’un	haddini	
aşarak	 bizi	 cezalandırmasından	 veya	 taşkınlığını	 artırarak	 halka	 daha	 çok	
zulmetmesinden	korkuyoruz”	dediler.		

Yüce	Allah	buyurdu:	“Korkmayın!	Ben	sizinle	beraberim	ve	her	şeyi	işitirim	
ve	 görürüm.	Ona	 gidin	 ve	 ‘Biz	 alemleri	 yaratan	Rabbin	 iki	 elçisiyiz,	 artık	 halka	
zulmetmekten	 vazgeç	 ve	 İsrailoğullarını	 bizimle	 beraber	 bırak,	 biz	 de	 onlarla	
atalarımızın	 ülkesi	 olan	 Beyt-i	 Makdis’e	 gidelim.’	 Biz	 size	 mucizelerle	 geldik.	
Selam	ve	selamet	hüdaya	tabi	olanlara	olsun.	Bize	vahyedildi	ki	şüphesiz	Allah’ın	
azabı	peygamberleri	yalanlayan,	hak	ve	hakikatten	yüz	çevirenlere	aittir’	deyin.”4		

Bunun	üzerine	Musa	(as)	ve	Harun	(as)	Firavun’un	sarayına	gündüz	değil,	
gece	gitmeye	karar	verdiler.	Gündüz	gitseler	Firavun’un	askerleri	ve	hiyerarşik	
konumda	olan	memurlarını	aşarak	huzuruna	çıkmalarının	mümkün	olmadığını,	
çıksalar	dahi	yanındaki	vezir	ve	özellikle	Haman	gibi	akıl	veren	ve	zulme	teşvik	
edenlerin	 sözlerini	 tevillerle	 ve	 çarpıtmalarla	 Firavun’un	 aklını	 karıştıracağını,	
Firavun’un	 da	 gururundan	 onların	 yanında	 sözlerini	 kabul	 etmeyeceklerinden	
endişe	ederek	tedbirli	şekilde	gece	yalnız	başına	konuşmayı	tercih	ettiler.		

	
1	Sa’lebi,	Arais,	181.	
2	Sa’lebi,	Arais,	181;	İbn-i	Esir,	Kamil,	1:180.	
3	Taberi,	Tarih,	1:208.	
4	Taha	Suresi,	20:	45-48.	
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Saraya	geldiklerinde	kapıyı	çaldılar.	Gece	vakti	rahatsız	edilmek	istemeyen	
Firavun’un	 kapısının	 çalınmasından	 kapıcılar	 endişeye	 kapıldılar.	 Zira	 çok	
önemli	 bir	 olay	 olmasa	 asla	 kapısı	 çalınmazdı.	 Hemen	 telaşlandılar	 ve	 kapıyı	
açtılar.		

“Kimsiniz	ve	ne	istiyorsunuz?”	dediler.		
Musa	(as)	ve	Harun	(as):	
“Biz	Alemlerin	Rabbi	olan	Allah’ın	elçileriyiz!”		dediler.		
Kapıdaki	askerler:	
“Firavundan	başka	ilah	mı	var?”	dediler.		
Musa	(as):	
“Biz	de	Firavun	da	Allah’ın	aciz	ve	fakir	kullarıyız”	dedi.	
Kapıcı	hemen	gidip	Firavun’a	haber	verdi	ve	“Kendilerinin	âlemlerin	Rabbi	

olan	Allah’ın	elçileri	olduğunu	söyleyen	iki	kişi	sizinle	görüşmek	istiyor!”	dediler.		
Firavun	 bunu	 hayretle	 karşıladı	 ve	 kalbini	 bir	 endişe	 ve	 korku	 sardı.	

“Hemen	onları	içeri	alın!	Ben	onlarla	konuşmak	istiyorum!	“	dedi.1	
Musa	ve	Harun’u	(as)	bir	odaya	aldılar.	Firavun	onların	yanına	geldi	ve:	
“Siz	kimsiniz?”	dedi.	
Musa	(as):		
“Biz	 Rabbü’l-Âlemin’in	 elçileriyiz!	 Ya	 imana	 gelesin	 veya	 İsrailoğullarını	

benimle	gönderesin	diye	Allah	beni	sana	gönderdi.”	dedi.	
Firavun	biraz	düşününce	Hz.	Musa’yı	tanıdı.	Sonra	ona	döndü	ve	şöyle	dedi:	
“Biz	 senin	 doğmuş	 bir	 bebek	 olarak	 bulup	 içimizde	 büyütmedik	mi?	 Sen	

uzun	 yıllar	 bizimle	 beraber	 kalmadın	 mı?	 Nihayet	 sen	 içimizde	 bir	 adamı	 da	
öldürdün	ve	buradan	ayrıldın.	Şimdi	gelip	bana	bu	gibi	sözler	söylersin.	Ben	seni	
büyüten,	 sarayda	 yaşatan	 rabbin	 iken	 sen	 bana	 Alemlerin	 Rabbi’nin	 elçisiyim	
diye	geliyorsun.	Sen	ne	büyük	nankörsün?”	

Musa	(as):	
“Ben	bunu	bilerek	yapmış	değilim.	Kaldı	ki	bir	haksızlığa	uğramıyayım	diye	

aranızdan	ayrılım	ve	bu	benim	 için	Allah’ın	 takdir	ettiği	bir	hayır	oldu.	Nihayet	
Rabbim	hakkımdaki	hükmünü	verdi	de	beni	içinizden	Resul	olarak	seçti	ve	sana	
kulluğunu	hatırlatmak,	benim,	senin	ve	tüm	âlemlerin	Rabbin	olan	Allah’a	hesap	
vereceğini	haber	vermek	 için	gönderdi.	Senin	bana	nankörlük	 isnat	etmenin	ve	
beni	 sarayda	 büyütmüş	 olmanın	 sebebi	 de	 yine	 senin	 İsrailoğullarına	 yaptığı	
zulüm	sebebiyle	idi.	Zira	sen	İsrailoğullarının	erkek	çocuklarını	hiçbir	günahları	
olmadığı	halde	öldürüyordun.	Allah	da	beni	senin	elinle	büyüttü”2	dedi.		

Firavun:	
“Alemlerin	Rabbi	de	kimdir?”	dedi.	
Hz.	Musa	(as):	
“Göklerin,	 yerin	 ve	 bu	 ikisi	 arasındaki	 her	 şeyin	 Rabbidir.	 Tüm	 varlıkları	

yoktan	 yaratan,	 onları	 her	 sene	 yarattığı	 ve	 topraktan,	 sudan	 ve	 havadan	
gönderdiği	 yağmur	 ve	 rızıkla	 yaşatan,	 büyüten	 ve	 öldüren	 sonra	 yeniden	
diriltendir.	 Bütün	 bunları	 sizin	 yapmadığınız	 açıktır.	 Bu	 nedenle	 siz	 akıl	 ve	
hikmet	 sahibi	 biri	 iseniz	 düşünür	 de	 tüm	 bu	 âlemleri	 idare	 eden	 Allah’ın	
rububiyetine	inanır	ve	iman	edersiniz”3	dedi.	

Firavun	yanındakilere	dönerek:	

	
1	Taberi,	Tarih,	1:208;	Salebi,	Arais,	183.	
2	Şuara	Suresi,	26:	18-22;	Taberi,	Tarih,	1:209;	İbn-i	Esir,	Kamil,	1:181.	
3	Şuara	Suresi,	26:	23-24.	
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“Ne	dediğini	işitmiyor	musunuz?”1	dedi.		
Bu	 ifadeleri	 ile	 benim	 huzurumda	 benden	 başka	 ilahların	 varlığını	 iddia	

ederek	beni	küçümsediklerini	görmez	misiniz	demek	istemişti.		
Musa	(as)	devem	etti:	
“O	Allah	sizin	de	sizden	önceki	atalarınızın	da	Rabbidir”2	buyurdu.	Bununla	

Musa	(as)	 “Sizi	yoktan	yaratan	ve	sizin	atalarınızı	da	yaratan	Odur.	Bu	nedenle	
senin	 hükmünün	 geçmediği	 zamanların	 alemlerde	 tasarruf	 eden	 Allah’ı	 inkar	
etme!”	dedi.		

Firavun	buna	cevap	veremedi	ve:	
“Bizim	 karşımıza	 gelerek	 bana	 karşı	 böyle	 şeyler	 söyleyen	 muhakkak	 ya	

mecnundur	 veya	 delidir.	 Sözleri	 akıllı	 birinin	 sözüne	 benzemiyor.	 Ne	 cür’et	 ve	
cesaretle	bu	şekilde	korkmadan	konuşabiliyor?”3	dedi.		

Musa	Aleyhisselam	Tevhid	delillerini	Firavun’a	anlatmaya	devam	etti.		
“O	 Allah	 doğu	 ile	 batının	 ve	 arasındaki	 her	 şeyin	 Rabbidir.	 Aklınızı	

kullansanıza...	Bütün	dünyaya	sen	hükmetmediğine	göre	nasıl	kendini	her	şeyin	
rabbi	ilan	edersin?”	dedi.		

Bunun	üzerine	Firavun	acizliğinden	öfkelendi	ve	Hz.	Musa’yı	tehdit	etti:	
“Andolsun	 ki	 benden	 başka	 ilah	 edinirsen	 seni	 zindana	 atar	 ve	 sana	 en	

dehşetli	işkenceleri	yaparım!”4	dedi.		
Musa	(as):	
“Sana	 bu	 söylediklerimi	 doğrulayacak	 mucizler	 ve	 deliller	 getirsem,	 yine	

beni	zindana	atacak	mısın?”	dedi.		
Firavun:	
“Görelim	senin	delillerin	ve	mucizelerin	nedir?	Göster	de	doğru	söylediğini	

anlayalım”	dedi.		
Bunun	 üzerine	 Musa	 (as)	 elindeki	 asayı	 yere	 bıraktı	 ve	 asa	 büyük	 bir	

ejderhaya	dönüştü.5	Ağzını	açınca	Firavun	kendisini	onun	önünde	yutulacak	bir	
lokma	 gibi	 göründü.	 Yanındakiler	 korkudan	 kaçıştılar,	 Firavun	 da	 tahttan	
kendisini	 aşağıya	 attı	 ve	 ejderhayı	 tutması	 için	 Musa’ya	 yalvardı.	 Kendisine	
yaptığı	iyilikler	hürmetine	kendisinden	uzaklaştırmasını	istedi.6		

Musa	(as)	elini	uzatınca	ejderha	asa	olarak	eline	geldi.	Sonra	Musa	(as)	elini	
koynuna	 soktu	 ve	 çıkardı.	 Bir	 de	 ne	 görsünler	 bembeyaz	 bir	 nur	 saçmaya	
başladı7	ve	 Firavunun	 odayı	 aydınlatmak	 için	 yaktığı	 ışıklar	 ve	 mumların	 ışığı	
kayboldu.	 Firavun	 ve	 yanındakiler	 ilk	 olarak	 böyle	 bir	 ışık	 görüyorlardı.	
Firavunun	gözleri	kamaştı.	Tekrar	elini	koynuna	sokup	çıkarınca	normal	haline	
döndü.		

Bu	 mucizeleri	 görünce	 Firavun’un	 kalbi	 imana	 biraz	 meyleder	 gibi	 oldu.	
Ama	 bir	müddet	 düşündü	 ve	 kendi	 kendine	 “Sen	 insanların	 sana	 ölesiye	 bağlı	
olduğu	ve	 tapındığı	bir	 ilahsın.	Hemen	bu	gibi	şeylere	meyletmen	doğru	olmaz.	
İlahlığı	bırakıp	kulluğa	mı	döneceksin?	Bir	müdddet	düşünmeli	ve	yanındakilere	
danışman	gerekir	diye	düşündü.	Musa’ya	(as)	dönerek:	

“Bana	yarın	akşama	kadar	mühlet	ver”	dedi.		

	
1	Şuara	Sures,	26:	25.	
2	Şuara	Suresi	26:	26.	
3	Şuara	Suresi,	26:	27.	
4	Şuara	Suresi,	26:	28-29.	
5	Şuara	Suresi,	26:	30-32.	
6	Taberi,	Tarih,	210;	Salebi,	Arais,	184.	
7	Şuara	Suresi,	26:	33.	
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Musa	(as)	Allah’ın	kendisine	ilahm	etmesi	ile	şöyle	dedi:	
“Ey	 Firavun!	 Sana	 hiç	 ihtiyarlamamak	 üzere,	 gençliğin,	 hiç	 elinden	

alınmamak	üzere	devletin	verilecek	olsa	ve	öldüğün	zaman	da	cennete	gidecek	
olsan	bana	inanır	mısın?”	dedi.		

Bu	 sözler	 Firavunu	 yumuşattı	 ancak	 “Ben	 yarın	 Haman	 ile	 ve	
danışmanlarımla	görüşüp	konuşmam	gerekir,	 sana	ondan	sonra	cevap	veririm”	
dedi.	1	

Musa	(as)	ve	kardeşi	Harun	Allah’ın	kendilerine	verdiği	“Tebliğ”	görevini	en	
güzel	 şekilde	 yerine	 getirmiş	 olarak	 (as)	 Firavun’un	 yanından	 ayrılıp	 evlerine	
döndüler.		

Ertesi	gün	Firavun	yanına	Hamanı	ve	vezirlerini	çağırarak	onlarla	görüştü.	
Musa’nın	(as)	haberini	ve	mucizelerini	onlara	anlattı.	Teklifini	iletti	ve	fikirlerini	
aldı.		

Haman	Firvuna:	
“Neden	 onu	 redetmedin?	 Senin	 kendisine	 itaat	 ve	 ibadet	 edilen	 bir	 ilah	

olman,	 başkasına	 itaat	 eden	 biri	 olmaktan	 daha	 hayırlı	 değil	 mi?”	 dedi.	 Sonra	
Musa’nın	iyi	bir	sihirbaz	olduğunu	ve	gösterdiği	mucizeler	ile	Firavun’un	gözünü	
boyadığını	 anlattı.	 Bu	 gibi	 sihirlerin	 yapılabileceğinden	 bahsetti	 ve	 Firavun	 ile	
vezirleri	ikna	etti.		

Haman	daha	sonra	şöyle	bir	teklifte	bulundu:	
“Biz	sihirbazlarımızı	ve	sanatkarlarımızı	toplayalım	ve	Musa’yı	da	çağırarak	

halkın	huzurunda	mağlup	edelim	ki	bundan	sonra	ona	kimse	inanmasın.	Hem	bu	
şekilde	 halk	 Firavun’un	 gücünü	 ve	 kudretini	 daha	 yakından	 görerek	 bağlılığı	
daha	da	güçlenir”	dedi.2			

	
Musa’nın	(as)	Tekrar	Firavun’a	Gitmesi	
Hz.	Musa	(as)	Allah’ın	elçisi	olarak	yeniden	Firavun’un	huzuruna	çıktı.	“Ey	

Melik!	 Ben	 Alemlerin	 Rabbi	 olan	 Allah	 katından	 sana	 gönderilmiş	 bir	 elçiyim.	
Bana,	Allah’a	karşı	sadece	gerçeği	söylemem	yaraşır.	Ben	size	Rabbinizden	açık	
bir	 mucize	 getirdim.	 Artık	 İsrailoğullarını	 benimle	 gönder,	 halkına	 zulüm	 ve	
haksızlık	yapmaktan	da	vazgeç!”3	dedi.		

Firavun	 sanki	 daha	 önce	 kendisi	 ile	 konuşmamış	 ve	 görüşmemiş	 gibi	 “Ya	
Musa!	Senin	Rabbin	kimdir?	Senin	benden	başka	rabbin	mi	var?”	dedi.		

Musa	(as)	tekrak	ona	gereken	cevabı	verdi:	
“Rabbimiz	her	şeyi	yoktan	yaratan	ve	sonra	onu	doğru	yola	irşad	eden,	her	

şeyi	amacına	yönlendirendir”4	diye	cevap	verdi.		
Firavun:	
“Peki,	önceki	nesillerin	ve	milletlerin	durumu	ne	olacak?”	dedi.	
Musa	(as):	
“Onların	 durumu	 Allah’a	 kalmıştır.	 Onun	 ilminde	 her	 şey	 vardır	 ve	 Allah	

asla	yanılmaz	ve	unutmaz!”5	diye	cevap	verdi.		
Sonra	Musa	(as)	şöyle	devam	etti:	
“Benim	Rabbim,	yeryüzünü	size	beşik	yapan,	orada	size	yollar	açan	ve	size	

gökten	yağmur	 indirendir.	O	su	 ile	sizin	 için	yerden	türlü	türlü	bitkileri	çift	çift	

	
1	Taberi,	Tarih,	1:202.	
2	Taberi,	Tarih,	1:209;	Salebi,	Arais,	185.		
3	A’raf	Suresi,	7:	104-105.	
4	Taha	Suresi,	20:	49.	
5	Taha	Suresi,	20:	50.	
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çıkaran	 ve	 rızık	 olarak	 tüm	 mahlukatını	 besleyen	 ve	 büyüten	 ihtiyaçlarını	
karşılayandır.	Onları	yersiniz	ve	hayvanlarınızı	onunla	otlatırsınız.	Bunlarda	akıl	
sahipleri	için	Allah’ın	varlığına	ve	birliğine,	ilmine	iradesine	ve	kudretine	deliller	
vardır.	 Sizler	 de	 topraktan	 yaratıldınız,	 sonra	 toprağa	 dönersiniz,	 sonra	 yine	
topraktan	ikinci	defa	dirilecek	ve	Allah’a	hesap	vereceksiniz”	dedi.		

Bütün	 bu	 ayetleri	 Firavuna	 anlattığı	 halde	 Firavun	 bunların	 hepsini	
reddetti,	yalanladı	ve	yüz	çevirdi.1	Musa’yı	(as)	zindana	atmakla	tehdit	etti.		

Hz.	Musa	(as)	kavl-i	 leyyin	 ile	yumuşak	bir	üslupla	akıl	ve	hikmet	ölçüleri	
içinde	 Firavun’un	 ve	 etrafındakilerinin	 anlayacağı	 dille	 Allah’ın	 varlığının	
delillerini,	 öldükten	 sonra	 dirilmenin	 örneklerini	 verdiği	 halde	 Firavun	 bunları	
reddetti.	 “Bu	 anlattıkların	 sihir	 gibi	 insanların	 akıllarını	 büyüleyecek	 şeylerdir.	
Hem	biz	önceki	atalarımızdan	böyle	şeyler	işitmedik”2	dedi.		

Musa	(as):	
“Rabbim	kimin	hidayet	üzere	olduğunu	daha	 iyi	bilir.	Kimin	akıbetinin	 iyi	

olacağını	 da,	 kimin	 ebedi	 saadete	 ve	 cennete	 gireceğini	 de	O	 tayin	 eder.	 Şurası	
muhakkaktır	 ki	 Allah’ın	 kullarına	 zulmeden	 ve	 haksızlık	 yapanların	 sonu	 çok	
fenadır,	zalimler	asla	kurtuluşa	ermezler”	dedi.		

Firavun	bunu	duyunca	Hz.	Musa’yı	muhatap	almayı	bırakıp	etrafındakilere	
döndü	ve:	“Ey	ileri	gelenler!	Sizin	her	ihtiyacınızı	karşılayan	ve	yüksek	mevkilere	
getiren	benden	başka	ilahınızın	olduğunu	bilmiyorum.	Ey	Hâmân!	Derhal	benim	
için	ateş	yakıp	tuğla	pişir	ve	ondan	bana	bir	kule	yap.	Onun	üzerine	çıkayım	ve	
etrafa	bakayım,	semayı	rasat	ederek	oraya	da	bakayım.	Acaba	Musa’nın	(as)	dava	
ettiği	 gibi	 semada	 tasarruf	 eden	 bir	 ilah	 var	 mıdır	 bakayım.	 Ben	 onun	 yalan	
söylediğini	zannediyorum”3	dedi.	Güya	aklınca	Hz.	Musa’ının	sözlerini	alaya	aldı	
ve	Allah’a	karşı	isyan	bayrağını	açtı.	4	

Böylece	 Firavun	 ve	 askerleri	 hadlerini	 aştılar,	 Mısır’da	 haksız	 yere	
büyüklük	 tasladılar	 ve	 Allah’a	 döndürülerek	 hesaba	 çekilmeyeceklerini	
zannettiler.		

	
Firavun’un	Sihirbazlarının	İman	Etmesi		
Firavun	Hz.	Musa’nın	(as)	gösterdiği	mucizeleri	sihir	olarak	kabul	ettiği	için	

Haman’ın	teklifine	uygun	olarak	sihirbazlarını	topladı.	Böylece	Hz.	Musa’nın	(as)	
davasını	 çürütmeyi	 düşündü.	 Çünkü	 o	 zamanın	 şartlarında	 fen	 ve	 teknik	
gelişmediği	için	fenne	ait	olan	hususlar	halk	tarafından	“sihir”	telakki	ediliyordu.	
Bu	nedenle	sihir	revaçta	idi.		

Firavun	çevresindekilere	“Şüphesiz	Musa	çok	kuvvetli	bir	sihirbazdır.	Sihri	
ile	 sizi	 yerlerinizden	 ve	 ülkenizden	 sürüp	 çıkarmak	 istiyor.	 Bu	 durumda	 ne	
yapalım,	görüşünüz	ve	fikriniz	nedir?”	diye	sordu.	

Onlar	 da	 “Musa	 ve	 kardeşi	 hakkında	 vereceğin	 kararı	 biraz	 ertle.	 Sonra	
ülkenin	bütün	ileri	gelen	sihirbazlarını	topla.	Hepsi	sana	gelsinler.	Onlar	Musa’yı	
yenilgiye	uğratırlar,	siz	de	gereken	cezayı	verirsiniz”5	dediler.		

	Bunun	 üzerine	 Firavun	 “Ne	 kadar	 usta	 sihirbaz	 varsa	 hepsini	 bana	
getirin!”6	dedi.		

	
1	Taha	Suresi,	20:	50-56.	
2	Kasas	Suresi,	28:	36.	
3	Kasas	Suresi,	28:	37-38.	
4	Kasas	Suresi,	28:	39-40.	
5	Araf	Suresi,	7:	111-112.	
6	Yunus	Suresi,	10:	78-79.	
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Sihirbazlar	davet	edildiler,	onlar	da	toplanıp	geldiler.	“Bizler	galip	gelirsek	
bize	ne	gibi	mükafatınız	olacak?”	dediler.		

Firavun:		
“O	zaman	sizler	benim	yakınlarım	olacaksınız!”1	diye	onlara	teminat	verdi.		
Bunun	 üzerine	 sihirbazlar	 kendi	 aralarında	 ne	 yapacaklarını	 gizlice	

konuştular.	 Zira	 onlar	 yapacakları	 sihirlerin	 Musa’nın	 kulağına	 gideceğinden	
korkuyorlardı.	 “Bu	 iki	 sihirbaz	sihirleri	 ile	 sizleri	yerinizden	çıkarmak	ve	kendi	
dinlerine	sizleri	sokmak	istiyorlar.	Öyle	ise	bütün	tuzaklarınızı	hazırlayın	ve	saf	
halinde	hep	birden	hücum	edelim	ve	galebe	çalalım	ki	Firavun’un	bize	vaat	ettiği	
mükafatı	da	alalım”2	dediler.		

Sihirbazlar	 yapacaklarını	 Firavuna	haber	 verdiler.	 Firavun	da	Hz.	Musa’yı	
çağırdı	ve	onunla	konuştu.	

Firavun:	
“Ya	 Musa!	 Sen	 sihrinle	 bizi	 yerimizden	 çıkarmak	 mı	 istiyorsun?	 Bunu	

yapamayacasın	 çünkü	 biz	 bütün	 sihirbazlarımızı	 topladık	 ve	 seninle	 bir	 yarışa	
sokacağız.	 Sen	 kendinle	 bizim	 aramızda	 buluşmak	 için	 bir	 vakit	 tayin	 et	 veya	
bizim	tayin	ettiğimiz	vakit	gel!”	dedi.		

Musa	(as):	
“Sizin	 ziynet	 günü	 dediğiniz	 toplanma	 gününde	 kuşluk	 vakti	 bir	 araya	

gelelim”	dedi.		
Bunun	üzerine	Firavun	döndü	ve	sihirbazlara	haber	verdi.	Onlar	da	kendi	

aralarından	 seçtikleri	 70	 usta	 sihirbazı	 görevlendirdiler.	3		 Onlar	 da	 bütün	
hilelerini	 toplayıp	 kararlaştırılan	 gün	 kuşluk	 vakti	 halkın	 huzurunda	 bir	 araya	
geldiler.		

Tüm	 ahali	 onları	 izlemek	 için	 toplanmışlardı.	 Halka	 “Kesinlikle	 bizim	
sihirbazlarımız	galip	gelecek	ve	biz	de	onları	kutlayacak	ve	bunun	için	büyük	bir	
şenlik	yapacağız”4	dediler.		

Musa	 (as)	 üzerinde	 yünden	 iki	 gömlek	 ve	 yanında	Hz.	Harun	 (as)	 olduğu	
halde	 halkın	 alay	 etmelerine	 önem	 vermeden	 asasına	 dayanarak	 yarışmaya	
geldiler.		

Firavun	 geldi	 tahtına	 oturdu	 etrafını	 Mısır	 yöneticilerinin	 ileri	 gelenleri	
çevirdi	ve	sihirbazlar	saf	halinde	gelerek	Firavunun	karşısında	başlarını	önlerine	
eğerek	 kendilerine	 verilecek	 talimatı	 beklemeye	 başladılar.	 Firavun	 ayağa	
kalkarak	onları	ve	halkı	selamladı.	Sonra	sihirbazlara	dönerek:	

“Bu	gün	karşısındakine	üstün	gelen	umduğuna	erişmiştir”	dedi.	
Onlar	 sevinçle	 ve	 galip	 gelme	 ümidi	 ile	 Hz.	Musa’nın	 karşısında	 yerlerini	

aldılar.	Hz.	Musa	(as)	onlara	hitap	etti	ve	“Kendinize	yazık	etmeyiniz.	Zira	ben	bir	
sihirbaz	değilim.	Ben	alemlerin	Rabbi	olan	Allah’ın	Firavuna	ve	size	gönderdiği	
elçisiyim.	Rabbimin	Firavunu	zulümden,	sizleri	de	onun	zulmüne	destek	ve	ortak	
olmaktan	sakınmanız	için	beni	uyarıcı	olarak	göndermiştir.	Bu	nedenle	Firavuna	
yardım	 ederek	 kendinize	 yazık	 etmeyiniz.	 Allah’a	 karşı	 yalan	 söylemek	 çok	
büyük	günahtır	ve	bunu	yapan	kesinlikle	hüsrana	uğrar”5	dedi.		

	
1	Araf	Suresi,	7:	113-114.	
2	Taha	Suresi,	20:	62-64.	
3	Salebi,	Arais,	185.	
4	Taha	Suresi,	20:	57-64;	Şuara,	26:	39-40.	
5	Taha	Suresi,	20:	60-61.	
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Sihirbazlar	 Hz.	 Musa’nın	 (as)	 sözlerini	 dinlediler	 ve	 içlerinden	 bazıları	
“Vallahi	bu	söz	bir	sihirbaz	sözü	değildir”1	dediler.	Sonra:	

“Ya	 Musa!	 Önce	 sen	 mi	 atacaksın,	 yoksa	 önce	 biz	 mi	 sihre	 başlayalım?”2	
dediler.	

Musa	(as):	
“Ne	atacaksanız	ve	ne	yapacaksanız	önce	siz	başlayın!”	dedi.		
Bunun	 üzerine	 onlar	 ellerindeki	 ipleri	 ve	 sihir	 aletlerini	 yere	 koydular	

“Firavunun	gücü	 ile	bu	gün	biz	galip	geleceğiz!”3	dediler	ve	sihirlerini	yapmaya	
başladılar.	Halka	 öyle	 şeyler	 gösterdiler	 ki	 halkın	 gözü	 korktu,	 büyülendiler	 ve	
böylece	kendilerine	göre	büyük	bir	sihir	meydana	gelmiş	oldu.4	

Onların	bu	sihirlerini	gören	Firavun’un	karısı	Asiye	hatun	ve	inananlar	Hz.	
Musa’ya	 yardım	 etmesi	 için	 Allah’a	 yalvarıp	 durdular.	 Asiye’nin	 yanında	
bulunanlar	da	onun	Firavun	lehinde	dua	ettiğini	zannediyorlardı.5	

	Musa	(as)	sihirbazlara:	
“Bu	sizin	yaptığınız	şeyler	sihirdir.	Şüphesiz	Allah	sizin	bu	sihirlerinizi	boşa	

çıkaracaktır.	 Yaptığınız	 şey	 halkın	 gözünü	 boyamak	 ve	 onların	 akıllarını	 ifsat	
etmektir.	Allah	fesatçıları	sevmez”	dedi.	

Yüce	 Allah	 Musa’ya	 (as)	 “Elindeki	 asayı	 yere	 bırak!	 Bu	 onların	 yaptıkarı	
sihirleri	 yutar,	 yok	 eder.	 Çünkü	 onların	 sihir	 diye	 yaptıkları	 şey	 gözboyama	 ve	
tuzaktır.	 Sihirbazlar	 ise	 kurtuluşa	 ermez	 ve	 amaçlarına	 ulaşamazlar”6	ferman	
etti.		

Musa	 (as)	 elindeki	 asasını	 yere	 bıraktı.7	Allah’ın	 kudreti	 ile	 büyük	 bir	
ejderha	oluverdi	 sahirlerin	 sihirlerini	 sihir	 aletleriyle	beraber	yutmaya	başladı.	
Meydanda	ne	kadar	sihir	eseri	olan	yılanlar	benzeri	şeyler	varsa	onların	yuttuğı	
gibi	onların	sihir	yapmak	için	kullandıkları	alet	ve	edevatı	da	yuttu	ve	yok	etti.8		

Firavun,	sihirbazlar	ve	halk	şaşırıp	kaldılar.		
Musa	 (as)	elini	uzatınca	canavar	asa	olarak	eline	geldi.	Ama	ortada	hiçbir	

sihirbazın	ne	sihri	ve	ne	de	sihir	aleti	kalmıştı.	Hepsi	yok	olmuş	gitmişti.	Bu	sihir	
değil,	apaçık	bir	mucizeydi	ve	ancak	Allah’ın	işi	olabilirdi.		

Sihirbazlar	bu	mucize	karşısında	“Şayet	bu	bir	sihir	olsaydı	asla	bize	galebe	
çalamaz	ve	üstün	gelemezdi	ve	Musanın	bu	 işi	nasıl	yaptığı	bize	gizli	kalmazdı.	
Bu	bir	sihir	olsaydı	bizim	iplerimiz,	deyneklerimiz	ve	aletlerimiz	böyle	yok	olup	
gitmezdi.	Bu	apaçık	Allah’ın	bir	mucizesidir”9	dediler.	

Hz.	Musa’nın	bir	sihirbaz	olmadığını	ve	asanın	Allah’ın	kudreti	 ile	ejderha	
olduğunu	anlayan	sihirbazlar	derhal	secdeye	kapandılar.	“Bizler	âlemlerin	Rabbi	
olan	Allah’a	iman	ettik”10	dediler.			

Firavun	 sihirbazların	 Hz.	Musa’nın	 peygamber	 olduğuna	 inanarak	 Allah’a	
secde	ettiklerini	görünce	çok	öfkelendi.	“Ben	size	izin	vermeden	sizler	ona	iman	
ettiniz	 hâ!	 Demek	Musa	 sizin	 sihirbazlarınızın	 en	 büyüğü	 imiş!”11	“Demek,	 ben	

	
1	Salebi,	Arais,	186.	
2	Taha	Suresi,	20:	65.	
3	Şuara	Suresi,	26:	43-44.	
4	Araf	Suresi,	7:	116.	
5	Heysemi,	Mecmau’z-Zevaid,	7:	62.	
6	Taha	Suresi,	29:	68-69.	
7	Şuara	Suresi,	26:45.	
8	Araf	Suresi,	7:	117;	Şuara	Suresi,	45.	
9	Heysemi,	Mecmau’z-Zevaid,	7:62;	Taberi,	Tarih,	1:211;	Salebi,	Arais,	186.	
10	Şuara	Suresi,	26:	46-48.	
11	Şuara	Suresi,	26:	49;	Taha	Suresi,	20:	71;	Araf	Suresi,	7:	124.	
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size	 izin	vermeden	önce	Musa’ya	 inandınız	ha!	Şüphe	yok,	o	 size	 sihiri	öğreten	
büyüğünüzdür.	 Şimdi	 andolsun,	 sizin	 ellerinizi	 ve	 ayaklarınızı	 çaprazlama	
keseceğim	 ve	 mutlaka	 sizi	 hurma	 dallarına	 asacağım.	 Hangimizin	 azabı	 daha	
şiddetli	 ve	 daha	 kalıcıymış,	 mutlaka	 göreceksiniz.”1	“Demek	 bu	 sizin	 halkı	
şehirden	çıkarmak	ve	Musa’nın	dinini	güçlendirmek	için	bir	tuzakmış.	Siz	bunun	
sonucunu	göreceksiniz.!”2	dedi.		

Secde	eden	sihirbazlar	cevap	verdiler:	
“Biz	âlemlerin	Rabbi	olan	Allah’a	inandık.	Musa’nın	Allah’ın	elçisi	olduğunu	

da	sihir	bilgimizle	anladık.	Musa’nın	yaptığı	şeyin	sihirle	bir	ilgisi	yok.	Siz	bize	ne	
yaparsanız	yapın	bunun	hiçbir	önemi	ve	bize	zararı	yok,	nihayet	biz	Rabbimize	
dönüp	hesap	vereceğiz.”3	dediler	ve	Firavundan	korkmadıklarını	gösterdiler.		

Firavun	onları	tehdit	edince	onlar	yine	şöyle	dediler:	
“Biz	bu	mucizeyi	gördükten	sonra	bizi	yaratan	Rabbimizi	bırakıp	sizi	asla	

tercih	edemeyiz.	Ey	Firavun	sen	neye	hükmedersen	et,	senin	hükmün	ancak	bu	
dünya	 ile	 sınırlıdır.	 Biz	 sizinle	 beraber	 olduğumuz	 zaman	 sihrimizle	 ve	
işlediğimiz	 günahlarımızı	 affetmesi	 için	 Allah’a	 yalvaracağız.	 Sizin	 bize	 zulmen	
yapacaklarınız	belki	 bizim	affımıza	 sebep	olur.	 Şurası	muhakkak	ki	Rabbimizin	
azabı	sizin	cezalarınız	yanında	çok	daha	büyük	ve	daha	süreklidir.	Biz	Allah’tan	
korkar	size	itaat	etmeyiz!”4	dediler.		

Ayrıca	“Biz	Musa’ya	ve	onun	bize	anlattığı	bir	olan	Allah’a	 inananların	 ilki	
olduğumuz	 için	 Rabbimiz	 bizi	 rahmetiyle	 affedecektir.	 Biz	 bundan	 böyle	
Rabbimize	 dönmüş	 kimseleriz.	 Sen	 ya	 Firavun	 biz	 Allah’a	 iman	 ettiğimiz	 için	
bizden	 intikam	 almak	 istiyorsun.	 Rabbimiz!	 Üzerimize	 sabır	 yağdır	 ve	 bizi	
Müslümanlıkta	sebat	edenlerden	eyle	ve	müslüman	olarak	canımızı	al!”5	dediler.		

Firavun	daha	da	öfkelendi	ve	iman	eden	sihirbazları	yakalayıp	önce	ellerini	
ve	 ayaklarını	 kesti,	 daha	 sonra	 hurma	 ağaçlarına	 astı.	 Böylece	 güya	 gücünü	
göstermiş	 ve	 iman	 edecek	 olanların	 kalplerine	 korku	 vermiş	 ve	 tebasını	
kendisine	bağlamış	oldu.6	

Firavunun	 yakınları	 olan	 vezirler	 “Ey	 Firavun!	 Sen	 sihirbazları	 öldürüp	
Musa’yı	 ve	 kavmini	 Mısır’da	 halk	 arasında	 fesat	 çıkarsınlar	 diye	 bırakacak	
mısın?”	dediler.	

Firavun:	“Eskide	olduğu	gibi	onların	erkeklerini	öldüreceğim,	kadınlarını	ve	
kızlarını	sağ	bırakacağım	ve	gücümüzü	onlara	göstereceğiz!”7	dedi.		

	
Hz.	Musa’nın	Mucizesi	Olarak	Mısır	Ülkesine	Gelen	İkaz	ve	Felaketler	
Yüce	 Allah	 Firavun	 ve	 kavminin	 azgınlık	 ve	 taşkınlıklarına	 ceza	 olarak	

akıllarını	 başlarına	 getirmek	 için	 tufan,	 çekirge	 istilası,	 kurbağa	 istilası,	 suların	
kana	dönüşmesi,	kıtlık	ve	kuraklık,	haşerat	ve	bit	 istilası	ve	malların	 taşlaşarak	
zayi	 olması	 gibi	 azap	 vesilesi	 olan	 felaketleri	 verdi.	 Ancak	 bunların	 hiçbirisi	
onları	yola	getirmeye	yetmedi.	Onlar	bunu	Hz	Musa’yı	suçlama	bahanesi	yaptılar.	
Asla	kendi	üzerlerine	alınmadılar.		

	

	
1	Taha	Suresi,	20:	71.	
2	Araf	Suresi,	7:	123.	
3	Araf	Suresi,	7:125;	Şuara	Suresi,	50.	
4	Taha	Suresi,	20:	72-73.	
5	Şuara	Suresi,	26:	50-51;	Araf	Suresi,	7:	125-126.	
6	Taberi	Tarih,	1:213;	Salebi,	Arais,	187;	İbn-i	Esir,	Kamil,	1:184.	
7	Araf	Suresi,	7:	127.	
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1.	Tufan	Belası	
Musa	 (as)	 sihirbazlarla	 yarışma	 sonunda	 onları	 mağlup	 ettikten	 sonra	

Firvun	daha	da	azdı,	halk	da	onu	desteklemeye	devam	etti	ve	Hz.	Musa’ya	iman	
etmekten	çekindiler.	Yüce	Allah	bunun	üzerin	tufan	verdi.	Sağnak	halinde	yağan	
yağmurlar	sayesinde	her	yeri	sular	bastı.	Bu	tufan	hadisesi	yedi	gün	sürdü.	Evleri	
ve	 arazileri	 sular	 bastı.	 Pek	 çok	 boğulma	 hadiseleri	 yaşandı.	 Evler	 oturulamaz	
hale	geldi.1		

Halkın	ileri	gelenleri	Hz.	Musa’ya	geldiler	ve	“Ya	Musa!	Bizim	için	Rabbine	
dua	et	de	şu	felaketi	üzerimizden	kaldırsın.”	dediler.		Musa	(as)	dua	etti	de	yüce	
Allah	 tufanı	 onların	 üzerinden	 kaldırdı.	2	Arkasından	 bolluk	 ve	 bereket	 gelince	
bunu	kendilerinden	bildiler	ve	isyanlarına	devam	ettiler.3	

	
2.	Çekirge	Belası	
Yüce	 Allah	 onlar	 yağmurlardan	 sonra	 bunu	 kendilerinden	 bilerek	

isyanlarına	 devam	 etmeleri	 bolluktan	 şımarmaları	 üzerine	 çekirge	 afatı	
gönderdi.	Tam	mahsullerini	alacaklardı	ki	çekirgeler	her	nevi	mahsülü	yediler	ve	
mahvettiler.	Çekirgeler	mahsulleri,	meyveleri,	ağaçların	yaprakları	dahil	her	şeyi	
yediler	 ve	 yuttular.	 Evlerini	 istila	 ettiler	 evlerde	 ne	 var	 ne	 yoksa	 yemeye	
başladılar.		

Kıptiler	 hayatlarında	 böyle	 bir	 musibetle	 karşılaşmamışlardı.	 Musa	
Aleyhisselama	 gelerek	 yalvardılar	 ve	 çekirge	 belasının	 kaldırılmasını	 istediler.	
Musa	(as)	dua	etti	de	bela	bir	anda	kayboldu	ve	bundan	anladılar	ki	bu	Allah’ın	
işidir	ve	Musa	(as)	Allah’ın	kutsal	bir	peygamberidir.		

Buna	rağmen	Firavun’un	korkusundan	Musa’ya	(as)	iman	etmediler.4	
	
3.	Kummel,	Haşerat	ve	Bit	Belası	
Yüce	 Allah	 daha	 sonra	 onlara	 kanatsız	 küçük	 çekirgeleri	 musallat	 etti.	

Bunlara	kummel	deniyordu.	Onlar	yerde	ne	kadar	yiyecek	varsa	yalayıp	yuttular.	
Mısırlı	 Kıptiler	 yiyeceklerini	 korumak	 için	 hangi	 yola	 başvurdularsa	 başarılı	
olamadılar.		

Kaplarını	 kaygan	 zeminler	 üzerinde	 iyice	 kapatarak	 koydukları	 halde	
yemek	için	aldıkları	zaman	içlerinin	karınca	ve	küçük	hayvanlarla	dolu	buluyor	
ve	yiyeceklerini	yiyemiyorlardı.	Mısırlılara	en	zor	gelen	musibet	bu	oldu.		

Kur’an-ı	Kerimde	bu	belaya	“Ricz”5	demektedir.	Her	defasında	Musa’ya	(as)	
geliyorlar	 ve	 iman	 edeceklerini	 söylüyorlardı	 ama	 bela	 ve	 musibet	 kalkınca	
sözlerinden	dönüyorlardı.	 “Bizi	büyülemek	 için	her	ne	getirirsen	getir,	biz	sana	
inanacak	değiliz”6	diyorlardı.		

Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 onların	 durumunu	 şöyle	 ifade	 eder:	 “Onlara	
iyilik	geldiği	zaman,	‘Bu	bizimdir,	biz	çalışıp	kazandık’	derler.	Eğer	başlarına	bir	
kötülük	gelirse,	Mûsâ	ve	beraberindekilerin	uğursuzluğuna	yorarlardı.”7		

	
	

	
1	Taberi,	Tarih,	1:211;	İbn-i	Esir,	Kamil,	1:	186.	
2	Sa’lebi,	Arais,	191-192.	
3	M.	Asım	köksal,	Peygamberler	Tarihi,	2:39-40.	
4	Sa’lebi,	Arais,	192.	
5	Araf	Suresi,	7:	134;	Taberi,	Tarih,	1:	211-212.	
6	Araf	Suresi,	7:	132.	
7	Araf	Suresi,	7:	131.	



	 162	

4.	Kıtlık	ve	Kuraklık	Belası	
Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	 “Andolsun	biz,	 Firavun	 ailesini,	 öğüt	 alsınlar	

diye	yıllarca	süren	kıtlık	ve	ürün	eksikliği	ile	cezalandırdık”1	buyurur.		
Onların	 üzerlerine	 azap	 çökünce,	 “Ey	 Mûsâ!	 Rabbinin	 sana	 verdiği	 söz	

uyarınca	 bizim	 için	 dua	 et.	 Eğer	 azabı	 üzerimizden	 kaldırırsan,	 mutlaka	 sana	
inanacağız	 ve	 İsrailoğullarını	 seninle	 birlikte	 elbette	 göndereceğiz”	 derdiler.2	
Fakat	 erişecekleri	 bir	 süreye	 kadar	 biz	 azabı	 üzerlerinden	 kaldırınca	 hemen	
yeminlerini	bozarlardı.3	

	
5.	Kurbağa	Belası	
Bir	müddet	sonra	yüce	Allah	Musa	Aleyhisselama	Asasını	Nil	nehrinin	dar	

yerine	 batırmasını	 ve	 Nil’in	 yakınına,	 uzağına,	 aşağısına,	 	 yukarısına	 işaret	
etmesini	vahyetti.		

Musa	(as)	böyle	yapınca	her	taraftan	kurbağalar	birbirine	haber	verdiler	ve	
tüm	 kurbağalar	 toplanıp	 vakvaklayarak	 Kıptilerin	 evlerine	 girmeye	 başladılar.	
Çuvallarına	 kapılarına	 ve	 elbiselerine	 girdiler.	 Kurbağalarla	 mücadele	 etmeye	
başladılar	 öldürüp	 sokaklara	 atıyorlardı.	 Sokaklar	 kurbağa	 ölüleriyle	 doldu	 ve	
kokmaya	 başladı	 ama	 kurbağaları	 öldürmeke	 azaltamadıkları	 gibi	 daha	 da	
çoğalıyordu.	

Mısırlılar	Hz.	Musa’nın	(as)	yanına	gelip	yalvardılar.	“Ne	olur	Rabbine	dua	
et	 bu	 belayı	 başımızdan	 kaldırsın.	 Biz	 iman	 edeceğiz	 ve	 İsrailoğullarını	 seninle	
gitmelerine	müsaade	edeceğiz,	tövbemizden	de	dönmeyeceğiz”	dediler.		

Kurbağa	belası	kalkınca	yine	eski	durumlarına	döndüler.4	
	
6.	Suların	Kana	Dönüşmesi	
Firavun’un	 azgınlığı	 ve	 ona	 destek	 olan	Mısırlıların	 zulmü	 ve	 ahlaksızlığa	

rızaları	üzerine	yüce	Allah	onlara	kan	belasını	gönderdi.	 	Çeşmelerden	aldıkları	
suları	 evlerine	götürürlerdi	 İsrailoğulları	 suyu	 içerlerdi,	Mısırlıların	 suları	kana	
dönüşürdü.		

Bu	 durumu	 kendi	 inançsızlıklarından	 ve	 isyanlarından	 kaynaklandığını	
bildikleri	 için	 Musa’ya	 (as)	 gelerek	 tövbe	 edecekleri	 sözü	 vererek	 yardım	
istediler.	Bela	ve	musibet	kaldırıldı	ama	yine	de	iman	etmeye	yanaşmadılar.5	

	
7.	Mal	ve	Servetlerin	Yok	Olma	Belası	
Musa	 (as)	 Firavun	 ve	 kavminin	 imana	 gelmelerinden	 ümidini	 kesince	

onların	güvendikleri	mal	ve	servetlerinin	yok	olması	için	dua	etti.	Harun	(as)	da	
“Amin!”	dedi.	6	

Musa	 (as)	 dusında	 “Ey	 Rabbimiz!	 Sen	 Firavun	 ve	 ileri	 gelenlerine	 dünya	
hayatının	 nimetlerini,	 mallarını,	 ziynet	 ve	 haşmetini	 insanları	 Senin	 yolundan	
çevirsinler	 diye	 mi	 verdin?	 Sen	 onların	 mallarını	 yok	 et	 Rabbim!	 Onların	
kalplerini	 şiddetle	 sık	 ve	 bunalt.	 Onlar	 çetin	 bir	 azabı	 görmeden	 iman	
etmeyeceklerdir”	dedi.	Yüce	Allah	“İkinizin	de	duası	kabul	olunmuştur.	O	halde	

	
1	Araf	Suresi,	7:	130.	
2	Araf	Suresi,	7:	134.	
3	Araf	Suresi,	7:	135.	
4	Sa’lebi,	Arais,	193-194.	
5	Taberi,	Tarih,	1:	212.	
6	Salebi,	Arais,	s.	195;	İbn-i	Esir,	Kamil,	186.	
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siz	 hak	 ve	 istikamette	 devam	 edin	 ve	 sakın	 bilmeyen	 cahillerin	 yoluna	
uymayın!”1	buyurdu.		

Yüce	Allah	onların	mallarını	ve	paralarını	taşa	çevirdi.	Abdulaziz	b.	Mervan	
Mısır’ı	ele	geçirdiği	zaman	Firavun	hanedanına	ait	bir	çanta	içinde	soyulmuş	iki	
yarım	yumurta	ile	soyulmuş	iki	ceviz	ile	nohut	ve	mercimeklerin	taşa	çevrildiğini	
bulmuş	ve	göstermiştir.2	

	
Firavun’un	Allah’a	Karşı	Savaş	Açması	
Firavun	 halkı	 korku,	 tehdit	 ve	 vaatlerle	 yanına	 çektiği	 gibi,	 Musa	

Aleyhisselamın	davasını	çürütmek	ve	iddia	ettiği	gibi	kâinatı	yaratan	bir	Allah’ın	
olmadığını	iddia	ederek	gerek	kendisi	gerekse	mele’	tabir	edilen	yakınları	ve	ilim	
adamları	ile	inanmayanları	kendine	bağlamaya,	inananların	da	inançlarına	şüphe	
getirmeye	çalıştı.	Bunun	için	her	yolu	ve	her	metodu	kullandı.	

Son	olarak	“Mele’”	tabir	edilen	ileri	gelen	vezirlerini	ve	kahinlerini	topladı	
ve	“Ey	Mele!	Ben	sizin	benden	başka	 ilahınızın	olduğunu	bilmiyorum!	Musa’nın	
ilahının	olmadığını	ve	onun	bize	yalan	söylediğini	zannediyorum.	Bu	nedenle	ey	
Haman!	Sen	bize	topraktan	ateşle	iyice	pişirdiğin	sağlam	tuğlalardan	yüksek	bir	
kule	 yap.	 Onunla	 göklere	 bakayım	 ve	 Musa’nın	 iddia	 ettiği	 gibi	 bir	 ilahın	
olmadığını	 ona	 ve	 inananlarının	 da	 davasının	 boş	 bir	 iddia	 olduğunu	
göstereyim!”	dedi.3		Böylece	Firavuna	yaptığı	kötü	iş	güzel	ve	süslü	gösterildi.	O	
da	buna	aldanarak	doğru	yoldan	ayrıldı.4	

Böylece	 Firavun	 ve	 askerleri	 yeryüzünde	 haksız	 yere	 kibirlenip	
gururlandılar,	 Allah’a	 hesap	 veremeyeceklerini	 ve	 Allah’ın	 huzuruna	
dönmeyeceklerini	zannettiler.5		

Haman’ın	gözetiminde	yapılan	yüksek	kule	 tam	yedi	 sene	 sürdü.6	Firavun	
bu	yüksek	kulenin	üzerine	çıktı	ve	“Bana	bir	yay	ve	ok	getirin!”	dedi.	Gökyüzüne	
oklar	atmaya	başladı.	Atılan	oklardan	birisi	Allah’ın	emriyle	Firavun’un	 istidrac	
eseri	 olarak	 yukarıdan	 geçen	 kuşlardan	 birine	 isabet	 ederek	 yere	 kanlı	 olarak	
düştü.	Onu	Firavun’a	getirdiler.		

Kanlı	 oku	 gören	 Firavun	 “Ben	 Musa’nın	 ilahını	 öldürdüm!”	 	 dedi.	 Sonra	
etrafındakilerine	dönerek	“Musa’nın	iddia	ettiği	gibi	kudretli	bir	ilahın	olduğunu	
zannetmiyorum.	Olsaydı	bizimle	savaşmak	için	orataya	çıkardı”	dedi.7		

	
Firavun’un	Küfürde	İnat	Etmesi	
Musa	 (as)	 pek	 çok	 mucizeler	 gösterdiği	 halde	 Firavun	 ve	 onun	 yakınları	

olan	şehrin	ileri	gelenleri	iman	etmeyi	gururlarına	yediremediler.	“İnsanlar	bize	
kulluk	 ve	 kölelik	 edip	 dururken	 biz	 bizim	 gibi	 bir	 insana	 mı	 itaat	 edeceğiz?!”	
dediler.8	Böylece	kendilerini	helak	ettiler.	

Firavun	kavmini	toplayarak	onlara	şöyle	seslendi:	
“Ey	Kavmim!	Mısır	sultanlığı	ve	sarayımın	altından	akan	şu	ırmaklar	benim	

değil	 mi?	 Siz	 bunlardan	 faydalanmıyor	 musunuz?	 Benim	 size	 yaptığım	 bunca	

	
1	Yunus	Suresi,	10:	88-89.	
2	Taberi,	Tarih,	1:216;	Salebi,	Arais,	195.		
3	Kasas	Suresi,	28:	38.	
4	Mü’min	Suresi,	40:	37.	
5	Kasas	Suresi,	28:	39.	
6	Salebi,	Arais,	189;	İbn-i	Esir,	Kamil,	1:185.	
7	Taberi,	Tarih,	1:209.	
8	Mü’minun	Suresi,	23:45-48.	
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iyilikleri	inkar	mı	edeceksiniz?	Ben	size	Musa’dan	daha	hayırlı	değil	miyim?	Hala	
gözünüzü	açmayacak	mısınız?	Şayet	o	dediği	gibi	bir	peygamber	ise	ona	gökteki	
melekler	gelip	onu	tasdik	etmeli	değil	miydi?	Gökten	ona	nimetler	gelmeli	değil	
miydi?	 Halbuki	 görüyorsunuz	 o	 doğru	 düzgün	 konuşarak	 meramını	 dahi	
anlatamıyor.	 Bu	 sözleri	 ile	 halkın	 akıllarını	 çelip	 aldatıyor	 ve	 kendisine	
bağlıyordu.”1		

Firavun	bu	gibi	propagandalar	ve	konuşmalarla	halkı	kendisine	bağlıyordu.	
Kendisine	 yakın	 olanlara	 devletinin	 her	 türlü	 imkanlarını	 sunuyor,	 itaat	
etmeyenleri	 ise	 tehdit	 ederek	 korkuttuyordu.	 Toplum	 da	 ona	 itaat	 ediyordu,	
çünkü	onlar	fasık	bir	topluluktu.2	

Firavun	Hz.	Musa’nın	gösterdiği	mucizler	ve	duası	ile	kalkan	musibetleri	de	
onun	 kuvvetli	 bir	 sihirbaz	 olmasına	 bağlıyordu.	 “O	 ya	 bir	 sihirbazdır	 veya	 bir	
delidir!”3	diyordu.	

Yüce	Allah	Musa’nın	(as)	 tebliğ	ve	davetini,	Mısır	halkının	 inat	ve	 isyanını	
şöyle	 anlatır:	 “Yemin	 olsun	biz	 Firavun	hanedanını	 düşünüp	 ibret	 alsınlar	 diye	
yıllarca	 kıtlık	 ve	 kuraklıkla	 sıktık.	 Onlar	 ise	 kendilerine	 biri	 iyilik	 gelince	 bunu	
kendilerinden	bildiler	ve	 ‘Bu	bizim	hakkımızdır’	dediler.	Kendilerine	bir	 fenalık	
geldiği	 zaman	 ‘Bu	 Musa	 ve	 beraberindekilerin	 uğursuzlukları	 sebebiyledir’	
derlerdi.	 İyi	bilin	ki	o	uğursuzluk	onların	 isyanları	ve	günahları	 sebebiyle	Allah	
tarafındandır.	 Fakat	 ne	 var	 ki	 onlar	 cahilliklerinden	 ve	 gafletlerinden	 bunu	
bilmezler.	Onlar	Musa’ya	 ‘Bizi	büyülemek	 için	her	ne	kadar	mucize	getirsen	de	
sana	 inanıp	 tasdik	 edecek	 değiliz!’	 dediler.	 Biz	 Musa’ya	 mucize	 halkına	 azap	
olarak	 başlarına	 tufan,	 çekirge	 afatı,	 haşerat,	 kurbağalar	 ve	 kan	musallat	 ettik.	
Hal	böyle	iken	onlar	iman	etmeyi	kibirlerine	yediremediler.	Onlar	öyle	günahkar	
fasıklar	 güruhu	 idiler	 ki	 üzerlerine	 azap	 çökünce	 ‘Ya	Musa	 bizim	 için	 Rabbine	
dua	 et!	 Bu	 azabı	 kaldırırsa	 biz	 sana	 iman	 edeceğiz	 ve	 İsrailoğullarını	 seninle	
göndereceğiz’	dediler.	Ne	zaman	azabı	kaldırdık	yeminlerini	bile	bile	bozdular.”4	
buyurmaktadır.	

	
Firavunun	Sarayındaki	Mü’minlerin	Durumu	
Firavun	hanedanından	hanımı	Asiye	ve	Hızkıl	 adında	 imanını	gizleyen	bir	

mü’min	vardı.	Musa	(as)	sihirbazlarla	yarışma	yapıp	onları	mağlup	etmesinden	
sonra	Hızkıl	imanını	açıklamış	ve	bu	nedenle	Firavun	tarafından	idam	edilmişti.5	
Hızkıl’ın	hanımı	da	iman	edenlerdendi.	Bir	gün	Firavun’un	kızının	saçını	tararken	
tarak	elinden	düşünce	“Bismillah!”	diye	yerden	aldı.	

Firavun’un	kızı:	“Babamın	adıyla	mı?”	diye	sordu.		
O	da	“Hayır!	Alemlerin	Rabbi	olan	Allah’ın	adıyla!”	dedi.	
Kız:	“Bunun	babama	söyleyeceğim”	dedi	ve	söyledi.		
Firavun	kadını	çağırttı	ve	sordu:	
“Senin	Rabbin	kimdir?”	dedi.	
O	da	“Benim	de	senin	de	Rabbimiz	Allah’tır!”	diye	cevap	verdi.	
Bunun	üzerine	Firavun	emretti	onu	tandıra	atarak	yaktılar.6	

	
1	Zuhruf	Suresi,	43:	51-53.	
2	Zuhruf	Suresi,	43:	54.	
3	Zariyat	Suresi,	51:	38-39.	
4	Araf	Suresi,	7:	130-135.	
5	Salebi,	Arais,	187.	
6	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	1:	309-310;	Heysemi,	Mecmau’z-Zevaid,	1:65;	Salebi,	Arais,	188.	
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Firavun’un	 hanımı	 Asiye	 de	 iman	 etmişti	 ve	 gizli	 ibadet	 ediyordu.	
Firavun’un	saray	eşrafından	Hızıkl’ın	hanımını	tandıra	attırıp	öldürdüğüne	şahit	
olmuştu.	Yüce	Allah	onun	ruhunun	şerefli	bir	şekilde	melekler	tarafından	göklere	
yükseldiğini	gösterdi.	Böylece	onun	Allah’a	imanı	ve	yakini	arttı.		

Firavun	 gelip	 kendisine	 yaptığı	 işi	 anlatınca	 “Yazıklar	 olsun	 sana	 ey	
Firavun!	Sen	aciz	bir	insan	olarak	Allah’ın	sana	verdiği	saltanat	ve	güç	ile	Allah’a	
iman	edenlere	bu	işkenceyi	nasıl	yaparsın?”	dedi.		

Firavun:	 “Musanın	 sihri	 seni	 de	 etkilemiş	 ve	 öldürdüğüm	 kadını	 tutan	
delilik	sana	da	sirayet	etmiş	galiba!”	dedi.		

Asiye:	 “Benim	 aklım	 başımdadır.	 Ben	 bu	 akılla	 senin	 haddini	 aştığını	 ve	
etrafındaki	yağcı	takımının	kışkırtması	ile	âlemlerin	Rabbine	karşı	isyana	cür’et	
ve	cesaret	ettiğini,	sonunda	kendini	ve	ülkeni	büyük	bir	felakete	sürükleyeceğini	
görüyor	ve	sana	acıyorum!”	dedi.		

Firavun	 Asiye’nin	 annesini	 çağırttı	 ve	 kızına	 nasihat	 etmesini	 söyledi.	
“Yemin	ederim	o	Musa’ya	ve	Rabbine	inanmaktan	vazgeçmezse	onu	da	diğerleri	
gibi	öldürürüm!”	diye	tehdit	etti.		

Asiye’nin	 annesi	 doğru	 Asiye’ye	 gitti	 ve	 Firavunun	 öfkesinden	 kurtulmak	
için	ona	itaat	etmesini	söyledi	ve	nasihatlerde	bulundu.		

Asiye:	“Benim	Allah’a	isyan	etmemi	ve	inkar	etmemi	mi	istiyorsun?	Hayır!	
Vallahi	bunu	asla	yapmayacağım!”	dedi.		

Bunun	 üzerine	 Firavun	 yere	 dört	 kazık	 çaktırdı.	 Asiye’yi	 ellerinden	 ve	
ayaklarından	gergin	bir	şekilde	kazıklara	bağlattı.	Ölene	kadar	işkence	ettirdi	ve	
nihayet	o	da	şehit	olup	canını	vereceği	zaman	kendisi	için	hazırlanan	cenneti	ve	
nimetlerini	görerek	sevincinden	güldü.		

Firavun	yanındakilere	“İşte	görüyorsunuz	ki	 işkence	altında	bile	gülüyor...	
Bu	 onun	 deli	 olduğunu	 göstermiyor	 mu?”	 dedi	 ve	 bu	 durumu	 bile	 kendi	
haklılığına	delil	yaptı.1		

Asiye	 işkence	görmeye	başlayınca	şöyle	dua	etti:	 “Rabbim!	Bana	katından	
Cennette	 bir	 ev	 yap.	 Beni	 Firavun’un	 kötü	 amellerinden	 kurtar.	 Bu	 zalimler	
güruhundan	selamete	erdir!”2		

	
Karun’un	Hz.	Musa’ya	(as)	İftira	Etmesi	ve	Helak	Olması	
Karun	 Musa’nın	 (as)	 amcasının	 oğlu	 olup	 büyük	 bir	 servete	 sahipti.3		

Servetinin	 sebebi	 ticari	 hayatı	 elinde	 bulundurmasından	 kaynaklıyordu.	
Servetinden	 kaynaklanan	 şımarıklığı	 ve	 kibri	 vardı.	 Etrafında	 hizmetini	 gören	
büyük	bir	topluluk	vardı.		

Karun	İsrailoğullarının	bilginlerinden	olup	sosyal	hayatta		organizatörlüğü	
ile	 insanları	 etrafında	 toplamayı	 çok	 iyi	beceriyordu.	Dünyaya	ve	 lükse	düşkün	
olduğu	için	herkesin	hayranlığını	çekiyordu.		

Yüce	Allah	zekâtı	emredince	Karun	servetinin	bir	kısmını	teşkil	eden	zekatı	
vermemek	için	direndi.	İsrail	oğullarını	toplayarak	“Musa	size	namaz	ve	oruç	gibi	
mükellefiyetler	 getirdi.	 Şimdi	 de	 servetlerimizin	 bir	 kısmını	 istiyor	 siz	 bunu	
kabul	edecek	misiniz?”	diye	onları	kışkırttı.	

Onlar	da	“Biz	buna	katlanamayız!”	dediler.		
Bundan	cesaret	alan	Karun:	“İsrail	oğullarının	fahişesini	ona	gönderelim	ve	

bununla	Musa’ya	iftira	atarak	halk	arasında	yayılmasını	sağlayalım”	dedi.		
	

1	İbn-i	Esir,	Kamil,	1:	185.	
2	Tahrim	Suresi,	66:11.	
3	Salebi,	Arais,	s.	213.	
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Karun	 bir	 fahişeye	 çeşitli	 vaatlerde	 bulunarak	 Musa	 Aleyhisselama	 iftira	
atmasını	istedi.1	Kadın	bunu	kabul	etti.		

Hz.	 Musa’nın	 (as)	 İsrailoğullarının	 ileri	 gelenleri	 ve	 büyük	 bir	 toplulukla	
beraber	olduğu	bir	gün	Karun	Hz.	Musa’ya:	

“Ya	Musa’	Hırsızlık	edenin	cezası	nedir?”	diye	sordu.	
Musa	(as):	
“Elini	kesmektir.”	dedi.	
Karun:	
“Hırsızlık	eden	siz	olsanız	da	böyle	midir?”	dedi.	
Hz.	Musa	(as):	
“Evet!”	dedi.	
Karun:	
“Peki	zina	edenin	cezası	nedir?”	dedi.	
Musa	(as):	
“Recmedilmek	ve	taşlanıp	öldürülmektir.”	dedi.	
Karun:	
“Zina	eden	siz	de	olsanız	böyle	midir?”	dedi.	
Musa	(as):	
“Evet!”	diyince.	
Karun:	
“(Haşa!)	Sen	zina	etmişsin!”	dedi.		
Musa	(as):	
“Yazıklar	olsun	ey	Karun!	Kiminle	zina	etmişim?”	diye	sordu.	
Karun:	
“Falanca	kadınla!”	dedi.	
Musa	(as)	hemen	o	kadını	çağırdı	ve	herkesin	huzurunda:	
“Tevratı	 inzal	 eden	Allah	 adına	 sana	 yemin	 veriyorum	ey	 kadın	Karun’un	

dediği	doğru	mudur?”	diye	sordu.		
Kadın:	
“Madem	 Allah	 adına	 bana	 yemin	 verdiriyorsun	 Ben	 de	 Allah’a	 yemin	

ederim	ki	bu	Karun’un	size	kurduğu	bir	tuzaktır.	Karun	bana	servet	vaat	ederek	
bunun	için	beni	kiraladı”	dedi.	

Musa	 (as)	 Karun’a	 hışımla	 baktı.	 “Allah	 senin	 müstahkını	 versin!”	 diye	
beddua	 etti	 ve	 kalkıp	 secdeye	 vardı.2	Yüce	 Allah	 yeryüzüne	 “Musa’ya	 itaat	 et!”	
emrini	verdi.		

Musa	 (as)	 secdeden	 kalktı	 ve	 “Ey	 İsrailoğulları!	 Allah	 beni	 Firavun’a	
gönderdiği	 gibi	Karun’a	da	 gönderdi.	Kim	Karun’un	yanında	 yer	 alacaksa	onun	
yanında	 kalsın.	 Benim	 yanıma	 gelmek	 isteyen	 de	 onun	 yanından	 ayrılsın	 ve	
benim	yanıma	gelsin!”	dedi.	

Hz.	Musa	(as)	böyle	deyince	Karun’un	yanında	 iki	sadık	adamından	başka	
kimse	 kalmadı.	Musa	 (as)	 yere	 işaret	 etti	 ve	 “Tut	 ve	 onu	 yut!”	 dedi.	 Onlar	 “Yâ	
Musa!”	diye	Musa’ya	(as)	yalvarıyorlardı.	Yer	onları	yavaş	yavaş	yutmaya	başladı.	
Karun	 ve	 adamlarını	 yutarken	 aynı	 anda	 Karun’un	 sarayı	 ve	 servetinin	
bulunduğu	 mahzenleri	 de	 yer	 yutmaya	 başlamıştı.	 Oradaki	 adamları	 kaçıp	

	
1	İbn.Ebî	Şeybe,	Musannef,	11:	532;	Hâkim,	Müstedrek,	2:	408-409.	
2	Taberî,	Tarih,	1:232;	Sâlebî,	Arais,	s.216;	İbn.Esîr,	Kâmil,	1:	2O5.	
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kurtuldular.	Ancak	Karun	 iki	adamı,	 sarayı	ve	serveti	 ile	herkesin	gözü	önünde	
yavaş	yavaş	toprağa	batıp	kayboldu	gitti.1	

Yüce	Allah	malı,	serveti	ve	şöhreti	ile	şımaran,	kibir	ve	gururları	ile	Allah’ın	
peygamberini	hor	görenleri	işte	böyle	helak	ediyordu.	

Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	bu	Karun’un	durumunu	şöyle	haber	verir:	
	“Şüphesiz	Kârûn,	Mûsâ’nın	kavmindendi.	Onlara	karşı	azgınlık	etti.	Biz	ona,	

anahtarlarını	 güçlü	 bir	 topluluğa	 ağır	 gelecek	 hazineler	 verdik.	 O	 bununla	
gurulanıyordu	 da	 kavmi	 kendisine	 ‘Böbürlenme!	 Çünkü	 Allah,	 böbürlenip	
şımaranları	 sevmez.	 	 Allah’ın	 sana	 verdiği	 şeylerde	 ahiret	 yurdunu	 ara.	
Dünyadan	da	nasibini	unutma.	Allah’ın	sana	iyilik	yaptığı	gibi	sen	de	iyilik	yap	ve	
yeryüzünde	bozgunculuk	isteme.	Çünkü	Allah,	bozguncuları	sevmez”	diyorlardı.	

“Ancak	Karun	‘Bunlar	benim	bilgi	ve	becerimden	kaynaklanmaktadır’	dedi.	
O,	Allah’ın	kendinden	önceki	nesillerden,	ondan	daha	kuvvetli	ve	daha	çok	mal	
biriktirmiş	kimseleri	helâk	etmiş	olduğunu	unutuyordu.		

Kârûn,	 zinetlerini	 takınarak	 görkemli	 bir	 şekilde	kavminin	karşısına	 çıktı.	
Dünya	 hayatını	 arzu	 edenler	 ‘Keşke	 Kârûn’a	 verilen	 servet	 gibi	 bizim	 de	
servetimiz	olsaydı’	diye	yakındılar.	Kendilerine	ilim	verilmiş	olanlar	ise,	‘Yazıklar	
olsun	 size!	 İman	 edip	 de	 salih	 amel	 işleyenlere	Allah’ın	 vereceği	mükâfat	 daha	
hayırlıdır.	 Ona	 da	 ancak	 sabredenler	 kavuşturulur’	 dediler.	 Sonunda	 onu	 da,	
sarayını	da	yerin	dibine	batırdık.	Ne	ona	yardım	edebilecek	kimse	vardı	ve	ne	de	
kendisini	kurtarabildi.	Daha	dün	onun	yerinde	olmayı	arzu	edenler,	‘Vay!	Demek	
ki	 Allah,	 kullarından	 dilediği	 kimselere	 rızkı	 bol	 verir	 dilediğine	 de	 kısarmış.	
Allah,	 bize	 lütfetmiş	 olmasaydı,	 bizi	 de	 yerin	 dibine	 geçirirdi.	 Demek	 ki	
inkarcıların	ve	nankörlerin	iflah	olmaları	mümkün	değil’	demeye	başladılar.	

Biz	 ahiret	 yudunu	 yeryüzünde	 büyüklük	 taslamayan	 ve	 bozgunculuk	
çıkarmayanlara	 has	 kılarız.	 Sonuç,	 akıbet	 müttakilerin	 Allah’a	 karşı	 gelmekten	
sakınanlarındır.	Kim	bir	iyilik	yaparsa,	ona	bundan	daha	hayırlısı	vardır.	Kim	de	
bir	 kötülük	 yaparsa,	 bilsin	 ki,	 kötülük	 işleyenler	 ancak	 yapmakta	 olduklarının	
cezasına	çarptırılırlar.”2		

“Biz	Firavun’a,	Haman’a	ve	Karun’a	açık	deliller	ve	mucizelerle	Musa’yı	(as)	
gönderdik;	 ama	 onlar	 yeryüzünde	 büyüklük	 tasladılar	 ve	 azabımızdan	
kurtulamadılar.”3			

	
Musa	Aleyhisselamın	Mısır’dan	Hicreti	
Firavun’un	 zulmü	 artırması	 ve	 ıslah	 olmasının	 mümkün	 olmadığı	

anlaşılmıştı.	 Mısır	 halkının	 yola	 gelmemesi,	 işkence	 ve	 zulümlerini	 özellikle	
İsrailoğulları	üzerinde	artırması	üzerine	yüce	Allah	Musa’ya	(as)	“Kullarımı	gece	
yola	çıkar;	çünkü	siz	takip	edileceksiniz.”4	ferman	etti.	Allah’ın	emri	ile	Musa	(as)	
kavmini	 alarak	 bir	 gece	 yarısından	 sonra	Mısırdan	 ayrılarak	 Süveyş	 üzerinden	
Kızıldeniz’e	doğru	hicret	ettiler.		

Durumu	 haber	 veren	 gözcülerin	 ihbarı	 üzerine	 Firavun	 ordusunu	
hazırlayarak	 kendisinden	 izin	 almadan	 kaçan	 ve	 büyük	 suç	 işleyen	
İsrailoğullarını	 yok	 etmek	 üzere	 derhal	 yola	 çıktı.	 Ordusunun	 başına	 bizzat	
geçerek	öldürücü	darbeyi	kendi	eliyle	vurmak	 istedi.	Firavunun	çekirge	sürüsü	

	
1	Taberî,	Tarih,	1:232,	Hâkim,	Müstedrek,	2,	4O9;	Sâlebî,	Arasi,	216;	İbn-i	Ebî	Şeybe,	Musannef,	
11:	532.	
2	Kasas	Suresi,	28:	76-85.	
3	Ankebut	Suresi,	39.	
4	Şuara	Suresi,	26:	52.	
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gibi	 olan	 büyük	 ordusu	 iki	 gün	 içinde	 Hz.	 Musa’yı	 ve	 on	 iki	 kabileden	 oluşan	
İsrailoğullarını	çöl	ile	deniz	arasında	sıkıştırdı.			

Firavun’un	büyük	bir	ordu	ile	peşlerinden	geldiğini	gören	İsrailoğullarının	
ileri	 gelenleri	 de	 Hz.	 Musa	 (as)	 ve	 Harun’a	 (as)	 gelerek	 “Yakalandık	 ya	 Musa!	
Şimdi	 bizi	 nasıl	 kurtaracaksın?”	 dediler.	 Bununla	 zaten	 Firavun’un	 zulmünden	
kaçmak	amacı	 ile	 zorunlu	olarak	Hz.	Musa	 (as)	 ile	 gelen	ve	 imanları	kalplerine	
oturmayanlar	Hz.	Musa’yı	(as)	suçlamaya	başladılar.	“Asıl	sen	bizim	felaketimize	
sebep	 oldun.	 Şimdi	 ne	 yapacağız?	 Önümüzde	 deniz,	 arkamızda	 deniz	 gibi	
Firavunun	ordusu	var!”	dediler.	

Hz.	Musa	(as)	ve	Harun	(as)	çok	zor	bir	durumda	kalmıştı.	Musa	(as)	Allah’a	
son	derece	tevekkül	ettiği	için	onları	teselli	etti	ve	Allah’ın	yardımının	geleceğini	
söyledi.	 “Rabbimiz	 bizimle	 beraberdir	 ve	 mutlaka	 bize	 bir	 çıkış	 yolu	
gösterecektir.	Zira	ben	kendi	aklımla	hareket	etmedim.	Bana	bunu	emreden	yüce	
Allah’tır”1	dedi.		

Firavun’un	 ordusu	 daha	 da	 fazla	 yaklaşınca	 Yüce	 Allah	 Musa’ya	 (as)	
vahyetti	ve:	“Ya	Musa!	Asanı	denize	vur!”2	ferman	etti.		

Musa	 (as)	 asasını	 denize	 vurunca	 deniz	 iki	 tarafa	 açılmaya	 başladı	 ve	
denizin	ortasında	çok	geniş	bir	yol	açıldı.	Yolun	kumlu	olmayan	yerlerdeki	batak	
ve	çamur	deryası	da	bir	anda	kurudu.	Yolun	karşısındaki	kara	göründü.	

Musa	(as)	İsrailoğullarına	seslendi:	
“Allah	 bize	 yol	 açtı!	 Şimdi	 hiç	 korkmadan	 buradan	 geçin	 ve	 karşıda	

gördüğünüz	sahile	çıkın!”	dedi.		
Hz.	 Harun’u	 öncü	 olarak	 kafilelerin	 önüne	 geçirdi.	 Kendisi	 de	 en	 son	

muhacir	yola	girene	kadar	arkada	kaldı.	Tüm	İsrailliler	denizdeki	yola	girince	en	
son	 Hz.	 Musa	 (as)	 da	 deniz	 yoluna	 girdi.	 Hz.	 Harun	 (as)	 önde	 Hz.	 Musa	 (as)	
arkadada	dağ	gibi	dalgaların	ortasında	açılan	yoldan	karşıya	geçmeye	başladılar.		

Muhacirler	 denizin	 ortasına	 gelmişlerdi	 ki	 Firavun	 da	 ordusu	 ile	 sahile	
geldi.	Ordu	sahilde	çakıldı	kaldı.	Denize	girmeye	cesaret	edemediler.	Yüce	Allah	
Firavun	ve	ordusunu	helak	etmek	murat	ettiği	için	Cebrail’e	(as)	emretti.	Cebrail	
(as)	dişi	bir	kısrak	üzerine	binen	biri	olarak	Firavun’un	atına	yaklaştı.	Firavun’un	
erkek	atı	kısrağın	peşine	takıldı	ve	arkasından	denize	girdi.	Firavun	buna	engel	
olamadı.	 Firavun’un	 denize	 daldığını	 gören	 ordu	 Firavun’un	 arkasından	 Kızıl	
denize	dalmış	oldu.		

Hz.	 Musa	 (as)	 İsrailoğulları	 ile	 sahile	 çıkıp	 kurtulmuş,	 Firavunun	
ordusunun	 son	 neferi	 de	 denize	 dalmıştı	 ki	 yüce	 Allah	 iki	 denizi	 birine	
kavuşturdu.	Firavun	ve	ordusu	 İsrailoğullarının	gözleri	önünde	suda	boğularak	
yok	oldu.	Yüce	Allah	Musa	ve	yanındakileri	kurtardı	Firavun	ve	ordusunu	helak	
etti.3	

Firavun	 ise	 suların	 ortasında	 kalıp	 öleceğini	 anlayınca	 “Musa’nın	 ve	
İsrailoğullarının	 inandığı	 ilahtan	başka	 ilah	olmadığına	 inandım.	Ben	şimdi	ona	
teslim	 olanlardanım”	 dedi.	 Orada	 hazır	 olan	 Cebrail	 (as)	 ve	 Azrail	 (as)	 “Daha	
önce	 baş	 kaldırıp	 bozgunculuk	 yapmıştın;	 şimdi	 mi	 inanmayı	 akıl	 ettin?!”4	
dediler.	 Bununla	 beraber	 can	 boğza	 gelince,	 yeis	 halinde	 öleceğini	 bildiği	 anda	

	
1	Şuara	Suresi,	26:	61-62.	
2	Şuara	Suresi,	26:	63;	İbn-i	Ebi	Şeybe,	Musannef,	11:527;	Heysemi,	Mecmau’z-Zevaid,	7:63.	
3	Şuara	Suresi,	26:	62-65;	Taha	Suresi,	20:	78.	
4	Yunus	Suresi,	10:	90-91.	
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iman	 makbul	 olmamakla	 beraber	 yüce	 Allah	 onun	 bedenini	 arkadan	 gelecek	
olanlara	ibret	olsun	diye	kurtaracağını	vaat	etti.1		

Cebrail	 (as)	 Peygamberimize	 (asm)	 Musa’nın	 kıssasın	 anlatan	 ayetleri	
getiriği	zaman	firavun’un	ağzına	çamur	tıkamasını	şöyle	anlatır:	“Yâ	Muhammed!	
Rahmetin,	Firavun´a	erişmesinden	korkarak,	denizin,	kara	balçığından	alıp	onun	
ağzını	tıkarken,	beni,	bir	görseydin!”2	demiştir.		

Bunun	 üzerine	 Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Cebrail	 (as)	 ile	 konuşurken	
Cebrail’e	(as)	sordu:		

“Ya	Cibril!	Yaratıklar	içinde	nefret	ettiğin	oldu	mu?”		
Cebrail	(as)	cevap	verdi:	
“Yaratıklar	içinde	iki	kişiden	nefret	ettim.	Birincisi	Adem’e	secde	etmekten	

kaçındığı	 zaman	 İblisten,	 ikincisi	 de	 ‘Ben	 sizin	 Rabbiniz	 değil	 miyim?”	 dediği	
zaman	Firavundan	nefret	ettiğim	gibi	hiçbir	şeyden	nefret	etmedim”3	dedi.	

Yüce	Allah	Firavun’un	dünya	ve	ahirtteki	durumunu	şöyle	açıklamıştır:	
“Kendileri	 de	 askerleri	 de	 yeryüzünde	 haksız	 yere	 büyüklük	 tasladılar	 ve	

gerçekten	 bize	 döndürülmeyeceklerini	 zannettiler.	 Bunun	 üzerine	 biz	 de	 hem	
onu	 hem	 askerlerini	 yakaladık	 ve	 denize	 attık.	 Bakın!	 Zalimlerin	 durumu	 ne	
oldu?	

Biz	onları	insanları	ateşe	davet	eden	rehberler	yaptık.	Kıyamette	de	onlara	
asla	 yardım	 edilmeyecektir.	 Dünyada	 da	 biz	 onların	 lanetle	 anılmasını	 diledik.	
Kıyamette	 de	 Firavun	 kavminin	 önüne	 düşer	 de	 onları	 cehenneme	 götürür.	
Onların	vardıkları	yer	ne	kötü	bir	yerdir!”4	

	
Firavunun	Cesedinin	Akıbeti	
Yüce	Allah	 “Adil-i	Mutlak”	 olduğu	 için	 yeis	 halinde,	 öleceğini	 bildiği	 anda	

“İman	ettim!”	diyen	kimseye	dahi	imanın	mükafatı	olarak	suda	boğulan	Firavun’a	
“Bu	gün	senin	cesedine	necat	vereceğiz!”5	buyurmuştur.	

Bu	 ayetin	 ifade	 etti	 manalardan	 birisi	 şudur	 ki	 Firavun	 ve	 Mısırlılar	
“Tenasuh”	fikrine	inanıyorlardı.6	Buna	göre	ruhlar	ölmüyor	ve	çeşitli	bedenlerde	
yaşıyorlardı.	 Bu	 nedenle	 Firavunlar	 ölülerini	 mumlayarak	 büyük	 piramitlerde	
koruma	 altına	 alıyorlardı.	 Firavunların	 mezarları	 olarak	 büyük	 piramitler	
yapıyorlardı.	Bu	nedenle	Hz.	Musa	 ile	mucizevi	bir	şekilde	Kızıl	Deniz’i	geçerek	
kurtulan	İsrailoğulları	Firavun’un	boğulmasına	inanmadılar.	

İsrail	 oğulları	 “Firavun	 ölmemiştir.	 O	 hiçbir	 zaman	 ölmez.	 O	 suda	
boğulmamıştır.	Yine	bizi	takip	edecek	ve	öldürecektir”	demeye	başladılar.	Bunun	
üzerine	 Musa	 (as)	 Allah’a	 dua	 etti.	 Yüce	 Allah	 denize	 emretti	 de	 deniz	 onun	
üzerinde	 zırhı	 olduğu	 halde	 suyun	 üzerine	 kaldırdı.	 İsrailoğulları	 onu	 iyice	
tanıdılar	ve	durumunu	açıkça	gördüler.	Böylece	öldüğüne	kesin	olarak	inandılar.	
Sonra	su	cesedi	tekrar	yuttu.7		

İkincisi,	 “Biz	bu	gün	gark	olan	cesedine	necat	vereceğiz”	ayetini	bir	başka	
anlamını	müfessirler	 şöyle	yorumlamışlardır.	 “Seni,	deniz	kenarında	bir	köşeye	

	
1	Yunus	Suresi,	10:	92.	
2	Tirmizi,	Sünen,	5:287.	
3	Taberi,	Tarih,	1:214.	
4	Kasas	Suresi,	28:	39-42;	Hud	Suresi,	11:	98.	
5	Yunus	Suresi,	10:	91-92.	
6	Bediüzzaman,	Sözler,	2011,	s.	649.	
7	İbn-i	Ebi	Şeybe,	Musannef,	11:528;	Taberi,	Tefsir,	11:165;	Salebi,	Arais,	199.	



	 170	

atacağız...	 Cesedini	 tam,	 noksansız	 ve	 bozulmamış	 halde,	 çıplak	 ve	 elbisesiz	
olarak,	senden	asırlar	sonra	gelecek	nesillere	ibret	olamk	üzere	koruyacağız.”1		

Yüce	 Allah	 o	 gün	 İsrailoğullarına	 cesedini	 sahilde	 su	 yüzüne	 çıkarıp	
gösterdiği	gibi	3000	yıllık	bir	mucize	olarak	bu	asrın	sahiline	atılmıştır.2	Nitekim	
1881	 senesinde	 İngiliz	 araştırma	ekibi	 Süveyş	Kanalı’nın	 açılma	 çalışmalarında	
Cebelein	mevkiinde	 kumlar	 arasında	mumyalanmadığı	 halde	 çürümeyen	 secde	
halinde	 bir	 ceset	 bularak	 İngiltere’ye	 götürmüş	 ve	 Londra’da	 bir	 müzeye	
koymuşlardır.	Karbon	14	denen	bir	 yöntemle	 cesedin	3000	yıllık	olduğu	 tesbit	
edilmiştir.	Ceset	halen	burada	müzede	sergilenmektedir.	

	
İsrailoğulları	Sina	Çölünde	
Musa	(as)	daha	sonra	Yuşa	b.	Nun’u	ve	Kâlib	adında	bir	komutanı	yanında	

bir	bölük	askerle	Mısır	ülkesine	gönderdi.	Yuşa	(as)	Mısır	halkının	perişan	halini	
gördü.	 Onların	 içinden	 kendilerini	 yönetecek	 birini	 seçip	 Firavun’un	 yerine	
geçirdi.	 Sonra	 onlara	 dinlerini	 öğretmek	 için	 bir	 kısım	 insanları	 eğitti	 ve	
görevlendirdi.	 Yanlarına	 taşıyabilecekleri	 kadar	 mal	 ve	 ihtiyaç	 maddelerini	
alarak	Musa	Aleyhisselamın	yanına	döndü.3	

Musa	 (as)	 Allah’ın	 emri	 ile	 kavmini	 Beyt-i	Makdis’e	 götürmek	 üzere	 yola	
çıktılar.	 Ama	 ne	 var	 ki	 Filistinde	 ve	 Beyt-i	 Makdis’te	 Heysanilerden	 ve	
Kenanlardan	zalim	bir	topluluk	vardı	ve	onlarla	savaşmak	gerekiyordu.	Köleliğe	
alışmış	 ve	 savaşma	 cesaretini	 kaybetmiş	 olan	 İsrailoğulları	 Hz.	 Musa’ya	 (as)	
gelerek	savaşamayacaklarını	söylediler.	

“Ya	Musa!	Onlar	orada	bulundukça	biz	asla	oraya	giremeyiz.	Sen	Rabbinle	
gidin	savaşın	biz	burada	oturacağız!”4	dediler.		

Bunun	 üzerine	 yüce	 Allah	 İsrailoğullarını	 kırk	 sene	 Sina	 çölünde	 ve	 Tih	
sahrasında	 kalmaya	 mahkum	 etti.5	Çölde	 su	 bulunmadığı	 için	 Allah’ın	 emriyle	
Musa	(as)	bir	kayanın	on	iki	yerine	vurdu	ve	on	iki	çeşme	akmaya	başladı.	On	iki	
kabileden	 ibaret	 olan	 İsrailoğullarının	 her	 birine	 bir	 çeşme	 gösterildi	 ve	 onlar	
oradan	su	almaya	başladılar.	Böylece	aralarındaki	su	kavgası	önlenmiş	oldu.		

Yüce	 Allah	 gökten	 onlara	 her	 gün	 rızık	 olarak	 “Bıldırcın	 eti	 ile	 kudret	
helvası”	 göndererek	 rızıklarını	 verdi.	Elbiselerinin	eskimemesini	 sağladı.	Bütün	
bunlara	rağmen	Yahudilerin	istekleri	bir	türlü	bitmiyordu.	Bir	gün	Musa’ya	(as)	
gelerek	“Ya	Musa!	Bir	çeşit	yemeğe	dayanamayacağız.	Bizim	için	Rabbine	yalvar	
da,	 bize	 yerin	 bitirdiği	 sebze,	 kabak,	 sarmısak,	 mercimek	 ve	 soğan	 göndersin"	
dediler.	 Musa	 (as)	 onların	 bu	 küstahça	 isteklerine	 “Sizler	 nasıl	 insanlarsınız?	
Sizin	 için	hayırlı	 olanı	daha	düşük	şeyle	mi	değiştirmek	 istiyorsunuz?	O	zaman	
gidin	bir	şehre	inin,	orada	istediğiniz	her	şey	vardır”6	diye	cevap	verdi.		

Yüce	 Allah	 onların	 bu	 aşırı	 isteklerinden	 dolayı	 onları	 zillet	 ve	 yoksulluk	
içinde	 bıraktı.	 Çünkü	 onlar	 Allah’ın	 ayetlerini	 inkar	 ediyor,	 nimetlerine	
nankörlük	ediyor	ve	itaat	yerine	isyana	koşuyor	olmalarından	dolayı	idi.	

Onlar	 çölde	 tüm	 medeni	 nimetlerden	 mahrum	 olarak	 kırk	 yıl	 dolaşıp	
durdular.	Bu	kırk	yıl	 içinde	kırk	yaşın	üzerinde	olanların	çoğu	öldü,	ölmeyenler	
de	 seksen	yaşında	 işe	 yaramaz	kendilerini	 idare	 edemez	duruma	geldiler.	 Yeni	

	
1	Zemahşeri,	Keşşaf,	2:251-252.	
2	Sözler,	649;		
3	Salebi,	Arais,	200;	İbn-i	Esir,	Kamil,	188.	
4	Maide	Suresi,	5:	24.	
5	Maide	Suresi,	5:26.	
6	Bakara	Suresi,	2:	60-61.	
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doğanlar	 kırk	 yaşına	 geldi	 ve	 sonradan	 doğanlarla	 genç	 dinamik,	 zulüm	
görmemiş,	 kölelik	 yapmamış	 hürriyetin	 değerini	 bilen	Hz.	Musa	 (as)	 ve	Harun	
(as)	yanında	Tevrat’ı	okuyarak	ve	ibadet	ederek	yetişen	yeni	iki	kuşak	gözüpek	
iki	nesil	yetişti.	Musa	(as)	onlara	iyi	bir	eğitim	yanında	askeri	ve	siyasi	yönden	de	
eğitim	veriyordu.	

	
Yahudilerin	Hz.	Musa’ya	İhaneti	
Musa	 (as)	 zaman	 zaman	 yüce	 Allah’ın	 kelâmını	 işitmek,	 Tevratı	 ve	

emirlerini	 almak	 için	Tur-i	 Sina’ya	gidip	geliyordu.	Bir	defasında	Hz.	Musa	 (as)	
Tur	 dağında	 kırk	 gün	 kaldı.	 Bu	 kırk	 gün	 içinde	 yüce	 Allah	 Musa’ya	 (as)	 yazılı	
levhalar	halinde	TEVRAT’ı	verdi.		İsrailoğulları	içinde	sanatkar	Samiri	adında	biri	
vardı.	Çok	iyi	bir	sanatkar	olduğu	için	altından	rüzgar	estiği	zaman	ses	çıkartan	
bir	buzağı	heykeli	yaptı.	Sonra	Yahudilere	“İşte	Musa’nın	ilahı	budur.”	diye	onları	
tapınmaya	davet	etti.	İsrailoğulları	ona	tapınmaya	başladılar.		

Musa	(as)	Tur-i	Sina’dan	gelince	kavmini	buzağıya	tapar	buldu.	Öfkesinden	
Hz.	Harun’un	sakalını	 tuttu	ve	çekti.	Hz.	Harun	(as)	 “Ben	engel	olmaya	çalıştım	
ama	beni	ölümle	tehdit	ettiler”	diye	mazeret	belirtti.		

Musa	 (as)	 kendi	 kavmine	 Tevhidi	 anlatmada	 çok	 zorlandı.	 Çünkü	 onlar	
putperest	Mısırlıların	kutsal	kabul	edip	tapındığı	öküzden	etkilenmiş	ve	bu	inanç	
dem	ve	damarlarına	işlemişti.	Her	zaman	ikiyüzlülüklerini	sergilediler.		

Bakara	Suresinde	anlatılan	“Bakar”	yani	inek	kesme	hadisesi	Yahudiler	için	
yapılmıştır.	

	
Musa’nın	(as)	Yüce	Allah	İle	Konuşması	ve	Onu	Görmek	İstemesi	
Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	Hz.	Musa’nın	Tur-i	Sinada	ne	yaptığını	ve	neler	

konuştuğunu	şöyle	özetlemektedir:	
Musa	 ile	otuz	gece	 ibadet	ve	münacat	 için	davet	etmiştik,	ona	bir	on	gece	

daha	 katarak	 kırk	 geceye	 tamamladık.	 Bu	 zaman	 içinde	 Allah’ın	 kelâmına	
muhatap	oldu.	Bu	arada	Musa	(as)	günlerini	oruç	tutarak	gece	de	Allah’a	ibadet	
ederek	geçiriyordu.		

Yüce	Allah	kelimelerle	ve	sesle	Musa	(as)	ile	konuştu.1	Sonunda	Musa	(as)	
“Rabbim	 bana	 Kendini	 göster	 de	 sana	 bakayım!”	 dedi.	 Yüce	 Allah	 “Sen	 Beni	
göremezsin.	 Şu	 karşıdaki	 dağa	 bak;	 şayet	 o	 yerinde	 durursa	 sen	 de	 beni	
görebilirsin!”	 buyurdu.	 Yüce	 Allah	 dağa	 tecelli	 edince	 dağ	 paramparça	 oldu	 ve	
Musa	dehşetinden	bayılıp	kaldı.	Kendisine	gelince	“Rabbim	Sen	her	türlü	noksan	
sıfatlardan	 münezzehsin	 ve	 her	 şeyden	 yücesin.	 Ben	 hata	 ve	 kusurlarımdan	
dolayı	Sana	tövbe	ediyorum.	Sana	iman	edenlerin	ilki	benim.	Ne	olur	affet!”	dedi.		

Yüce	 Allah:	 “Ya	 Musa!	 Sana	 vahyettiklerimle	 ve	 kelâmımla	 seni	 seni	
insanlar	 arasında	 seçkin	kıldım.	 Sen	de	 sana	verilenle	 yetin	 ve	 şükredenlerden	
ol!”2	buyurdu.		

Yüce	Allah	Hz.	Musa’ya	Tevratı	Levhalar	halinde	yazılı	olarak	verdi.	O	kitabı	
okumları	ve	güzelce	ona	uymalarını	 istedi.	“kavmine	emret	onu	güzelce	alsınlar	
ve	 ona	 uysunlar.	 Yoldan	 çıkanların	 yakında	 ne	 hale	 geldiklerini	 göstereceğim”	
buyurdu.	 Yeryüzünde	 haksız	 yere	 böbürlenen	 ve	 büyüklük	 taslayanları	
ayetlerinden	 uzaklaştıracağını,	 Allah’ın	 ayetlerini	 ve	 ahireti	 inkar	 edenlerin	
yaptıklarını	boşa	çıkaracağını	haber	verdi.3		

	
1	Nisa	Suresi,	4:164.	
2	A’raf	Suresi,	7:	143-144.	
3	A’raf	Suresi,	7:	144-147.	
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Yüce	Allah	kavminin	bir	buzağı	yaparak	ona	tapındıklarını	da	haber	verdi.	
Musa	 (as)	 buna	 çok	 üzüldü.1	Ama	Musa	 (as)	 Tur’dan	 dönüp	 onları	 ikaz	 edince	
yaptıklarına	 pişman	 oldular	 ve	 “Rabbimiz	 biz	 kendimize	 zulmettik	 bize	
merhamet	etmez	ve	bizi	affetmezsen	kesinlikle	hüsrana	uğrayanlardan	oluruz.”2	
diye	tövbe	ettiler.	Yüce	Allah	onları	affetti.	

Musa	 (as)	 Tevrat’ı	 levhalar	 halinde	 alarak	 üzgün	 ve	 kızgın	 bir	 şekilde	
kavmine	döndü.	Onları	buzağya	 tapar	görünce	öfke	 ile	 levhaları	elinden	bıraktı	
ve	“Benim	arkamdan	ne	kötü	şeyler	yapmışsınız?	Rabbimizin	emrini	beklemeden	
ne	kadar	yanlış	yola	girdiniz?”	dedi.	Kardeşi	Harun’un	sakalından	tuttu	ve	çekti.	

Harun	 (as)	 “Ey	 annemin	 oğlu!	 Bu	 kavim	 beni	 zayıf	 gördü.	 Az	 kalsın	 beni	
öldürüyorlardı.	 Sen	 de	 bana	 böyle	 davranarak	 düşmanları	 sevindirme.	 Beni	 o	
zalimler	topluluğu	ile	bir	tutma.”3	dedi.		Musa	(as)	“Ey	Rabbim!	Beni	ve	kardeşimi	
bağışla.	 Bizi	 kendi	 rahmetine	 sok.	 Sen,	 merhametlilerin	 en	 merhametlisisin.”4	
diye	Allah’a	af	için	dua	etti.	

Musa	(as)	onu	bıraktı	ve	Samiri’ye	döndü:	“Senin	zorun	ne	idi	en	Samiri?”	
dedi.	O	da	“Ben,	onların	görmediklerini	gördüm.	Seni	almaya	gelen	elçinin	ayak	
izinden	bir	avuç	toprak	alıp	buzağı	heykelinin	içine	attım.	Nefsim	bunu	bana	hoş	
gösterdi”	dedi.		

	Musa	 (as)	 “Haydi	 defol!	 Senin	 bundan	 sonra	 nasibin	 yalnızlık	 ve	 ‘Bana	
Dokunmayın!’	 demektir.	 Ayrıca	 senin	 için	 ahirette	 vazgeçilmeyecek	 bir	 ceza	
vardır.	Şu	kendisine	tapındığın	ve	ilah	edindiğin	şeye	bak!	Biz	onu	yakacağız	ve	
parçalyıp	 denize	 atacağız.	 Sizin	 ilahınız	 ancak	 kendisinden	 başka	 ilah	
bulunmayan	ve	ilmi	her	şeyi	kuşatan	yüce	Allah’tır”5	dedi.	Sonra	İsrailoğullarını	
ona	 yaklaşmaktan	 ve	 onunla	 konuşmaktan	men	 etti.	 Samiri	 de	merdümgirizlik	
hastalığı	 hasıl	 oldu.	 Biri	 kendisine	 yaklaşacak	 ve	 dokunacak	 olsa	 “Bana	
yaklaşmayın!”	diye	bağırırdı.	Bu	halde	ölüp	gitti.	Yapmış	olduğu	tahta	heykel	de	
parçalanarak	yakıldı	ve	külleri	de	denize	döküldü.6	

Musa	 Aleyhisselamın	 öfkesi	 dinince	 yere	 bıraktığı	 levhaları	 aldı.	 “O	
levhalarda	Rablerinden	korkanlara	bir	hidayet	ve	bir	rahmet	vardı.”7		

	
Musa	Aleyhisselamın	Yetmiş	Kişiyi	Seçmesi	
Musa	 (as)	 Tevratı	 öğretmek	 üzere	 kavminden	 yetmiş	 kişiyi	 seçti.8	Onları	

eğitime	tabi	tuttu.	“Benimle	gelin	ve	Allah’a	tövbe	edin.	Kavminizi	tövbeye	davet	
edin.	 Oruç	 tutun,	 temizlenin	 ve	 elbiselerinizi	 temizleyin	 “	 dedi.	 Onları	 Tur-i	
Sinaya	da	götürdü.		

Onlar	 “Yüce	 Allah’ın	 kelâmını	 biz	 de	 işitmek	 isyiyoruz!”	 dediler.	 Bunun	
üzerine	Tur	dağınu	bir	bulut	kapladı.	Musa	(as)	bulut	içine	girdi	onları	da	davet	
etti.	Onlar	da	bulut	içine	girdiler.	Musa	(as)	Rabbi	ile	konuşmaya	başladığı	zaman	
alnında	 öyle	 bir	 nur	 kapladı	 ki	 kimse	 ona	 bakamaz	 oldu.	 Yetmiş	 kişi	 hemen	
secdeye	kapandılar	ve	secdede	Allah’ın	kelâmını	kulakları	ile	işittiler.		

	
1	A’raf	Suresi,	7:	148.	
2	A’raf	Suresi,	7:	149.	
3	Araf	Suresi,	7:	150;	Taha	Suresi,	20:	92-94.	
4	Araf	Suresi,	7:	151.	
5	Taha	Suresi,	20:	97.	
6	Salebi,	Arais,	s.	212;	Taberi,	Tarih,	1:220.	
7	Araf	Suresi,	7:	154.	
8	Araf	Suresi,	7:	155.	
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Musa	 (as)	 Allah	 ile	 konuşması	 tamamlanınca	 bulut	 dağıldı	 onlar	 da	
secdeden	başlarını	kaldırdılar.1		

Musa	(as)	bu	yetmiş	talebeye	Tevrat’ı	öğretti.	Onlar	da	kavimleri	arasında	
muallim	olarak	Tevrat’ı	özellikle	çocuklara	ve	gençlere	öğretmeye	devam	ettiler.	
Böylece	çölde	kaldıkarı	kırk	sene	içinde	yeni	iki	nesil	yetişti.		

	
İsrailoğullarının	Musa	Aleyhisselama	İtaatsizlikleri	ve	Eziyet	Etmeleri	
Musa	 (as)	 İsrail	 oğullarına	 Eriha’ya	 ve	 Beytü’l-Makdise	 gitmelerini	

emretti.2	“Ey	 kavmim!	 Allah’ın	 sizin	 için	 yazdığı	 kutsal	 topraklara	 girin,	 sakın	
sönüp	 kaçmayın,	 sonra	 hüsrana	 uğrarsınız.	 Onlar	 ‘Ya	 Musa!	 Orada	 zorba	 bir	
topluluk	 vardır.	 Onlar	 oradan	 çıkmadıkça	 biz	 oraya	 gitmeyiz.	 Ne	 zaman	 onlar	
çıkarlarsa	o	zaman	biz	gideriz’	dediler.	Sonra	‘Ya	Musa!	Sen	Rabbinle	git	savaş	bir	
burada	oturacağız!’	dediler.		

Musa	(as)	“Rabbim!	Kendimle	kardeşimden	başkasına	söz	geçiremiyorum.	
Benimle	fasıkların	arasında	hükmünü	sen	ver”	dedi.	

Yüce	Allah	“Bundan	böyle	kırk	yıl	kutasl	topraklar	onlara	haram	kılınmıştır.	
Onlar	orada	şaşkın	şaşkın	dolaşadursunlar.	Sen	fasıklar	gürühu	için	tasalanma!”	
buyurdu.3	

Daha	bunun	gibi	pek	çok	konuda	Yahudiler	Hz.	Musa’ya	itaat	etmemekle	ve	
pek	çok	anlamsız	isteklerde	bulunmakla	sıkıntı	verdiler	ve	eziyet	ettiler.	Nihayet	
Musa	(as)	şöyle	dedi:	 “Ey	kavmim!	Benim	size	Allah	 tarafından	gönderilmiş	bir	
peygamber	 olduğumu	 bile	 bile	 niçin	 bana	 eziyet	 ediyorsunuz?	 Onlar	 haktan	
sapınca	Allah	da	kalplerini	haktan	ayırdı.	Zira	Allah	fasıkları	hidayete	erdirmez.”4	
buyurdu.	

	
Tih	Çölünde	Kırk	Yıl	Dolaşmaları	
Mısır’dan	 kurtulan	 ve	 Tih	 çölünde	 kırk	 yıl	mahkum	 olan	 İsrail	 oğullarına	

Musa	 (as)	 Allah’ın	 mucisesi	 olarak	 bir	 kayanın	 on	 iki	 yerinde	 vurarak	 on	 iki	
kabile	için	on	iki	çeşme	çıkardı.5	Yiyecek	olarak	bıldırcın	eti	ve	kudret	helvası	ile	
onları	yedirdi.	Elbiseleri	eskimedi.		

Bütün	 bunlara	 rağmen	 yahudiler	 “Ya	 Musa!	 Biz	 tek	 çeşit	 yemeğe	 asla	
katlanamayacağız,	yeter	artık	bizim	için	Rabbine	dua	et	de	bize	yerin	yetiştirdiği	
şeylerden;	 sebzesinden,	 kabağından,	 sarmısağından,	 mercimeğinden	 ve	
soğanından	 çıkarsın.’	 dediler.	 O	 da	 size	 ‘O	 üstün	 olanı	 daha	 aşağı	 olanla	
değiştirmek	mi	istiyorsunuz?	Bir	kasabaya	konaklayın	o	vakit	istediğiniz	elbette	
olacaktır.’	 dedi.	 Üzerlerine	 zillet	 ve	 meskenet	 damgası	 vuruldu	 ve	 nihayet	
Allah'dan	 bir	 gazaba	 uğradılar.	 Çünkü	 Allah'ın	 âyetlerini	 inkâr	 ediyorlar	 ve	
haksız	yere	peygamberleri	öldürüyorlardı.	Zillet	damgasını	yediler,	çünkü	isyana	
dalıyorlar	ve	aşırı	gidiyorlardı.”6	

Yahudilerin	 imanları	 sözde	 ve	 dilde	 olduğu	 ve	 kalplerine	 oturmadığı	 için	
hitaplarında	 hep	 “Ya	 Musa	 Rabbine	 dua	 et!”	 diyor	 “Rabbimize	 dua	 edelim”	
demiyorlardı.	Bu	da	onların	gerçekten	 inanmadıklarını	gösteriyordu.	Musa	 (as)	
Tevratı	okutarak	her	şeyden	önce	imanların	güçlenmesine	çalışıyordu.		

	
1	Taberî,	Tarih,	1:221,	Sâlebî,	Arais	s.	212;	İbn.Esîr,	Kâmil,	1:192.		
2	Taberî,	Tarih,	1:221.	
3	Maide	Suresi,	5:21-26.	
4	Saf	Suresi,	61:	5.		
5	Bakara	Suresi,	2:	60.	
6	Bakara	Suresi,	2:	61.	
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Musa	(as)	seçtiği	yetmiş	kişiye	Tevratı	ve	dini	hükümleri	öğretiyordu,	onlar	
da	kavimlerine	öğretiyorlardı.	Bu	şekilde	iki	yeni	nesil	yetişti.	Yine	kırk	yıl	içinde	
Mısır’dan	gelenlerden	Yuşa	b.	Nun	ve	Kâlib	b.	Yufenna	dışında	hiç	kimse	kalmadı,	
hepsi	kutsal	topraklara	girmeden	çölde	zillet	içinde	öldüler.1		

	
İneğin	Kesilmesi	ve	Ölünün	Dirilerek	Maktülü	Haber	Vermesi	
Çöldeki	 Yahudiler	 arasında	 en	 büyük	 tartışmayı	 doğuran	 bir	 katil	 olayı	

vardı.	 Bir	 öldürme	 olayı	 olmuş	 faili	 bir	 türlü	 bulunamamıştı.	 Öyle	 ki	 bu	 İsrail	
oğulları	arasında	sonu	gelmeyen	tartışmalara	ve	düşmanlıklara	sebep	oldu.	

Musa	(as)	“Allah	aşkına	içinizden	kim	bu	adamı	öldürmüşse	haber	verin	de	
bu	 tartışma	 ve	 düşmanlıklara	 bir	 son	 verelim!”2	dediyse	 de	 kimse	 katili	 ortaya	
çıkarmaya	cesaret	edemedi.	Bu	olayı	kullanan	münafıklar	da	bununla	büyük	bir	
fitne	ateşi	yaktılar.		

Bunun	üzerine	yüce	Allah	Musa’ya	(as)	bir	ineği	kesmesini	ve	ineğin	eti	ile	
ölüye	 vurmalarını	 emreder	 ve	 “Bunu	 yaparsanız	 ölüyü	 diriltir	 ve	 katilin	 kim	
olduğunu	ona	söyletirim”3	buyurur.		

Yüce	 Allah	 bununla	 Yahudilerin	 yıllarca	 Mısırda	 kalarak	 onların	 bozuk	
inançlarından,	 tenasuh	 fikirlerinden	 ve	 “Bakara”	 yani	 ineğe	 tapınmalarından	
etkilenerek	ineği	kutsal	kabul	etme	inançlarını	yıkmayı	murad	etti.	Zira	onlar	bu	
inancın	 kalplerine	 yerleşmesi	 ile	 Tevhid	 inancını	 benimseyemeyerek	 Musa’ya	
(as)	 bütün	 hitaplarında	 “Ya	 Musa	 Rabbine	 dua	 et!”	 diyor	 “Rabbimiz!”	
diyemiyorlardı.		

Musa	 (as)	 bir	 ineği	 kesmekle	 emrolunmasının	 sebebi	 Mısır	 bakarperest-
liğinden	 alınan	 ineği	 kutsama	 mefkuresini	 Hz.	 Musa’nın	 (as)	 ineği	 kesmesiyle	
kırmaktı.	4	Bunu	 da	 hikmeti	 gereği	 ölünün	 katili	 bulma	 gibi	 en	 çok	 muhtaç	
oldukları	bir	durumda	emrederek	zaruri	olarak	uygulanmasını	sağladı.	

	Bu	 nedenle	 yüce	 Allah	 Musa’ya	 (as)	 ineği	 kesmesini	 emretti.	 Musa	 (as)	
bunu	 kavmine	 emredince	 onlar	 ineği	 kutsayıp	 kesmek	 istemedikleri	 için	
bahaneler	üretmeye	başladılar.		

“Ya	Musa!	Sen	bizimle	alay	mı	ediyorsun?”	dediler.		
Musa	(as):	
	“Ben	cahillerden	olmaktan	Allah’a	sığınırım!”	dedi.	
Yahudiler:	
“Ya	 Musa!	 O	 zaman	 Rabbine	 dua	 et	 de	 kaç	 yaşında	 bir	 inek	 kesmeyi	

emrettiğini	bize	haber	vesin!”	dediler.		
Musa	(as):	
“Allah	buyuruyor	ki	o	ne	yaşlı	ne	de	çok	genç	olmasın	orta	yaşta	bir	 inek	

olsun!”	buyuruyor,	“Artık	emredilen	şeyi	yapınız!”	dedi.		
Yahudiler	tekrar:	
“Bizim	için	Rabbine	dua	et	de	bize	rengini	belirtsin”	dediler.	
Musa	(as):	
“Rabbim	diyor	ki;	o	bakanlara	ferahlık	verecek	sarı	bir	inektir”	dedi.	
Yahudiler:	
“Ya	 Musa!	 Rabbin	 bize	 onu	 açıkça	 anlatsın,	 çünkü	 inekler	 hep	 birbirine	

benzerler.	Biz	de	Allah’ın	dilediği	ineği	bulmayı	başarırız!”	dediler.	
	

1	Yakut,	Mu’cemu’l-Büldan,	2:69.	
2	Bakara	Suresi,	2:72.	
3	Bakara	Suresi,	72-73.	
4	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Sözler,	2011,	s.	648.	
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Musa	(as):	
“Rabbim	buyuruyor	 ki	 o	 ne	boyunduruğa	 koşulup	 arazi	 sürecek	 ve	ne	de	

ekin	 sulayacak	 şekilde	 çalıştırılan	 değil,	 salıverilip	 otlamkata	 olan	 bir	 inektir.	
Onun	hiç	bir	alacası	da	yoktur”	dedi.		

Yahudiler	 baktılar	 ki	 kurtuluş	 yok,	 sordukça	 Allah	 güçleştiriyor.	 “Tamam	
şimdi	biz	onu	anlamış	bulunuyoruz!”	dediler.	Az	kalsın	bunu	yapmayacaklardı.1	

Nihayet	 Yahudiler	 uzun	 bir	 arama	 ve	 araştırma	 sonunda	 istenen	
özelliklerde	 bir	 inek	 buldular.	 O	 da	 bir	 köylünün	 otlağa	 salarak	 büyüttüğü	 bir	
inekti.	Onu	yüksek	bir	fiyatla	alıp	kestiler.	

Sonra	bu	ineği	etindin	bir	parça	alarak	ölüye	vurdular,	ölü	dirildi.	Ona	“Seni	
kim	öldürdü?”	diye	sordular.	O	da	katilini	haber	verdi.	Katili	yakalayıp	olayı	itiraf	
ettirdiler	ve	gereken	cezayı	verdiler.	Böylece	fitne	de	ortadan	kalkmış	oldu.2	

Yüce	 Allah	 “İcl	 Olayı”	 yani	 ineği	 kesme	 hadisesi	 ile	 İsrailoğullarının	
kalplerine	yerleşmiş	ve	gelenek	haline	gelmiş	olan	üç	inancı	ortadan	kaldırmayı	
amaçlamıştır.	

Birincisi:	 Mısırlıların	 tapındıkları	 kutsal	 inek	 inancı	 bir	 insanın	 ineği	
kesmesi	ve	etini	yemesi	ile	öldürülmüş	ve	büyük	bir	tabu	yıkılmıştı.	

İkincisi:	 Ölülerin	 dirilmeyeceği;	 ama	 ruhların	 bedenlerde	 dolaştığı	
şeklindeki	“Tenasuh”	inancı	ölünün	dirilmesi	ve	konuşması	ile	yıkılmıştı.	

Üçüncüsü:	 Fitne	 ve	 fesadı	 çevirenlerin	 Allah’ın	 peygamberini	
aldatamayacakları	 ve	 Musa’nın	 (as)	 onlara	 anlatmak	 istediği	 “Tevhid	 İnancı”	
dışındaki	ilah	inancının	batıl	olduğu	ve	Musa’nın	(as)	gerçekten	Alemlerin	Rabbi	
olan	Allah’ın	kulu	ve	elçisi	olduğu	inancı	güçlenmiş	ve	bu	konudaki	 tereddütler	
giderilmiş	oldu.	

	
Musa	Aleyhisselamın	Hızır	İle	Macerası	
Musa	 (as)	 ilme	 ve	 hikmete	 olan	 merak	 ve	 iştiyakından	 bir	 gün	 “Ya	 Rab!	

Tevratta	bana	verdiğin	ilmin	dışında	bir	ilim	var	mıdır?”	dedi.	Yüce	Allah	“Evet,	
var	ya	Musa!	Benim	katımdan	has	kullarıma	verdiğim	bir	ilim	vardır	ki	ona	‘İlm-i	
Ledün’3	denir.”	 “Bu	 Allah’ın	 bir	 lütf-u	 ihsanıdır	 ki	 biz	 onu	 dilediğine	 nasip	
ederiz.”4	buyurdu.			

Musa	 (as)	 bu	 ilimden	pay	 almak	 isteyince	 yüce	Allah	 ona	 “Yanına	 bir	 yol	
arkadaşı	 alarak	 iki	 denizin	 birleştiği	 yere	 gitmesini	 ve	 orada	 onları	 bekleyen	
birisi	ile	yolculuk	yapmasını”	emretti.	

Musa	 (as)	 yanına	 Yuşa	 b.	 Nun’u	 (as)	 alarak	 bir	 meleğin	 kendilerine	 yol	
göstermesi	 ile	 iki	denizin	birleştiği	yere	gitti.	Orada	dinlenip	abdest	alıp	namaz	
kıldılar	ve	kendilerini	bekleyen	kişiyi	aramaya	çıktılar.	Ancak	yanlarında	yemek	
için	 getirdikleri	 balığı	 unuttukları	 için	 tekrar	 geri	 döndüler.	 Orada	 kendilerini	
bekleyen	 bir	 adam	 buldular.	 Balıkların	 da	 canlanıp	 denize	 aktığını	 gördüler.	
Böylece	Hz.	Hızır’ın	o	kişi	olduğunu	anladılar.		

Musa	 (as)	 selam	 verdi	 ve	 yanına	 oturdu.	 Hızır	 (as)	 Musa’ya	 (as)	 “Sen	
Allah’ın	 sana	 öğrettiği	 bir	 ilmi	 biliyorsun	 ki,	 ben	 onu	 bilmem.	 Ben	 de	 Allah’ın	
bana	öğrettiği	bir	ilmi	biliyorum	ki	sen	onu	bilemezsin”	dedi.		

Musa	(as):		

	
1	Bakara	Suresi,	2:67-71.	
2	Bakara	Suresi,	2:	72-73;	Ebülfida,	El-Bidaye	ve’	Nihaye,	1:294.	
3	Kehf	Suresi,	18:	65.	
4	Cuma	Suresi,	62:4.	
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“-	 Sana	 öğretilen	 bu	 hayırlı	 ilimden	 bana	 da	 öğretmen	 için	 sana	 uyabilir	
miyim?”	dedi.	

Hızır	(as):	
“-	 Sen	 benimle	 beraber	 olmana	 tahammül	 edemezsin.	 Çünkü	 iç	 yüzlerine	

vakıf	olamadığın	bir	şeye	nasıl	sabredeceksin?”	dedi.		
Musa	(as):	
“-	 İnşallah	 beni	 sabredenlerden	 bulacaksın!	 Senin	 hiçbir	 emrine	 karşı	

çıkmayacağım”	dedi.	
Hızır	(as):	
“-	 Şayet	 bana	 uyacaksan	 ben	 bir	 açıklama	 yapmadan	 bana	 bir	 şey	

sormayacaksın”	dedi.1		
Böylece	 yola	 çıktılar.	 Sahilde	 bulunan	 bir	 gemiye	 binerek	 deniz	 üzerinde	

giderken	Hızır	(as)	Musa’ya	(as)	geminin	güvertesine	konup	denizden	gagasıyla	
su	 içen	 bir	 kuşu	 gösterdi	 ve	 “Şu	 kuşun	 gagasıyla	 aldığı	 su	 denize	 nispeten	 ne	
kadarsa,	 benim,	 senin	 ve	 diğer	 tüm	 mahlukatın	 ilmi	 de	 Allah’ın	 ilmine	 nispet	
ancak	o	kadardır”	dedi.2		

Bir	 müddet	 sonra	 Hızır	 (as)	 geminin	 bir	 yerini	 delmeye	 başladı.	 Gemi	
nerede	 ise	 su	 alacaktı.	 Musa	 (as)	 sabredemedi	 “Ne	 yapıyorsun	 geminin	
içindekileri	batırmak	mı	istiyorsun?	Doğrusu	bu	çok	büyük	bir	iştir”	dedi.		

Hızır	(as):	
“-	Ben	sana	benimle	yolculuğa	tahammül	edemezsin	demedim	mi?”	dedi.		
Musa	(as):	
“-	Sana	verdiğim	sözü	unuttuğum	için	beni	kınama!	Seninle	arkadaşlığımda	

bana	güçlük	çıkarma!”	dedi.		
Tekrar	 beraber	 yola	 çıktılar.	 Bir	 erkek	 çocuğa	 rast	 geldi.	 Hızır	 (as)	 onu	

öldürdü.	Musa	 (as)	 buna	 sabredemedi	 ve	 “Bir	 cana	kıymamış	masum	birini	mi	
öldürdün?	Bu	çok	kötü	bir	şey	değil	mi?”	dedi.	

Hızır	(as):		
“-	Ben	sana	benimle	beraberliğe	dayanamazsın,	demedim	mi?”	dedi.	
Musa	(as):	
“-	Bundan	sonra	sana	itiraz	edecek	ve	sorgulayacak	olsam	o	zaman	benimle	

arkadaşlık	etmemekte	haklı	olursun	ve	yolumuz	ayrılır”	dedi.	
Tekrar	 beraberce	 yola	 çıktılar.	 Nihayet	 bir	 beldeye	 vardılar.	 Çok	 da	

acıkmışlardı.	 Oranın	 halkından	 yiyecek	 istediler.	 O	 belde	 halkından	 hiç	 kime	
onlara	ne	yiyecek	verdi	ve	ne	misafir	etti.	Derken	orada	yıkılmaya	yüz	tutmuş	bir	
duvar	gördüler.	Hızır	(as)	onu	onardı	ve	düzeltti.		

Musa	(as):	
“-	Bari	bundan	dolayı	bir	ücret	alsaydık!”	dedi.		
Hızır	(as):	
“-	İşte	burada	seninle	ayrılmalıyız!”	dedi.	“Şimdi	sana	senin	sabredemediğin	

işlerimin	 hakikatini	 haber	 vereyim.	 O	 gemi	 denizde	 rızkını	 kazanan	 yoksul	 bir	
kişiye	 aitti.	 O	 beldenin	 zalim	 kralı	 sağlam	 gemileri	 gasbediyordu.	 Ben	 onu	
kusurlu	hale	getirerek	yoksulu	korumuş	oldum.	Çocuğa	gelince	anne-babası	çok	
salih	 ve	 mü’min	 kimslerdi.	 O	 çocuğun	 ileride	 onları	 inkara	 ve	 azgınlığa	
sürükleyeceği	endişesi	ile	onu	öldürdüm.	Allah	onun	yerine	onlara	huyu	temiz	ve	
merhametli	 bir	 evlat	 verecektir.	Duvara	 gelince	 kasabada	bulunan	 iki	 yetim	ve	

	
1	Kehf	Suresi,	18:	60-70.	
2	Buhari,	Tefsir,	18;	Müslim,	Fedail,	170;	Tirmizi,	Tefsir,	18.	
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yoksul	 çocuğa	 aitti.	 Çocukların	babası	 salih	birisiydi.	Duvarın	 altında	onlar	 için	
saklanan	 bir	 hazine	 vardı.	 Bunlar	 Rabbimden	 onlara	 bir	 merhamet	 eseri	 idi,	
yoksa	kendi	aklımla	yaptığım	bir	şey	değildi.		

İşte	senin	sabredemediğin	şeylerin	hakikati	bunlardır”1	dedi.		
	
Harun	Aleyhisselamın	Vefatı	
Hz.	Harun	(as)	Musa’dan	bir	yaş	küçüktü.2	Çok	fasih	bir	dille	konuşurdu	ve	

yumuşak	 huylu,	 çok	 halim	 idi.	3	Bu	 nedenle	 İsrailoğulları	 onu	 çok	 sever	 ve	
sayardı.	 Mikat	 gününde	 70	 kişiyi	 seçerek	 Tevratı	 önce	 onlara	 öğrettiği	 zaman	
Harun	Aleyhisselam	onların	eğitimi	işi	ile	ilgileniyordu.		

Yüce	 Allah	 Harun’un	 (as)	 eceli	 gelince	 Hz.	 Musa’ya	 “Falan	 dağa	 getir!”4	
ferman	etti.	Musa	(as)	Harun’u	ve	Harun’un	Şibr	ve	Şibbir	isminde	iki	oğlunu	da	
yanına	 alarak	 dağa	 çıktılar.	 Dağın	 üzerinde	 dünyada	 benzeri	 olmayan	 bir	 ağaç	
gördüler.	 Ağacın	 altında	 güzel	 bir	 ev	 vardı.	 Eve	 girdiler	 çok	 güzel	 bir	 sedir	 ve	
üzerinde	bir	güzel	yatak	vardı.		

Harun	(as)	ağacı,	evi	ve	sediri	çok	sevdi.		“Ya	Musa!	Ben	bu	sedirin	üzerinde	
uyuyabilir	miyim?”	dedi.		

Musa	 (as)	 “Haydi	 onun	üzerine	 çık	 ve	uyu	ben	 seni	 beklerim.	Evin	 sahibi	
gelirse	ben	senin	adına	ona	vekil	olurum	ve	rızasını	alırım”	dedi.		

Harun	(as)	“O	zaman	benim	yanımdan	ayrılma!”	dedi	ve	sedirin	üzerindeki	
yatağa	uzandı	ve	uyudu.	Eceli	geldiği	için	uyku	esnasında	Hz.	Azrail	(as)	geldi	ve	
onun	ruhunu	kabzetti.	Harun	(as)	vefat	edince	ağaç	da	ev	de	Hz.	Harun’un	ruhu	
ile	beraber	semaya	yükseldi	ve	gözden	kayboldu.5	

Hz.	 Musa	 (as)	 ve	 Harun’un	 (as)	 çocukları	 buna	 şahit	 oldular.	 Musa	 (as)	
Harun’un	(as)	cenaze	namazını	kıldı	ve	o	dağa	defnetti.	Bu	nedenle	Yahudiler	bu	
dağa	“Tur-i	Harun”	adını	vermişlerdir.6		

Hz.	 Musa	 (as)	 yanında	 Hz.	 Harun	 (as)	 olmadığı	 halde	 kavmine	 dönünce	
İsrailoğulları	 “Musa	 Harun’a	 gösterilen	 sevgiyi	 kıskandığı	 için	 onu	 öldürdü!”	
dediler.		

Musa	(as)	bunu	duyunca	çok	üzüldü.	“Ey	Allah’ın	rahmetine	uğrayasıcılar!	
Yanımda	 Harun’un	 iki	 oğlu	 olduğu	 halde	 ben	 onu	 nasıl	 öldürmüş	 olurum?	 Bu	
nasıl	bir	iftiradır?!”7	dedi.		

Sonra	 şöyle	 dedi:	 “Ey	 kavmim!	 Allah’ın	 size	 gönderdiği	 peygamberi	
olduğumu	bilip	 durduğunuz	hâlde,	 niçin	 bana	 eziyet	 ediyorsunuz?”	 dedi.	Onlar	
yoldan	 sapınca,	 Allah	 da	 kalplerini	 doğru	 yoldan	 saptırdı.	 Allah,	 fasıklar	
topluluğunu	hidayete	erdirmez.”8	

Buna	 rağmen	 Yahudiler	 Hz.	 Musa	 (as)	 hakkındaki	 dedikodudan	
vazgeçmediler.	Bunun	üzerine	Musa	(as)	onları	bir	araya	topladı.	Sonra	iki	rekat	
namaz	kıldı	ve	Allah’a	dua	etti.	Herkesin	gözü	önünde	gökten	bir	sedir	üzerinde	
Hz.	Harun	(as)	olduğu	halde	indi.		

	
1	Kehf	Suresi,	18:	71-82.	
2	Taberi,	Tarih,	1:200.	
3	İbn-i	Kuteybe,	Maarif,	20.	
4	Hakim,	Müstedrek,	2:	579;	Taberî,	Tarih,	1:223;	Sâlebî-Arais	s.246.	
5	İbn.	Ebî	Şeybe,	Musannef,	11:	53O;	Hâkim,	Müstedrek,	2:579;	Taberî,	Tarih,	1:223;	Sâlebi-Arais	
s.	246.	
6	Yâkut,	Mûcemülbüldan,	4:48.	
7	Hâkim,	Müstedrek,	2:	579;	İbn.	Ebî	Şeybe,	Musannef,	11:	53O;	Taberî,	Tarih,	1:	223;	Sâlebi,	
Arais,	s.246.	
8	Saf	Suresi,	61:5.	
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Musa	(as)	Hz.	Harun’a	sordu:	“Ey	Harun!	Seni	kim	öldürdü?”		
Harun	 (as):	 “Beni	 kimse	 öldürmedi.	 Ecelim	 gelmişti,	 Allah	 beni	 vefat	

edeceğim	yere	seninle	götürdü	ve	beni	vefat	ettirdi”	dedi.1		
Harun	(as)	vefat	ettiği	zaman	yüz	on	yedi	yaşındaydı.		
Harun’un	(as)	vefatından	sonra	Musa	(as)	üç	sene	daha	yaşadı.	2		
	
Yüce	Allah’ın	Tur	Dağını	İsrailoğulları	Üzerine	Kaldırması	
Bu	arada	İsrailoğulları	Tevrat’ın	hükümlerini	hiçe	sayıyor	ve	Hz.	Musa’nın	

(as)	 tavsiyelerine	 kulak	 asmıyorlardı.	 Bunun	 üzerine	 yüce	 Allah	 onları	 helak	
etmekle	 korkutmak	 için	 Tur	 Dağını	 onların	 üzerlerine	 kaldırdı	 ve	 onlardan	
Tevrat’ın	hükümlerine	uyacaklarına	dair	ahd-ü	misak	aldı.	

Konu	 ile	 ilgili	ayette	yüce	Allah	şöyle	buyurur:	“Ey	İsrailoğulları!	Bir	vakit	
Tevrat’a	 uyacağınıza	 dair	 sizden	 söz	 almıştık.	 Sonra	 bu	 sözü	 bozduğunuz	 için	
dağı	üzerinize	kaldırarak	demiştik	ki	 ‘Size	verdiğimiz	kitaba	kuvvetle	sarılın	ve	
onu	iyice	öğrenip	uygulayın	ki	kötü	akıbetten	korunasınız.”3	Onlar	dağı	gölge	gibi	
üzerlerinde	gördüler	ve	onu	düşecek	sandılar.4	

Yahudiler	 korkularından	 bir	müddet	 secdede	 kaldılar	 ve	 Allah’a	 tövbe	 ve	
istiğfarda	 bulundular.	 Dünyayı	 ve	 yıldızları	 sema	 boşluğunda	 gezdiren	 Allah	
elbette	Tur-i	Sina’yı	Yahudilerin	üzerine	kaldırırdı	ve	kaldırdı.	

Bundan	 sonra	 Musa	 (as)	 onlardan	 ahd-u	 misak,	 yani	 sağlam	 söz	 aldı.	
Yahudiler	Tevrat’ta	kendilerine	verilen	on	emri	yerine	getirmeye	başladılar.	Bu	
emirler	şunlardı:	

1.	Allah’tan	başkasına	ibadet	etmeyecekler.	
2.	Anne-babaya	itaat	ederek	güzel	davranacaklar.	
3.	Babaları	ölmüş	yetimlere	iyi	muamele	edecekler.		
4.	Akrabaya	yardım	ve	iyi	muamele	edecekler.	
5.	Yoksulları	ve	düşkünleri	himaye	edecekler.	
6.	İnsanlara	güzel	söz	söyleyecekler.	
7.	Namazlarını	kılacaklar.	
8.	Zekatlarını	verecekler.	
9.	Birbirlerinin	kanlarını	dökmeyecekler.	
10.	Birbirlerini	vatanlarından	sürüp	çıkarmayacaklar.5	
	
Musa	Aleyhisselâmın	Hacca	Gidip	Kabe’yi	Ziyaret	Etmesi	
Peygamberimiz	 (asm)	 Veda	 Haccına	 giderken	 Ezrak	 vadisine	 uğradı.	

“Burası	 nedesidir?”	 diye	 sordu.	 	 Sahabeler	 “Burası	 Ezrak	 vadisidir”	 dediler.	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Musa’nın	 şehadet	 parmaklarını	 kulaklarına	 sokarak	
yüksek	sesle	Telbiye	getirerek	bu	vadiden	geçişini	görür	gibiyim”6	buyurdu.		

	
Musa	Aleyhisselamın	Yüce	Allah	İle	Mükalemesinden	Bazıları	

	
1	Hâkim,	Müstedrek,	2:	579;	İbn.	Ebî	Şeybe,	Musannef,	11:	53O;	Sâlebi,	Arais,	s.246;	Taberî,	Tarih,	
1:223.	
2	Hâkim,	Müstedrek,	2:	578.	
3	Bakara	Suresi,	2:63.	
4	A’raf	Suresi,	7:171.	
5	Bakara	Suresi,	2:	83-84.	
6	Ibn.	Mâce,	Sünen,	2:	965;	Begavi,	Mesâbihussünne,	2:166;	Ebülfida,	Elbidaye	ve’n-Nihaye,	1:	
316.	
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Musa	 (as)	 Tur-i	 Sina’da	 yüce	Allah	 ile	mükalemesinden	Kur’an-ı	 Kerimde	
olmayan	bazı	misalleri	Peygamberimiz	(asm)	şöyle	ifade	etmiştir.	

Musa	(as)	sordu:	“Rabbim!	Kullarından	en	çok	sevdiklerin	kimlerdir?”	
Yüce	Allah	buyurdu:	“Beni	en	çok	zikredenlerdir.”		
“-	Ya	Rab!	Kullarının	en	zengini	kimdir?”	
“-	Kendisine	verdiğim	şeye	razı	olandır.”	
“-	Ya	Rab!	Kullarının	en	iyi	hüküm	vereni	kimdir?”	
	“-	İnsanlar	hakkında	kendisi	için	hüküm	verdiği	gibi	hüküm	verendir.”	1	
“-	Ya	Rab!	Kulların	içinde	Senden	en	çok	korkan	kimdir?”	
“-	Beni	en	iyi	bilen	ve	tanıyandır.”2	
	
**	
Hz.	Musa	(as):	
“-	 İlâhî!	 Ben,	 Sana	 nasıl	 şükredebilirim	 ki,	 bana	 ihsan	 buyurduğun	

nimetlerin	en	küçüğüne	bile	bütün	amellerim	denk	gelemez!”	dedi.		
Yüce	Allah	buyurdu:	
“-	Ya	Musa!	İşte	şimdi	bana	şükretmiş	oldun!”3	
	
**	
	
Musa	(as):	"Ey	Rabbim!	İyiliği,	emir,	kötülükten	nehy	ve	Allah´a	imân	eden	

hayırlı	 bir	 ümmetin	 insanlar	 için,	 ortaya	 çıkarılacağını,	 Tevratta	 yazılı	 buldum.	
Onları	benim	ümmetim	yap!”	dedi.		

Yüce	Allah:	"Onlar,	Ahmed’in	(as)	ümmetidir."	buyurdu.	
Musa	 (as):	 "Ey	 Rabb´im!	 Sonradan	 geldikleri	 halde,	 kendilerinden	 önceki	

ümmetleri,	 kıyamet	 gününde	geçen	bir	ümmeti,	 Tevratta	 yazılı	 buldum.	Onları,	
benim	ümmetim	yap!"	dedi.		

Yüce	Allah:	"Onlar,	Ahmed´in	(asm)	ümmetidir!"	buyurdu.		
Mûsâ	 (as):	 "Ey	Rabbim!	Kendilerinden	öncekiler,	kitaplarını	ezberlemeyip	

yüzünden	okurlarken,	 inzal	buyurduğun	 ilim	ve	hikmetin	 içinde	bulunan	kitabı	
ezberlerleyen	 ve	 hıfzeden	 bir	 ümmeti	 Tevrat’ta	 yazılı	 buldum.	 Onları	 benim	
Ümmetim	yap!"	dedi.	

Yüce	Allah:	"Onlar,	Ahmed´in	(asm)	ümmetidir!"	buyurdu.	
Mûsâ	 (asm):	 "Ey	Rabb´im	önceki	ve	sonraki	kitaba	 inanan	ve	ehl-i	dalâlet	

ile	 ve	 hattâ	 yalancı	 Deccal	 ile	 de,	 savaşan	 bir	 ümmeti,	 Tevratta	 yazılı	 buldum.	
Onları,	benim	Ümmetim	yap!"	dedi.		

Yüce	Allah:	"Onlar,	Ahmed´in	(asm)	ümmetidir!"	buyurdu.		
Mûsâ	 (asm):	 "Ey	Rabbim!	Kendilerinden	öncekilerin	 kabul	 olunan	 sadaka	

ve	kurbanları,	 Yüce	Allahın	gönderdiği	bir	 ateşle	 yakıla	 gelir,	 kabul	olunmadığı	
zaman	yakılmazken,	kurban	ve	sadakalarını,	kendileri	yiyen	bir	ümmeti,	Tevratta	
yazılı	buldum.	Onları,	benim	Ümmetim	yap!"	dedi.	

Yüce	Allah:	"Onlar,	Ahmed´in	(asm)	ümmetidir!"	buyurdu.	
Mûsâ	(asm):	
"Ey	Rabbim!	Ben,	Tevrat’ta	yazılı	bir	ümmet	buldum	ki,	onlardan	birisi,	bir	

kötülük	 yapmağa	 niyetlerinse,	 kendisine,	 bundan	 dolayı	 günah	 yazılmaz.	 O	
kötülüğü	 işlerse,	bir	günah	yazılır.	Onlardan	birisi,	bir	 iyilik	yapmağa	niyetlenir	

	
1	İbn-i	Ebi	Şeybe,	Müsannef,	13:	211;	Ahmed	b.Hanbel,	Ez-Zühd,	s.	110.		
2	Darimi,	Sünen,	1:86.	
3	Ahmed	b.	Hambel,	Zühd,	85.	
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de,	onu,	yapmazsa,	kendisine,	bir	hasene,	bir	sevap	yazılır.	Eğer,	o	iyiliği	yaparsa,	
kendisine,	 on	 sevap	 yazılır	 ve	 bu	 sevap	 yediyüz	misline	 kadar	 katlanır.	 Onları,	
benim	ümmetim	yap!"	dedi.		

Yüce	Allah:	"Onlar,	Ahmed´in	(asm)	ümmetidir!"	buyurdu.		
Mûsâ	 (as):	 "Ey	 Rabbim!	 Ben,	 Tevratta	 yazılı	 bir	 ümmet	 buldum	 ki,	 onlar	

dilekte	 bulunurlar,	 kendilerinin	 dilekleri	 kabul	 olunur.	 Onları	 benim	 ümmetim	
yap!"	dedi.	

Yüce	Allah:	"Onlar	da	Ahmed’in	(asm)	ümmetidir	!"	buyurdu.1		
	
**	
Hz.	Ebuzer	(ra)	Peygamberimize	sordu:	
“-	Yâ	Resûlallâh!	Musa´nın	sahifelerinde	neler	vardı?”	
Peygamberimiz	(asm)	cevap	verdiler:	
“-	Hepsi	hikmet	ve	ilim	doluydu.	Ölüme	yakînen	inanmış	bulunan	kimsenin,	

nasıl	 olup	 da,	 sevinebildiğine	 şaşılır!	 Cehenneme	 yakînen	 inanmış	 bulunan	
kimsenin,	nasıl	olup	da,	gülebildiğine	şaşılır!	Dünyayı	ve	onun,	üzerindekileri	hep	
değiştirip	durduğunu	gören	kimsenin,	nasıl	 olup	da,	 onun	üzerinde	 sükûnet	 ve	
rahatlık	 bulabildiğine	 şaşılır!	 Kadere	 yakînen	 inanmış	 bulunan	 kimsenin	 nasıl	
olup	 da,	 tasalandığına	 şaşılır!	 Yarın	 hesaba	 çekileceğine	 yakînen	 inanmış	
bulunan	kimsenin	nasıl	olup	da,	amel	etmediğine	şaşılır!"2	buyurdu.	

“-	 Yâ	 Resûlallâh!	 İbrahim	 ve	 Musa´nın	 Sahifelerinde	 bulunan	 şeylerden,	
Yüce	Allah’ın	Sana	indirdiği	bir	şey	var	mıdır?”	diye	sordu.	

Peygamberimiz	(asm):	
“Ey	 Ebûzer!	 Okusan	 a!	 ‘Hakikaten,	 iyi	 temizlenen	 ve	 Rabb´inin	 ismini	

zikredip	 de,	 namaz	 kılan	 kimse,	 umduğuna	 ermiştir.	 Belki	 siz	 dünya	 hayatını,	
ahiretten	 üstün	 tutarsınız.	 Halbuki,	 Âhiret	 daha	 hayırlı,	 daha	 süreklidir.	 Hiç	
şüphesiz,	 bunlar,	 önceki	 sahifelerde,	 İbrahim	 ve	 Musa’nın	 sahifelerinde	 de,	
vardır."3	buyurdu.”4	

	
Bel’am	b.	Bağura’nın	Hz.	Musa’ya	İsyan	ve	Beddua	Etmesi	
Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Onlara	 şu	 kimsenin	 (Bel’am	 b.	 Bağura)	

haberini	oku.	Biz	ona	ilim	ve	hikmet	vermiştik,	o	 ise	şeytana	uydu	ve	azgın	biri	
oldu.	 Dileseydik	 onu	 ayetlerimizle	 yücelterdik.	 O	 ise	 dünyaya	 yöneldi	 ve	
hevesinin	peşine	düştü.	Onun	hali	köpeğin	hali	gibidir.	Üstüne	gitseniz	de	dilini	
çıkarıp	 solur,	 kendi	 haline	 bıraksan	 da	 dilini	 çıkarıp	 solur.	 Ayetlerimizi	
yalanlayanların	 hali	 budur.	 Habibim!	 Bu	 kıssaları	 onlara	 anlat	 ki	 üzerinde	
düşünsünler”5	buyurarak	bize	haber	vermiştir.		

Bel’am	b.	Bağura	müfessirlerin	anlattıklarına	göre	kendisine	ilim	ve	hikmet	
verilmiş,	 Tevratı	 okumuş	 ve	 inanmış,	 ilmi	 ve	 ibadeti	 ile	 şöhret	 bulmuş,	 İsm-i	
Azamı	bilen	ve	duası	Allah	katında	makbul	olan	birisiydi.6		

	
1	Beyhakî,	Delâilü’n-Nübüvve,	1:	281.	
2	Ebû	Nuaym,	Hilyetülevliya,	1:168;	İbn.	Asakir,	Tarih,	2:	357;	Süyûtî,	Dürrülmensur,	6:341;	A.	
Aliyyülmüttakî-Kenzül´ummal,	16:	133.	
3	A’la	Suresi,	87:	14-19.	
4	Ebû	Nuaym,	Hilyetülevliya,	1:169;	Ibn.	Esîr,	Camiulüsul,	2:	505;	Süyûtî,	Dürrülmensur,	6:	341;		
Aliyyülmüttakî,	Kenzü’l	Ummal,	16:133.	
5	A’raf	Suresi,	7:	175-176.	
6	Taberî,	Tefsiru't-Taberî,	Mısır,	1373,	9:119-120;	Fahruddin	Râzî,	Mefâtîhu'l-Gayb,	Mısır,	1308,	
15:	54.	
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Rivayetlere	 göre	 Hz.	 Musa	 (as)	 vefatından	 önce	 Arz-ı	 Mev’ud’u	 zorba	 ve	
zalimlerin	elinden	almak	ve	Allah’ın	dinini	oraya	hakim	kılmak	için	Kenanilerin	
Şam	yakınlarındaki	topraklarına	girmişti.	Bu	sırada	Bel’am	da	Belkâ’nın	yerleşim	
yerlerinden	 Bel’â’da	 bulunuyordu.	 Kenanilerden	 bazıları	 Bel’am’ın	 yanına	
geldiler	ve	kendisine	“Ya	Bel’am!	Musa	b.	 İmran	 İsrailoğullarının	başında	bizim	
yurdumuza	 geleceğini	 haber	 aldık.	 Buradan	 bizi	 sürecek	 ve	 İsrailoğullarını	
yerleştirecekmiş.	 Bizim	 ise	 gidecek	 bir	 yerimiz	 yoktur.	 Sen	 duası	 makbul	 bir	
bilginsin	onları	defetmesi	için	Allah’a	dua	et!”	dediler	ve	pek	çok	mal	ve	menfaat	
teklifinde	bulundular.		

Bel’am	önce	 “Yazıklar	olsun	size!	O	Allah	elçisidir;	melekler	ve	mü'minler	
de	onunla	beraberdir;	onlar	aleyhine	nasıl	duâ	edebilirim!	Bildiğimi	bana	Allah	
öğretti"	diye	red	cevabı	verdi.	Kavmi	duâ	etmesi	hususunda	ısrar	ettiler.	Bel'am	
da	 bineğine	 binerek,	 İsrâiloğulları'nın	 çıkmakta	 olduğu	 Husban	 dağına	 çıktı.	
Orada	Mûsâ’nın	(as)	ordusunun	ve	İsrâiloğulları'nı	gördü.	Bel'am	onlara	bedduâ	
etmeye	 başladı;	 fakat	 İsrâiloğulları'na	 beddûa	 ederken	 Allah	 onun	 dilini	 kendi	
kavmi	 aleyhine	 çevirdi.	 Yanında	 bulunan	 halk,	 onun	 kendi	 aleyhlerine	 bedduâ	
etmekte	 olduğunu	 görünce:	 "Ey	 Bel'am!	 Ne	 yaptığını	 biliyor	 musun?	 Sen	
İsrâiloğulları'na	 hayır	 duâda,	 bize	 bedduâda	 bulunuyorsun”	 dediler.	 O:	 “Ben	
bunu	 kendi	 ihtiyarımla	 yapmıyorum,	 Allah	 dilime	 hâkim	 oldu”	 dedi.	 Bunun	
üzerine	 dili	 ağzından	 çıkarak	 göğsü	 üzerine	 sarktı.	 Sonra	 kavmine:	 Dünya	 ve	
âhiret	benim	elimden	gitti,	artık	hileye	başvurmaktan	başka	çare	yoktur..."	dedi.1		

Yüce	Allah	 onu	 onun	 gibi	 ilmini	 dünyaya	 ve	mala	 alet	 eden,	 dinini	 dünya	
menfaatine	 alet	 edenlere	 misal	 kıldı.	 Bel'am,	 dünyevî	 çıkar	 ve	 hesaplar	 için	
Allah'ın	 dinini	 tahrif	 eden	 bir	 ilim	 ve	 din	 adamını	 küfür	 sistemlerine	 ve	 kâfir	
yöneticilere	 yaranmak	 maksadıyla	 Allah'ın	 hükümlerini	 çiğneyen	 ve	 asıl	
gayesinden	 saptıran	 kimseleri	 temsil	 etmektedir.	 İmam	 Taberi	 ayetteki	
“hevasına	 uydu”	 ifadesini	 “mala	 çok	 düşkün	 olan	 hanımının	 müslüman	
İsrailoğullarına	beddua	etmesi	için	yaptığı	ısrarlı	taleplerine	uymuştu”2	şeklinde	
açıklar.	

	
Musa	Aleyhisselamın	Vefatı	
Musa	 (as)	 daha	 sonra	Allah’ın	 emri	 ile	 askerler	 ve	 Sina	 çölünde	mahkum	

oldukları	 kırk	 sene	 içinde	 Tevrat’ı	 okuyarak	 ve	 hükümlerine	 uyarak	 yetişen	
dinamik	 ve	mücadele	 ruhuna	 sahip	 eğitimli	 gençlerle	 Arz-ı	Mev’uda,	 yani	 vaat	
edilen	topraklara	girmek	için	yola	çıktı.		

Henüz	 kutsal	 topraklara	 girmişler	 ve	 orada	 bulunan	 cebbar	 ve	 zorba	
toplulukla	 savaşmak	 için	 karşı	 karşıya	 gelmek	 üzereydiler	 ki	 Hz.	 Azrail	 (as)	
Allah’ın	emri	ile	Musa’nın	(as)	canını	almaya	geldi.		

Musa	 (as)	 böyle	 nazik	 bir	 zamanda	 aniden	 Azrail’in	 canını	 almak	 için	
geldiğini	görünce	öfkelenrek	gözüne	bir	tokat	vurur	ve	gözünü	çıkarır.	Azrail	(as)	
yüce	 Allah’a	 döner	 ve	 “Ey	 Rabbim!	 Beni	 öyle	 birisine	 gönderdin	 ki	 ölümü	
istemiyor!”	 diye	 münacatta	 bulunur.	 Yüce	 Allah	 Azraile	 gözünü	 iade	 ettikten	
sonra	 tekrar	 Musa’ya	 (as)	 gönderdi	 ve	 “O	 kuluma	 söyle	 istediği	 kadar	
yaşamasına	 müsaade	 edeceğim	 ama	 bilsin	 ki	 sonunda	 yine	 ölecek!”	 dedi.	
Musa’nın	 (as)	 öfkesi	 geçmişti.	 “Ya	 Rab	 sonunda	 ölüm	 olduktan	 sonra	 fazla	
yaşamak	neye	yarar!”	dedi.	Ordusu	ile	Beyt-i	Makdise	bir	 taş	atımı	yaklaştıktan	

	
1	Taberi,	Tefsir,	9:120;	Razi,	Tefsir,	15:	55;	İbn-i	Esir,	Kâmil,	1:200.	
2	Kurtubî,	Câmiu'l-Ahkâm,	7:322.	
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sonra	canını	almasını	ve	oraya	defnedilmesini	istedi.	Yüce	Allah	bunu	kabul	etti.1	
Musa	 (as)	vefat	 etmeden	önce	melekler	Hz.	Musa	 (as)	 için	benzeri	 görülmemiş	
bir	 mezar	 kazdılar.2	Peygamberimiz	 (asm)	 “İsra	 gecesinde	 Musa’nın	 kabrinin	
bulunduğu	 yerden	 geçtim	 ve	 Musa’yı	 (as)	 kabrinde	 namaz	 kılarken	 gördüm.	
Şimdi	 orada	 olsaydık	 size	 yol	 kenarındaki	 kırmızı	 kum	 tepesinin	 yanında	
bulunan	kabrini	size	gösterirdim”3	buyurdular.		

Hz.	Musa	(as)	vefat	ettiği	zaman	yüz	yirmi	yaşındaydı.	
	
**	
Hz.	Musa’nın	(as)	Azrail’in	(as)	Gözüne	Tokat	Vurma	Meselesi	
Hz.	 Musa’nın	 (as)	 Hz.	 Azrail’in	 gözüne	 tokat	 vurması	 meselesi	

Peygamberimizin	 (asm)	haber	verdiği	 sahih	bir	meseledir.	Ancak	Bediüzzaman	
Said	Nursi	hazretleri	şöyle	der:		

“Hadîsin,	 Kur'ân	 gibi	 bazı	 müteşabihâtı	 var;	 ancak	 havass	 onların	
mânâlarını	 bulabilir.	 Şu	 hadîsin	 zâhiri	 dahi,	 müşkülât-ı	 hadîsin	 müteşabihat	
kısmından	 olmak	 ihtimali	 var.	 Melâike,	 insan	 gibi	 bir	 surete	 inhisar	 etmez;	
müşahhas	 iken,	 bir	 küllî	 hükmündedir.	 Hazret-i	 Azrâil	 Aleyhisselâm,	 kabz-ı	
ervâha	müekkel	olan	melâikelerin	nâzırıdır.	

Her	 ölünün	 ruhunu	 Hazret-i	 Azrâil	 Aleyhisselâm	 mı	 bizzat	 kabzediyor?	
Yoksa	aveneleri	mi	kabzediyorlar?	Bu	hususta	üç	meslek	var:	

Birinci	meslek:	 Azrâil	 Aleyhisselâm,	 herkesin	 ruhunu	 kabzeder.	 Bir	 iş	 bir	
işe	 mâni	 olmaz.	 Çünkü	 nuranîdir.	 Nuranî	 birşey,	 hadsiz	 âyineler	 vasıtasıyla	
hadsiz	 yerlerde	 bizzat	 bulunabilir	 ve	 temessül	 eder.	 Nuranînin	 temessülâtı,	 o	
nuranî	 zâtın	 hassasına	 mâliktir;	 onun	 aynı	 sayılır,	 gayrı	 değildir.	 Güneşin	
âyinelerdeki	 misalleri	 güneşin	 ziya	 ve	 hararetini	 gösterdiği	 gibi,	 melâike	 gibi	
ruhanîlerin	 dahi,	 âlem-i	 misalin	 ayrı	 ayrı	 âyinelerinde	 misalleri,	 onların	
aynılarıdır,	 hassalarını	 gösterirler.	 Fakat	 âyinelerin	 kàbiliyetine	 göre	 temessül	
ediyorlar.	 Nasıl	 ki	 Hazret-i	 Cebrâil	 Aleyhisselâm,	 bir	 vakitte	 Dıhye	 suretinde	
sahabeler	 içinde	 göründüğü	 dakikada,	 binler	 yerde	 başka	 suretlerde	 ve	 Arş-ı	
Âzam	 önünde,	 şarktan	 garba	 kadar	 geniş	 ve	 muhteşem	 kanatlarıyla	 secde	
ediyordu.	Her	yerde,	o	yerin	kàbiliyetine	göre	temessülü	varmış;	bir	anda	binler	
yerde	bulunuyormuş.	

İşte,	şu	mesleğe	göre,	kabz-ı	ruh	vaktinde	insanın	âyinesine	temessül	eden	
melekü'l-mevtin	 insanî	 ve	 cüz'î	 bir	misali,	 Hazret-i	Mûsâ	 Aleyhisselâm	 gibi	 bir	
ulü'l-azm	 ve	 celâlli	 ve	 hiddetli	 bir	 zâtın	 tokadına	 maruz	 olmak	 ve	 o	 misalî	
melekü'l-mevtin	 libası	hükmündeki	suret-i	misaliyesindeki	gözünü	çıkarmak	ne	
muhaldir,	ne	fevkalâdedir,	ne	de	gayr-ı	makuldür.	

İkinci	meslek	 odur	 ki,	 Hazret-i	 Cebrâil,	Mikâil,	 Azrâil	 gibi	melâike-i	 izâm,	
birer	nâzır-ı	umumî	hükmünde,	kendi	nevilerinden	ve	kendilerine	benzer	küçük	
tarzda	 avâneleri	 vardır.	 Ve	 o	muavinler,	 envâ-ı	mahlûkata	 göre	 ayrı	 ayrıdırlar.	
Sulehânın	 ervâhını	 kabzeden	 başkadır,	 ehl-i	 şekavetin	 ervâhını	 kabzeden	 yine	
başkadır.	

Nasıl	 ki,	 “Kafirlerin	 ruhunu	 şiddetle	 alan,	 mü’minlerin	 ruhunu	 kolaylıkla	
alanlara”4	âyeti	işaret	ediyor	ki,	kabz-ı	ervâh	eden,	taife	taifedir.	Bu	mesleğe	göre,	

	
1	Sahihi	Buhari,	2:113;	4:191;	Sahihi	Müslim	4:1843;	Nesai,	Cenaiz,	121.	
2	Hâkim,	Müstedrek,	2:	580;	Taberî,	Tarih,	1:224;	Sâlebî,	Arais,	s.248.	
3	Buharî,	Sahih,	4:131;	Müslim,	Sahih,	4:	1843,	1845;	Ahmed	b.Hanbel,	Müsned	3:	12O,	Ez-Zühd,	
s.95,	Begavî-Mesâbihussünne	c.2,s.166.	
4	Naziat	Suresi,	79:	1-2;	Nesai,	Cenaiz,	9;	İbn-i	Mace,	Cihad,	10.	
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Hazret-i	Mûsâ	Aleyhisselâm,	Hazret-i	Azrâil	Aleyhisselâma	değil,	 belki	Azrâil'in	
bir	 avânesinin	 misalî	 cesedine,	 fıtrî	 celâletine	 ve	 hulkî	 celâdetine	 ve	 Cenâb-ı	
Hakk'ın	 yanında	 nazdar	 olmasına	 binaen,	 ona	 bir	 tokat	 aşk	 etmek	 gayet	
makuldür.	

Üçüncü	meslek:	"Bazı	melâikeler	var	ki,	kırk	bin	başı	var.	Her	başında	kırk	
bin	 dili	 var	 (demek	 seksen	 bin	 gözü	 dahi	 var).	 Herbir	 dilde	 kırk	 bin	 tesbihat	
var."1	

Evet,	 madem	 melâikeler	 âlem-i	 şehadetin	 envâına	 göre	 müekkeldirler,	
âlem-i	ervahta	o	envâın	tesbihatlarını	temsil	ediyorlar;	elbette	öyle	olmak	kelâm	
gelir.	Çünkü,	meselâ	küre-i	arz	bir	mahlûktur,	Cenâb-ı	Hakkı	tesbih	ediyor.	Değil	
kırk	bin,	belki	yüz	binler	baş	hükmünde	envâları	var.	Her	nev'in,	yüz	binler	dil	
hükmünde	 efradları	 var,	 ve	 hâkezâ...	 Demek,	 küre-i	 arza	müekkel	meleğin	 kırk	
bin,	 belki	 yüz	 binler	 başı	 olmalı	 ve	 her	 başında	 da	 yüz	 binler	 dil	 olmalı,	 ve	
hâkezâ...	

İşte	 bu	 mesleğe	 binaen,	 Hazret-i	 Azrâil	 Aleyhisselâmın	 her	 ferde	
müteveccih	 bir	 yüzü	 ve	 bakar	 bir	 gözü	 vardır.	 Hazret-i	 Mûsâ	 Aleyhisselâmın	
Hazret-i	 Azrâil	 Aleyhisselâma	 tokat	 vurması,	 -hâşâ-	 Azrâil	 Aleyhisselâmın	
mahiyet-i	asliyesine	ve	şekl-i	hakikîsine	değil	ve	bir	tahkir	değil	ve	adem-i	kabul	
değil;	 belki	 vazife-i	 risaletin	 daha	 devamını	 ve	 bekàsını	 arzu	 ettiği	 için,	 kendi	
eceline	dikkat	eden	ve	hizmetine	sed	çekmek	isteyen	bir	göze	şamar	vurmuş	ve	
vurur.”2	

	

	
1	Münavi,	Feyzu’l-Kadir,	2:82.	
2	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Mektubat,	2010,	s.	586-590.	
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Hz.	HIZIR	(AS)	
	
Hz.	İbrahim	(as)	zamanından	önce	yaşadığı	rivayet	edilir.	Zira	Bediüzzaman	

Hz.	 İbrahim	(as)	zamanında	yaşayan	veli	kumandan	Hz.	Zülkarneyn’in	Hızırdan	
ders	 aldığını	 belirtir.1	Mûsâ	 (as)	 onunla	 on	 sekiz	 gün	 seyahat	 etmiş	 ve	 ondan	
“İlm-i	 Ledün”	 hakkında	 bilgi	 almıştır.	 Peygamber	 olmasi	 kuvvetle	 muhtemel,	
hikmet	ve	ilim	sahibi	bir	şahsiyet	olarak	Kur’an-ı	Kerimde	kıssası	anlatılmış	ama	
ismi	verilmemiştir.		

Hızır	 gerçek	 isim	 olmayıp	 künyedir.	 Hızır	 denmesinin	 sebebini	 de	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Hızır	 (as)	 kuru	 ve	 otsuz	 bir	 yere	 otururdu	 da	 orası	
sebepsiz	 ve	 aniden	 yeşillenirdi	 ve	 arkasından	 dalgalanırdı”2	hadisi	 ile	 ifade	
etmiştir.	

Kehf	 Suresinde	 Hz.	 Musa	 (as)	 ile	 konuşan	 ve	 "Katımızdan	 kendisine	 bir	
rahmet	 verdiğimiz	 ve	 kendisine	 ilim	 öğrettiğimiz	 kullarımızdan	 bir	 kul..."3	diye	
sözü	 edilen	 “İlm-i	 Ledün”	 sahibi	 zatın	 Hz.	 Hızır	 (as)	 olduğu	 Peygamberimizin	
(asm)	hadislerinde	açıkça	ifade	edilmiştir.4		

Musa	 (as)	 ilme	 ve	 hikmete	 olan	merak	 ve	 iştiyakkından	bir	 gün	 “Ya	Rab!	
Tevratta	bana	verdiğin	ilmin	dışında	bir	ilim	var	mıdır?”	dedi.	Yüce	Allah	“Evet,	
var	ya	Musa!	Benim	katımdan	has	kullarıma	verdiğim	bir	ilim	vardır	ki	ona	‘İlm-i	
Ledün’5	denir.”	“Bu	Allah’ın	bir	lütf-u	ihsanıdır	ki	biz	onu	dilediğine	nasip	eder”6	
buyurdu.			

Musa	 (as)	 bu	 ilimden	pay	 almak	 isteyince	 yüce	Allah	 ona	 “Yanına	 bir	 yol	
arkadaşı	 alarak	 iki	 denizin	 birleştiği	 yere	 gitmesini	 ve	 orada	 onları	 bekleyen	
birisi	ile	yolculuk	yapmasını”	emretti.	

Musa	 (as)	 yanına	 Yuşa	 b.	 Nun’u	 (as)	 alarak	 bir	 meleğin	 kendilerine	 yol	
göstermesi	 ile	 iki	denizin	birleştiği	yere	gitti.	Orada	dinlenip	abdest	alıp	namaz	
kıldılar	ve	kendilerini	bekleyen	kişiyi	aramaya	çıktılar.	Ancak	yanlarında	yemek	
için	 getirdikleri	 balığı	 unuttukları	 için	 tekrar	 geri	 döndüler.	 Orada	 kendilerini	
bekleyen	 bir	 adam	 buldular.	 Balıkların	 da	 canlanıp	 denize	 aktığını	 gördüler.	
Böylece	Hz.	Hızır’ın	o	kişi	olduğunu	anladılar.		

Musa	 (as)	 selam	 verdi	 ve	 yanına	 oturdu.	 Hızır	 (as)	 Musa’ya	 (as)	 “Sen	
Allah’ın	 sana	 öğrettiği	 bir	 ilmi	 biliyorsun	 ki,	 ben	 onu	 bilmem.	 Ben	 de	 Allah’ın	
bana	öğrettiği	bir	ilmi	biliyorum	ki	sen	onu	bilemezsin”	dedi.		

Musa	(as):		
“-	 Sana	 öğretilen	 bu	 hayırlı	 ilimden	 bana	 da	 öğretmen	 için	 sana	 uyabilir	

miyim?”	dedi.	
Hızır	(as):	
“-	 Sen	 benimle	 beraber	 olmana	 tahammül	 edemezsin.	 Çünkü	 iç	 yüzlerine	

vakıf	olamadığın	bir	şeye	nasıl	sabredeceksin?”	dedi.		
Musa	(as):	
“-	 İnşallah	 beni	 sabredenlerden	 bulacaksın!	 Senin	 hiçbir	 emrine	 karşı	

çıkmayacağım.”	dedi.	
Hızır	(as):	

	
1	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Lem’alar,	2011,	s.	276-279.	
2	Buhari,	Sahih,	4:129;	Tirmizi,	Sünen,	5:313;	Ahmed	b.Hanbel,	Müsned,	2:312.	
3	Kehf	Suresi,	18:65.	
4	Buhârî,	İlm,	16,	44;	Tefsîru'l-Kur'ân,	Sûrati'l-Kehf,	2-4;	Müslim,	Fedâil,	170-174.	
5	Kehf	Suresi,	18:	65.	
6	Cuma	Suresi,	62:4.	
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“-	 Şayet	 bana	 uyacaksan	 ben	 bir	 açıklama	 yapmadan	 bana	 bir	 şey	
sormayacaksın”	dedi.1		

Böylece	 yola	 çıktılar.	 Sahilde	 bulunan	 bir	 gemiye	 binerek	 deniz	 üzerinde	
giderken	Hızır	(as)	Musa’ya	(as)	geminin	güvertesine	konup	denizden	gagasıyla	
su	 içen	 bir	 kuşu	 gösterdi	 ve	 “Şu	 kuşun	 gagasıyla	 aldığı	 su	 denize	 nispeten	 ne	
kadarsa,	 benim,	 senin	 ve	 diğer	 tüm	 mahlukatın	 ilmi	 de	 Allah’ın	 ilmine	 nispet	
ancak	o	kadardır.”	dedi.2		

Bir	 müddet	 sonra	 Hızır	 (as)	 geminin	 bir	 yerini	 delmeye	 başladı.	 Gemi	
nerede	 ise	 su	 alacaktı.	 Musa	 (as)	 sabredemedi	 “Ne	 yapıyorsun	 geminin	
içindekileri	batırmak	mı	istiyorsun?	Doğrusu	bu	çok	büyük	bir	iştir.”	dedi.		

Hızır	(as):	
“-	Ben	sana	benimle	yolculuğa	tahammül	edemezsin	demedim	mi?”	dedi.		
Musa	(as):	
“-	Sana	verdiğim	sözü	unuttuğum	için	beni	kınama!	Seninle	arkadaşlığımda	

bana	güçlük	çıkarma!”	dedi.		
Tekrar	 beraber	 yola	 çıktılar.	 Bir	 erkek	 çocuğa	 rast	 geldi.	 Hızır	 (as)	 onu	

öldürdü.	Musa	 (as)	 buna	 sabredemedi	 ve	 “Bir	 cana	kıymamış	masum	birini	mi	
öldürdün?	Bu	çok	kötü	bir	şey	değil	mi?”	dedi.	

Hızır	(as):		
“-	Ben	sana	benimle	beraberliğe	dayanamazsın,	demedim	mi?”	dedi.	
Musa	(as):	
“-	Bundan	sonra	sana	itiraz	edecek	ve	sorgulayacak	olsam	o	zaman	benimle	

arkadaşlık	etmemekte	haklı	olursun	ve	yolumuz	ayrılır.”	dedi.	
Tekrar	 beraberce	 yola	 çıktılar.	 Nihayet	 bir	 beldeye	 vardılar.	 Çok	 da	

acıkmışlardı.	Oranın	halkından	yiyecek	istediler.	Hiç	kime	ne	yiyecek	verdi	ve	ne	
misafir	ettiler.	Derken	orada	yıkılmaya	yüz	tutmuş	bir	duvar	gördüler.	Hızır	(as)	
onu	onardı	ve	düzeltti.		

Musa	(as):	
“-	Bari	bundan	dolayı	bir	ücret	alsaydık!”	dedi.		
Hızır	(as):	
“-	İşte	burada	seninle	ayrılmalıyız!”	dedi.	“Şimdi	sana	senin	sabredemediğin	

işlerimin	 hakikatini	 haber	 vereyim.	 O	 gemi	 denizde	 rızkını	 kazanan	 yoksul	 bir	
kişiye	 aitti.	 O	 beldenin	 zalim	 kralı	 sağlam	 gemileri	 gasbediyordu.	 Ben	 onu	
kusurlu	hale	getirerek	yoksulu	korumuş	oldum.	Çocuğa	gelince	anne-babası	çok	
salih	 ve	 mü’min	 kimslerdi.	 O	 çocuğun	 ileride	 onları	 inkara	 ve	 azgınlığa	
sürükleyeceği	endişesi	ile	onu	öldürdüm.	Allah	onun	yerine	onlara	huyu	temiz	ve	
merhametli	 bir	 evlat	 verecektir.	Duvara	 gelince	 kasabada	bulunan	 iki	 yetim	ve	
yoksul	çocuğa	aitti.	Çccukların	babası	salih	birisiydi.	Durvarın	altında	onlar	 için	
saklanan	 bir	 hazine	 vardı.	 Bunlar	 Rabbimden	 onlara	 bir	 merhamet	 eseri	 idi,	
yoksa	kendi	aklımla	yaptığım	bir	şey	değildi.		

İşte	senin	sabredemediğin	şeylerin	hakikati	bunlardır.”3	dedi.		
Bu	 hikmetlerle	 dolu	 yolculuktan,	 insanlarin	 günlük	 hayatta	 karşılaştıkları	

bir	 takım	 olayların,	 bazan	 büyük	 felaketlerin	 bir	 görünen	 yüzünün	 bir	 de	 asıl	
perde	 arkasının	 bulunduğun	 anlatmaktadır.	 Çoğu	 zaman	 şer	 olarak	 görülen	
olaylarin	arkasından	büyük	hayırların	olduğu		görülmektedir.	Âyet-i	Kerîmelerde	

	
1	Kehf	Suresi,	18:	60-70.	
2	Buhari,	Tefsir,	18;	İlim,	44;	Müslim,	Fedail,	170,	180;	Tirmizi,	Tefsir,	18;	İbn-i	Kesîr,	Tefsîru'l-
Kur'âni'l-Azîm,	İstanbul	1985,	5:172-185.		
3	Kehf	Suresi,	18:	71-82.	
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söyle	buyurulur:	"Hoşunuza	gitmediği	halde,	savaşmak	size	farz	kılındı;	belki	de	
hoşunuza	 gitmeyen	 bir	 şey	 sizin	 için	 daha	 hayırlı	 olabilir,	 sevip	 istediğiniz	 şey	
sizin	için	daha	kötü	olabilir;	Allah	bilir	siz	ise	bilmezsiniz.”1		

Nisa	Suresinde	de	 “Hanımlarınızdan	hoşlanmasığınız	huyları	olabilir;	 ama	
olabilir	 ki,	 hoşunuza	 gitmeyen	 bir	 seyde	 Allah,	 sizin	 için	 çok	 hayır	 takdir	
etmiştir” 2 	buyurarak	 Allah’ın	 takdir	 ettiği	 şeylerde	 bilmediğimiz	 pek	 çok	
hayırların	 olabileceğini,	 bu	 nedenle	 sabırlı	 olmayı,	 kanaatkar	 olup	 Allah’a	 son	
derece	güven	içinde	olmayı	öğütlemektedir.	Bu	nedenle	onlarla	hoşça	geçinmeyi	
tavsiye	etmektedir.	

Hızır	(as)	Allah’ın	kendisine	özel	ilim	verdiği	ve	kıyamete	kadar	ölümsüzlük	
verilen	ve	bu	nedenle	Allah’ın	veli	kulları	ile	görüşerek	onlara	Allah’ın	kendisine	
verdiği	 ilmi	 Musa	 (as)	 kıssasında	 anlatıldığı	 gibi	 öğrettiği	 ve	 zorda	 kalanlara	
yardımcı	olduğu	rivayet	edilir.	İlyas	(as)	da	ölmeden	kaybolduğu	için	onunla	her	
Hac	mevsiminde	Kâbe	ve	Arafat’ta	görüştükleri	rivayet	edilir.3	

	
Hızır	Aleyhisselam	Hayatta	Mıdır?	
Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 Mektubat	 isimli	 eserinde	 kendisine	

sorulan	 bir	 suale	 verdiği	 cevapta	 bu	 hususa	 açıklık	 getirmiş	 ve	 şüpheleri	
gidererek	hayatta	olduğunu	ispat	etmiştir.		

Sual:	 Hazret-i	 Hızır	 Aleyhisselâm	 hayatta	 mıdır?	 Hayatta	 ise,	 niçin	 bazı	
mühim	ulema	hayatını	kabul	etmiyorlar?	

Elcevap:	 Hayattadır.	 Fakat	merâtib-i	 hayat	 beştir.	 O,	 ikinci	mertebededir.	
Bu	sebepten,	bazı	ulema	hayatında	şüphe	etmişler.	

Birinci	tabaka-i	hayat:	Bizim	hayatımızdır	ki,	çok	kayıtlarla	mukayyettir.	
İkinci	 tabaka-i	 hayat:	 Hazret-i	 Hızır	 ve	 İlyas	 Aleyhimesselâmın	

hayatlarıdır	 ki,	 bir	 derece	 serbesttir.	 Yani,	 bir	 vakitte	 pek	 çok	 yerlerde	
bulunabilirler.	 Bizim	 gibi	 beşeriyet	 levazımatıyla	 daimî	 mukayyet	 değillerdir.	
Bazan,	 istedikleri	 vakit	 bizim	 gibi	 yerler,	 içerler;	 fakat	 bizim	 gibi	 mecbur	
değillerdir.	 Tevatür	 derecesinde,	 ehl-i	 şuhud	 ve	 keşif	 olan	 evliyanın	 Hazret-i	
Hızır	 ile	 maceraları,	 bu	 tabaka-i	 hayatı	 tenvir	 ve	 ispat	 eder.	 Hattâ	 makamat-ı	
velâyette	bir	makam	vardır	ki,	“makam-ı	Hızır”	tabir	edilir.	O	makama	gelen	bir	
velî,	Hızır’dan	ders	alır	ve	Hızır	ile	görüşür.	Fakat	bazan	o	makam	sahibi,	yanlış	
olarak	ayn-ı	Hızır	telâkki	olunur.	

Üçüncü	 tabaka-i	 hayat:	 Hazret-i	 İdris	 ve	 İsâ	 Aleyhimesselâmın	 tabaka-i	
hayatlarıdır	ki,	beşeriyet	levazımatından	tecerrüdle,	melek	hayatı	gibi	bir	hayata	
girerek	nuranî	bir	 letâfet	kesb	eder.	Âdetâ	beden-i	misalî	 letâfetinde	ve	cesed-i	
necmî	 nuraniyetinde	 olan	 cism-i	 dünyevîleriyle	 semâvâtta	 bulunurlar.	
“Âhirzamanda	Hazret-i	İsâ	Aleyhisselâm	gelecek,	şeriat-ı	Muhammediye	(a.s.m.)	
ile	amel	edecek”4	meâlindeki	hadîsin	sırrı	şudur	ki:	

Âhirzamanda,	 felsefe-i	 tabiiyenin	 verdiği	 cereyan-ı	 küfrîye	 ve	 inkâr-ı	
ulûhiyete	karşı,	İsevîlik	dini	tasaffi	ederek	ve	hurafattan	tecerrüd	edip	İslâmiyete	
inkılâp	edeceği	bir	sırada,	nasıl	ki	İsevîlik	şahs-ı	mânevîsi,	vahy-i	semâvî	kılıcıyla	
o	 müthiş	 dinsizliğin	 şahs-ı	 mânevîsini	 öldürür.	 Öyle	 de,	 Hazret-i	 İsâ	
Aleyhisselâm,	 İsevîlik	 şahs-ı	 mânevîsini	 temsil	 ederek,	 dinsizliğin	 şahs-ı	
mânevîsini	temsil	eden	Deccalı	öldürür;	yani,	inkâr-ı	ulûhiyet	fikrini	öldürecek.	

	
1	Bakara	Suresi,	2:	216.	
2	Nisa	Suresi,	4:19.	
3	Taberi,	Tarih,	1:	188;	Sâlebi,	Arâis,		s.	220-224;	İbn.	Esir,	Kâmil,	1:160-161.	
4	Buhari,	Mezalim,	31;	Müslim,	İman,	242;	İbn-i	Mace,	Fiten,	33.	
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Dördüncü	tabaka-i	hayat:	 Şüheda	hayatıdır.	Nass-ı	Kur’ân’la,	 şühedanın,	
ehl-i	 kuburun	 fevkinde	 bir	 tabaka-i	 hayatları	 vardır.	 Evet,	 şüheda,	 hayat-ı	
dünyevîlerini	 tarik-i	hakta	 feda	ettikleri	 için,	Cenâb-ı	Hak,	kemâl-i	kereminden,	
onlara	 hayat-ı	 dünyeviyeye	 benzer,	 fakat	 kedersiz,	 zahmetsiz	 bir	 hayatı	 âlem-i	
berzahta	 onlara	 ihsan	 eder.	 Onlar	 kendilerini	 ölmüş	 bilmiyorlar.	 Yalnız	
kendilerinin	daha	iyi	bir	âleme	gittiklerini	biliyorlar,	kemâl-i	saadetle	mütelezziz	
oluyorlar,	ölümdeki	 firak	acılığını	hissetmiyorlar.1	Ehl-i	kuburun	çendan	ruhları	
bâkidir;	 fakat	 kendilerini	 ölmüş	 biliyorlar.	 Berzahta	 aldıkları	 lezzet	 ve	 saadet,	
şühedanın	lezzetine	yetişmez.	

Nasıl	 ki,	 iki	 adam	 bir	 rüyada	 cennet	 gibi	 bir	 güzel	 saraya	 girerler.	 Birisi	
rüyada	 olduğunu	 bilir;	 aldığı	 keyif	 ve	 lezzet	 pek	 noksandır.	 “Ben	 uyansam	 şu	
lezzet	kaçacak”	diye	düşünür.	Diğeri	rüyada	olduğunu	bilmiyor;	hakikî	lezzet	ile	
hakikî	 saadete	mazhar	olur.	 İşte,	 âlem-i	berzahtaki	emvat	ve	şühedanın	hayat-ı	
berzahiyeden	 istifadeleri	 öyle	 farklıdır.	 Hadsiz	 vakıatla	 ve	 rivayatla,	 şühedanın	
bu	 tarz-ı	 hayata	 mazhariyetleri	 ve	 kendilerini	 sağ	 bildikleri	 sabit	 ve	 kat’îdir.	
Hattâ,	 Seyyidü’ş-Şüheda	 olan	 Hazret-i	 Hamza	 Radıyallahu	 Anh,	 mükerrer	
vakıatla,	 kendine	 iltica	 eden	 adamları	 muhafaza	 etmesi	 ve	 dünyevî	 işlerini	
görmesi	 ve	 gördürmesi	 gibi	 çok	 vakıatla,	 bu	 tabaka-i	 hayat	 tenvir	 ve	 ispat	
edilmiş.	Hattâ,	ben	kendim,	Ubeyd	isminde	bir	yeğenim	ve	talebem	vardı.	Benim	
yanımda	 ve	 benim	 yerime	 şehid	 olduktan	 sonra,	 üç	 aylık	 mesafede	 esarette	
bulunduğum	 zaman,	 mahall-i	 defnini	 bilmediğim	 halde,	 bence	 bir	 rüya-yı	
sadıkada,	 tahte’l-arz	 bir	 menzil	 suretindeki	 kabrine	 girmişim.	 Onu	 şüheda	
tabaka-i	hayatında	gördüm.	O	beni	ölmüş	biliyormuş;	benim	 için	çok	ağladığını	
söyledi.	 Kendisini	 hayatta	 biliyor.	 Fakat	 Rus’un	 istilâsından	 çekindiği	 için,	
yeraltında	 kendine	 güzel	 bir	 menzil	 yapmış.	 İşte	 bu	 cüz’î	 rüya,	 bazı	 şerâit	 ve	
emâratla,	geçen	hakikate	bana	şuhud	derecesinde	bir	kanaat	vermiştir.	

Beşinci	 tabaka-i	 hayat:	 Ehl-i	 kuburun	 hayat-ı	 ruhanîleridir.	 Evet,	 mevt,	
tebdil-i	 mekândır,	 ıtlak-ı	 ruhtur,	 vazifeden	 terhistir;	 idam	 ve	 adem	 ve	 fenâ	
değildir.	Hadsiz	vakıatla	ervâh-ı	evliyanın	temessülleri	ve	ehl-i	keşfe	tezahürleri	
ve	 sair	 ehl-i	 kuburun	 yakazaten	 ve	 menâmen	 bizlerle	 münasebetleri	 ve	 vakıa	
mutabık	olarak	bizlere	ihbaratları	gibi	çok	delâil,	o	tabaka-i	hayatı	tenvir	ve	ispat	
eder.	 Zaten	 bekà-i	 ruha	 dair	 Yirmi	 Dokuzuncu	 Söz,	 bu	 tabaka-i	 hayatı	 delâil-i	
kat’iye	ile	ispat	etmiştir.”2	

Gerçekten	de	yüce	Allah’ın	şeytana	kıyamete	kadar	yaşama	hakkı	verip	bir	
başkasına	 vermemesi	 düşünülemez.	 Bizim	 hayatımızdan	 farklı	 hayat	
mertebelerinin	bulunduğu	bu	maddi	alemde	Hz.	İsa,	(as)	Hz.	Hızır	ve	İlyas	(as)	ve	
Hz.	 İdris	 (as)	bu	konuda	da	Allah’ın	hikmetine	ve	 rahmetine	ayine	olmuşlar	ve	
“Hayy”	 isminin	tecellisini	 insanlık	aleminde	bir	başka	surette	tezahürüne	vesile	
olmuşlardır.	

	
1	Tirmizi,	Cihad,	6;	Nesai,	Cihad,	35;	İbn-i	Mace,	Cihad,	16.	
2	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Mektubat,	2010,	s.	15-18.	
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Hz.	YUŞA	B.	NUN	(AS)	
	

Hz.	 Musa	 (as)	 zamanında	 yaşamıştır.	 Hz.	 Musa’ya	 inanan	 gençlerin	
seçkinlerinden	ve	ileri	gelenlerindendir.		Musa	(as)	Tevrat’ı	öğretmek	için	seçtiği	
yetmiş	 kişiden	 birisidir	 ve	Musa	 (as)	 ile	 Tur-i	 Sina’ya	 gitmiş	 Allah’ın	 kelâmını	
işitmiştir.	

Hz.	Musa	 (as)	Hz.	 Hızır	 (as)	 ile	 görüşmeye	 gittiği	 zaman	 beraberinde	Hz.	
Yuşa’yı	da	götürmüştür.1	Hz.	Musa	 (as)	 ve	Yuşa	 (as)	Hızır	 (as)	 ile	 tam	on	 sekiz	
gün	beraber	arkadaşlık	yapmışlardır.	

Yuşa	(as)	ayrıca	iyi	bir	komutan	olarak	Hz.	Musa’nın	(as)	İsrailoğullarından	
kurduğu	 ve	 eğittiği	 güçlü	 ordusuna	 kumandanlık	 etmiştir.	 Musa	 (as)	 vefat	
etmeden	önce	Yüce	Allah	Musa’ya	 (as)	 “Yuşa’yı	 (as)	Kubbetüzzaman’a	 götürüp	
bereketle	dua	etmesini	ve	kendisinden	sonra	 İsrail	oğullarına	yönetici	olmasını	
tavsiye	etmiş,	Musa	(as)	da	öyle	yapmıştır.	

Musa	 (as)	 İsrailoğullarını	 toplayarak	 “Bundan	 sonra	 size	 Yuşa	 b.	 Nun	
idarecilik	 edecek	 ve	 sizleri	 yönetecektir.	 Sizler	 ona	 itaat	 edecek	 ve	 isyan	
etmeyeceksiniz.	Sizler	de	onu	dinleyin	ve	emirlerine	itaat	ediniz.	O	sizin	aranızda	
hak	 ve	 adaletle	 hükmedecektir.	 Ona	 muhalefet	 eden	 veya	 isyan	 eden	
lanetlenecektir”2	dedi.		

Tih	 çölündeki	 zorunlu	 kırk	 yıllık	 ikamet	 sona	 erdikten	 ve	 Musa’nın	 (as)	
Azr-ı	 Mukaddes’e	 yakın	 yerde	 vefatından	 sonra	 İsrailoğullarına	 peygamber	
olarak	görevlendirildi.	3	

Yüce	 Allah	 Eriha’daki	 zorba	 ve	 zalim	 kavimle	 savaşmayı	 Musa’ya	 (as)	
emrettiği	zaman	Allah’ın	 fazlına	ve	nimetlerine	mazhar	olan	 iki	erden	birisi	Hz.	
Yuşa	b.	Nun	 (as)	 idi.4	Daha	önce	onlarla	 savaşmaktan	kaçınan	 İsrailoğulları	Tih	
çöllerinde	 perişan	 dolaşarak	 vefat	 ettiler.	 Zira	 yüce	 Allah	 onların	 “Arz-ı	
Mukaddes’e	 girmekten	 mahrum	 bırakacağını	 söylemişti.	 Onlardan	 sadece	 Hz.	
Musa	 (as)	 ile	 Hz.	 Yuşa	 b.	 Nun	 hayatta	 kaldılar	 ve	 onlar	 Arz-ı	 Mukaddese	
girebildiler.	 Yuşa	 (as)	 geriden	 gelen	 genç	 dinamik	 ve	 gözüpek	 gençlerden	
oluşturduğu	ordu	ile	savaştı.		

Hz.	 Musa’nın	 (as)	 tavsiyesi	 ile	 İsrailoğulları	 Hz.	 Yuşa’ya	 (as)	 biat	 ederek	
itaat	 ettiler.5	Yuşa	 (as)	 İsrailoğullarını	 Eriha’ya	 yani,	 Beytü’l-Makdis’e	 götürdü,	
Beyt-i	 Makdisi	 altı	 ay	 kuşatma	 altına	 aldı	 ve	 fethetti.	 Sonra	 Şam	 ve	 çevresini	
hakimiyeti	 altına	 aldı.	 Ele	 geçirdiği	 beldelere	 İsrail	 oğullarından	 valiler	 tayin	
etti.6		

Yuşa	 (as)	 İsrail	 oğullarını	 Beyt-i	Makdis’te	 Tevratın	 ahkamına	 göre	 yirmi	
yedi	 sene	 idare	 etti.7	Nihayet	 yüz	 yirmi	 yaşlarında	 vefat	 ederek	 Efraim	 dağına	
defnedildi.8		
		

	
1	Kehf	Suresi,	18:	60.	
2	Yâkubî,	Tarih,	1:	45-46.	
3	Taberî,	Tarih,	1:	225;	Sâlebî,	Arais,	248;	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:	20O.	
4	Mâide	Suresi:	5:	23;	Taberî,	Tefsir,	6:176;	Sâlebî,	Arais,	s.250.	
5	Taberî,	Tarih,	1:	227;	Sâlebî,	Arais,	248.	
6	Ebülfida,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	1:	325.	
7	Taberi,	Tarih,	1:228;	Sâlebî,	Arais,	250;	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:	203.	
8	Taberi,	Tarih,	1:229;	Sâlebî,	Arais,	250.	
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Hz.	İLYAS	(AS)		
	

Kur’an-ı	 Kerimde	 isimleri	 geçen	 peygamberlerden	 birisi	 de	 İlyas	
Aleyhisselamdır.	 Nesebi	 hakkında	 fazla	 bilgiye	 sahip	 değiliz.	 Kur’an-ı	 Kerimde	
Hz.	Musa	ve	Harun	Aleyhisselamdan	bahsedilmiş	ve	arkasından	Hz.	İlyas’tan	(as)	
da	 “Muhakkak	 ki	 İlyas	 da	 peygamberlerdendi”1	şeklinde	 ismi	 geçmektedir.		
Enbiya	 Suresinde	 de	 Hz.	 Zekeriya,	 Yahya	 ve	 İlyas	 (as)	 “salih	 peygamberler”	
olarak	zikredilmektedir.2		

Abdullah	 b.	 Mesud	 (ra)	 ve	 Abdullah	 b.	 Abbas’dan	 (ra)	 rivayet	 edilen	 bir	
hadise	 göre	Hz.	 İdris	 (as)	 ile	 İlyas’ın	 (as)	 aynı	 şahıs	olduğu	Nuh’un	 (as)	dedesi	
olduğu	ifade	edilir.3		

Yuşa	 b.	 Nun	 (as)	 Şam	 ve	 çevresini	 fethettikten	 sonra	 oraya	 İsrailoğulları	
hakim	 olmuştur.	 Zamanla	 Tevrat’a	 yaptıkları	 ahd-ü	 misakı	 unutmuşlar	 ve	 pek	
çok	 batıl	 inanç	 ve	 ibadet	 ihdas	 etmişlerdi.	 Hz.	 Musa’dan	 sonra	 ahir	 zaman	
peygamberi	 Hz.	 Muhammed	 (as)	 gelene	 kadar	 ve	 Kur’an-ı	 Kerim	 nazil	 olana	
kadar	gelen	bütün	peygamberler	Tevrat’ın	hükümlerine	uymaya	insanları	davet	
etmiştir.	Hz.	İlyas	(as)	da	insanları	Tevrat’a	uymaya	ve	uygulamaya	davet	etmiş4	
kavminin	kendisine	iman	etmemesi	ve	öldürmek	istemeleri	üzerine	dağlarda	ve	
çöllerde	yaşadığı	için	tenhalarda	Allah’a	ibadet	etmiş	ve	yalnızlığı	sevmiştir.5		

Kur’an-ı	Kerim	Hz.	İlyas’ın	(as)	milletine	“Allah’a	karşı	gelmekten	sakınmaz	
mısınız?	Her	şeyi	yoktan	yaratan	atalarınızın	ve	babalarınızın	da	sizin	de	Rabbi	
olan	 Allah’ı	 bırakıp	 Baal	 putuna	 mı	 tapıyorsunuz?”6	diye	 kavmini	 uyardığı	
anlatılmaktadır.	Ayette	geçen	Baal	putunun	bulunduğu	yerin	Baalbek	olduğu	ve	
adını	bu	puttan	aldığı	 İlyas’ın	 (as)	bu	beldeye	peygamber	olarak	gönderildiğini	
anlıyoruz.	

Baalbek	 kralı	 Hz.	 İlyas’a	 inanan	 birisiydi	 ancak	 bir	 gün	 yanına	 gelen	 bir	
grup	putperest	ile	görüştü.	Onların	dünyadaki	zenginliği	ve	refahına	hayran	oldu.	
Onlar	 da	 kralı	 kendileri	 gibi	 putlara	 tapınmaya	 davet	 ettiler.7	Kral	 onlara	
meyletti.	Hz.	İlyas’ın	(as)	yanına	geldiği	bir	zaman	Hz.	İlyas’a	(as)	“Ey	İlyas!	Senin	
bizi	 davet	 ettiğin	 dinin	 bize	 bir	 faydasını	 göremiyorum”	 dedi.	 Puta	 tapanların	
dünyada	 refah	 içinde	yaşadıklarını	 tek	 tek	 isim	vererek	anlattı	 ve	 “Onlar	bizim	
gibi,	bizden	daha	iyi	yaşıyorlar,	hem	hiçbir	felakete	de	uğramıyorlar”	dedi.		

Bu	 sözler	 İlyas	 Aleyhisselamın	 başına	 kaynar	 kazan	 dökülmüş	 gibi	 bütün	
vücudunun	 ürpermesine	 sebep	 oldu.	 Tüyleri	 diken	 diken	 oldu.	 “İnna	 Lillahi	 ve	
inna	 ileyhi	 raciun!	 Biz	 Allah’tan	 geldik	 ve	 yine	 Allah’ın	 huzuruna	 dönüp	 hesap	
vereceğiz!”	dedi.	Kralın	yanından	ayrıldı.	Kral	da	irtidat	ederek	putperest	oldu.8	
Sonra	da	Hz.	 İlyas’ı	 (as)	öldürmek	 için	yakalama	emri	 çıkardı.	Bu	 sebeple	 İlyas	
(as)	çöllere	ve	dağlara	çıktı	ve	mağaralarda	yedi	sene	gizlenerek	yaşadı.	

İlyas	 (as)	 kral	 tarafından	 aranmakta	 olduğu	 bir	 gece	 İsrailoğullarından	
Elyesa	 b.	 Atup	 adında	 çocuğu	 hasta	 olan	 saliha	 bir	 kadının	 evine	 sığınmak	
zorunda	kaldı.	Hasta	çocuk	İlyas’ın	(as)	duası	ile	iyileşince	annesi	onu	Hz.	İlyas’a	

	
1	Saffat	Suresi,	37:	123.	
2	Enbiya	Suresi,	21:85.	
3	Buhari,	Enbiya,	4-5.	
4	Taberî,	Tarih,	1:	239;	Sâlebî,	Arais,	s.252,	İbn.	Esîr,	Kâmil,	1:	212.	
5	Hâkim,	Müstedrek,	2:	583.	
6	Saffat	Suresi,	37:	124-126.	
7	İbn.	Asâkir,	Tarih,	3:	99.	
8	Sâlebî,	Arais,	s.254.	
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hizmet	etmek	üzere	verdi.	Elyesa’	da	artık	İlyas’dan	(as)	hiç	ayrılmadı.	İlyas	(as)	
nereye	giderse	o	da	beraber	giderdi.1	

İsriloğulları	gittikçe	şımardılar	ve	azıttılar	 İlyas	(as)	onlara	nasihat	ediyor	
hakka	 ve	 istikamete	 davet	 ediyordu.	 Ancak	 bu	 onlara	 tesir	 etmiyordu.	 Bunun	
üzerine	İlyas	(as)	“Rabbim	onlardan	yağmuru	tut!”	diye	dua	etti.	Bunun	üzerine	
üç	 yıl	 hiç	 yağmur	 yağmadı.	 Her	 yer	 çöl	 haline	 geldi	 ve	 hayvanlar	 telef	 oldu.	
İnsanlar	büyük	bir	kuraklık	ve	mihnete	düştüler.		

İlyas	(as)	onlara	bu	başlarına	gelen	kuraklığın	onların	günahları	sebebiyle	
bir	 ikaz-ı	 ilahi	 olduğunu	 söylüyordu.	 “Boş	 yere	 aldanıp	 duruyorsunuz	
kuraklıktan	ve	darlıktan	mahvoldunuz	tövbe	ederek	Rabb-i	Rahime	iltica	edin	ta	
ki	 size	 yağmur	 versin	 ve	 sıkıntılarınızı	 gidersin!”	 diyordu.	 Nihayet	 akılları	
başlarına	geldi	ve	tövbe	ettiler.	Kıtlık	ve	kuraklığın	kalkması	için	Hz.	İlyas’tan	dua	
etmelerini	istediler.		

İlyas	(as)	dua	etti	ve	mü’minler	“Amin!”	dediler.	Denizden	bir	bulut	geldi	ve	
onlara	iri	damlalı	yağmur	getirdi.	Yüce	Allah	onların	sıkıntılarını	giderdi.	Yeniden	
bolluk	 ve	 berekete	 kavuştular	 ama	 inanan	 bir	 avuç	 mü’min	 dışında	 diğerleri	
putlara	 tapınmaya	 ve	 eski	 adet	 ve	 alışkanlıklarını	 devam	 ettirmeye	 devam	
ettiler.2		

İlyas	 (as)	onların	küfür	ve	 isyandan	vazgeçmeyeceklerini	anladı	ve	dünya	
hayatından	 soğudu.	 Ruhunu	 kabzetmesi	 için	 Allah’a	 yalvardı.	 Yüce	 Allah	 ona	
“Falan	günü	filan	yere	git!	Orada	sana	ateş	renginde	bir	at	verilecek,	korkma	ona	
bin!”	 ferman	 etti.	 İlyas	 (as)	 yanında	 Elyesa’	 olduğu	 halde	 emredilen	 yere	 gitti.	
Oraya	ateş	renginde	ateşten	bir	at	geldi	ve	İlyas’ın	(as)	yanında	durdu.		

İlyas	 (as)	 Elyesa’yı	 (as)	 kendi	 yerine	 halife	 bırakarak	 veda	 etti	 ve	 ata	
binerek	gözden	kayboldu.3		

Rivayetlere	 göre	 vefat	 etmeden	 hayatta	 kalmaya	 ve	 denizlerde	 zorda	 ve	
darda	 kalanlara	 yardım	etmeye	devam	eden	Hz.	 İlyas	 (as)	 ve	 ölümsüzlük	 suyu	
olan	 “Ab-ı	Hayat”tan	 içen	ve	karada	olup	darda	kalanlara	yardım	etmekte	olan	
Hz.	 Hızır	 (as)	 her	 sene	 Hac	 mevsiminde	 Kâbe’de	 ve	 Arafatta	 bir	 araya	 gelip	
görüşürler.4		

Hz.	 İlyas’ın	kaybolmasından	sonra	yüce	Allah	Baalbek’e	düşmanı	musallat	
etti.	 Onları	 perişan	 etti,	 ne	 yapacaklarını	 ve	 nereye	 kaçacaklarını	 bilemediler.	
Kral	 da	 düşmanlar	 tarafından	 hunharca	 katledildi.	 Hak	 ettikleri	 cezalarını	
buldular.5	

	
1	Taberî,	Tarih,	1:	239,	Salebî,	Arais,	s.259.	
2	Taberî,	Tarih,	1:	24O,	Sâlebî,	Arais,	s.259.	
3	Hâkim,	Müstedrek,	2:	583;	Taberî,	Tarih,	1:	24O,	Sâlebî,	Arais,	s.259.	
4	Taberî,Tarih,1:	188;	Sâlebî,	Arais,	s.	224;	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:	16O.	
5	Salebî,	Arais,	s.259.	
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Hz.	DAVUD	(AS)	
	

Davud	 (as)	 İsrailoğullarının	 Hz.	 Musa’dan	 (as)	 sonra	 gelen	 kral	
peygamberlerdendir.	 Yahuda	 kabilesinden	 İşa	 adındaki	 bir	 babanın	 sekizinci	
oğlu	olduğu	rivayet	edilmiştir.		

Hz.	Musa’nın	 vefatından	 sonra	Hz.	 Yuşa	 (as)	 Arz-ı	Mukaddese	 ve	 Allah’ın	
İsrailoğullarına	vaat	ettiği	“Arz-ı	Mev’ud”	olarak	isimlendirilen	Şam	ve	Filistin		ve	
Kenan	 illerine	 hakim	 olmuş	 ve	 İsrailoğullarını	 bu	 beldelere	 Vali	 yaparak	
yönetime	 hakim	 olmuşlardı.	 Bir	 müddet	 insanları	 adalet	 ve	 hakkaniyet	 üzere	
yönettikten	sonra	iktidar	ve	servetin	kendilerine	verdiği	şımarıklık	ile	Tevrat’ın	
hükümlerini	çiğneyerek	yeniden	cahiliyenin	zulüm	ve	sefahetine	döndüler.	Yüce	
Allah	 onlara	 zalim	 kavimleri	 musallat	 etti	 ve	 bu	 nedenle	 hakimiyetleri	 de	
servetleri	de	ellerinden	çıktı	ve	perişan	oldular.		

Bunun	 üzerine	 İsrailoğulları	 hatalarını	 anladılar	 ve	 tövbe	 ederek	 Allah’a	
yalvardılar	 ve	 “Bize	 bir	 hükümdar	 gönder	 ki	 onun	 liderliğinde	 Allah	 yolunda	
savaşalım”	dediler.		

İçlerindeki	 peygamberi	 onlara	 “Size	 savaş	 farz	 kılınırsa	 korkarız	 siz	
savaşmaktan	 kaçarsınız!”	 diyince	 onlar	 da	 “Biz	 neden	 Allah	 yolunda	
savaşmayacakmışız?	 Biz	 yurtlarımızdan	 çıkarıldık,	 mal	 ve	 evlatlarımızdan	 ayrı	
bırakıldık...”	 dediler.	 Sonra	 onlara	 savaş	 farz	 kılınınca	 birazı	 müstasna	 çoğu	
savaştan	yüz	çevirdi.”1	

Yüce	Allah	içlerinden	Talut	adında	bir	askeri	kumandan	çıkardı	ve	vahiyle	
peygamberlerine	 “Talut’u	 kendilerine	 lider	 ve	 komutan	 tayin	 ettiğini”	 haber	
verdi.	Peygamberleri	de	İsrailoğullarına	“Allah	size	Talut’u	hükümdar	tayin	etti.”	
deyince	onlar		“O	nasıl	bize	hükümdar	olabilir	ki	onun	malı	ve	serveti	azdır.	Biz	
hükümdarlığa	ondan	daha	layıkız!”	dediler.		

Peygamberleri	onlara	“Allah	onun	ilmi,	ibadeti	ve	Allah’a	olan	itaati	ile	size	
üstün	 kıldı.	 Allah	 mülkünü	 ve	 mülk	 üzerindeki	 hakimiyeti	 dilediğine	 verir.	 O	
Allahın	 lutfu	geniş	ve	 ilmi	sonsuzdur	hikmeti	 ile	 layık	olana	hak	ettiğini	verir”2	
dediler.	

İsrailoğulları	 kabul	 etmekte	 direndiler.	 Bunun	 üzerine	 peygamberleri	
onlara	“Onun	hükümdarlığının	Allah	tarafından	onaylandığının	alameti	size	Allah	
tarafından	 verilen	 Musa	 (as)	 ve	 Harun’un	 (as)	 mirası	 olan	 Tevratı	 ve	 Kutsal	
Emanetleri	taşıyan	“Tabut”	isimli	sandığı	meleklerin	eliyle	getirmesidir.	Buna	da	
inanmazsanız	o	zaman	zillet	ve	hakarete	hazır	olun!”3	dedi.		

İsrailoğullarının	Tevrat	levhalarını		ve	kutsal	emanetleri	içinde	bulunan	bu	
sandığı	Amalikalılarla	yaptıkları	bir	savaşta	onlara	kaptırmışlardı.	Bunu	yeniden	
ele	 geçirmek	 onlar	 için	 çok	 büyük	 önem	 arzediyordu.	 Gerçekten	 de	 o	 zamanın	
peygamberlerinin	 bir	 mucizesi	 ve	 Talut’un	 Allah	 tarafından	 komutan	 ve	 lider	
olarak	 görevlendirilmesinin	 alameti	 olarak	 melekler	 “Tabut”	 denen	 sandığı	
getirdiler	ve	Talut	da	bunu	İsrailoğullarına	göstererek	koruma	altına	aldırdı.	

Bunun	 üzerine	 kendilerine	 cesaret	 ve	 güven	 gelen	 İsrailoğulları	 Talut’un	
etrafında	 toplanarak	 Yahudileri	 topraklarından	 çıkaran	 ve	 halkına	 zulmeden	
zalim	ve	cebbar	Calut’un	ordusuna	karşı	savaş	hazırlığına	başladılar.		

	
1	Bakara	Suresi,	2:	246.			
2	Bakara	Suresi,	2:	247.		
3	Bakara	Suresi,	2:	248.	
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Talut	ordusu	ile	sefere	çıktı	ve	çölü	geçerek	(Aden	Irmağı)	yanına	geldiler.	
Çölden	geçen	ordu	içindeki	asker	hem	yorulmuş,	hemde	çok	susamışlardı.	Talut	
ordusunu	konuşlandırdığı	ırmağa	yakın	bir	yerde	onlara	şöyle	hitap	etti:		

“Allah	 sizi	bir	 ırmak	 ile	 sınayacaktır.	Kim	ondan	 içerse	o	benden	değildir.	
Kim	 ondan	 içmezse	 o	 bendendir.	 Ancak	 çok	 susayana	 bir	 avuç	 kadar	 içme	
müsaadesi	 vardır.”	 Bu	 kesin	 emre	 rağmen	 ırmağı	 gören	 Yahudiler	 tuz	 yemiş	
koyunlar	gibi	koşuşarak	pek	azı	müstesna	kana	kana	o	sudan	içtiler.	

Talut	 ve	 ordusu	 nehri	 geçip	 Caluta	 karşı	 nehri	 arkalarına	 alarak	 savaş	
vaziyeti	 alıp	 beklemeye	 başladılar.	 Ancak	 nehrin	 suyundan	 kana	 kana	 içenler	
hastalandılar.	Calutun	ordusu	görünüce	kalplerine	korku	düştü	ve	“Bu	gün	bizim	
Calut’a	 karşı	 koyacak	 gücümüz	 yok!”	 dediler.	 Allah’a	 kavuşmayı	 isteyen	 ve	
Talut’a	 itaat	 eden	 bir	 grup	 da	 “Siz	 isterseniz	 savaşmayın.	 Biz	 kanımızın	 son	
damlasına	 kadar	 savaşacağız	 ve	 Allah’ın	 yardımı	 ile	 zaferi	 kazanacağız.	 Nice	
küçük	 topluluk	 var	 ki	 Allah’ın	 izni	 ve	 yardımı	 ile	 nice	 kalabalık	 topluluklara	
galebe	etmişlerdir.	Allah	sabredenlerle	beraberdir.”	dediler.1		

Savaşma	 niyetinde	 olmayanları	 Talut	 ordusundan	 ayırdı.	 Kalanların	
“Ashab-ı	 Bedir”	 kadar,	 yani	 313	 kişi	 kadar	 olduğu	 rivayet	 edilir.	 Savaşmak	
istemeyenler	 ordu	 ile	 beraber	 bırakmış	 veya	 savaşmaya	 zorlamış	 olsaydı	
savaşanların	morallerini	bozma	ve	tam	savaşın	kızıştığı	anda	bırakıp	kaçma	riski	
vardı	ki	bu	daha	büyük	bir	tehlike	arz	ediyordu.		

Calut	 ve	 ordusu	 ile	 karşı	 karşıya	 gelince	 de	 “Rabbimiz!	 Bize	 sabır	 yağdır.	
Ayaklarımıza	sebat	ver.	İnkarcı	zalimlere	karşı	bize	yardım	et!”	diye	yalvardılar.2		

Yüce	 Allah	 bu	 kıssa	 ile	 “Nice	 az	 bir	 topluluk,	 Allah’ın	 izniyle	 çok	 bir	
topluluğa	 gâlip	 gelmiştir.	 Ve	 Allah,	 sabredenlerle	 beraberdir”3	ayetinde	 ifade	
edilen	 hakikati	 ders	 vermekte	 ve	 Allah’ın	 yardımının	 ve	 zaferin	 çokluğa	 ve	
kemiyete	göre	değil,	ne	kadar	az	da	olsalar	keyfiyete	ve	kaliteye	göre	olduğunu	
ders	vermektedir.	

Tarih	bunun	misalleri	ile	doludur.	Peygamberimizin	(asm)	en	büyük	siyasi	
meselesi	olan	 “Bedir	Savaşını”	313	veya	333	sahabe	 ile	kazandığı	bir	gerçektir.	
Yine	ahirzamanda	gelecek	olan	Mehdi’de	Deccalın	gücüne	ve	ordularına	“Ashab-ı	
Bedir”	 kadar	 kendisine	 imanla,	 ihlasla	 ve	 itaatle	 bağlı	 olan	bir	 avuç	mü’min	 ile	
kazanacağı	rivayetlerde	haber	verilmektedir.	Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	
“Bu	 vazifenin	 istinad	 ettiği	 kuvvet	 ve	 manevi	 ordusu	 yalnız,	 ihlas,	 sadakat	 ve	
tesanüd	 sıfatlarına	 tam	 sahip	 oaln	 bir	 kısım	 şakirtlerdir.	 Ne	 kadar	 az	 olsalar,	
manen	 bir	 ordu	 kadar	 kuvvetli	 ve	 kıymetli	 sayılırlar”4 	ifadeleri	 ile	 izah	
etmektedir.	

Peygamberimiz	 (asm)	 Allah’ın	 yardım	 ve	 zaferinin	 ihlas,	 sadakat	 ve	
zayıflıkla	 beraber	 Allah’a	 itaatin	 alameti	 olan	 namaz	 kılmaya	 bağlı	 olduğunu	
haber	 vermiştir.	 “Allah	 bu	 ümmete	 zayıflıkları,	 ihlasları	 ve	 namaz	 kılmaları	 ile	
yardım	eder”5	buyurmuşlardır.	

	
Hz.	Davud	Aleyhisselamın	Çobanlık	Yapması	
Hz.	Davud	(as)	kısa	boylu	çelimsiz	ve	hastalıklı	gibi	olduğu	için	babası	 İşa	

onu	hor	görürdü	ve	diğer	kardeşleri	 ile	 insanlar	arasına	çıkarmak	 istemezdi	ve	

	
1	Bakara	Suresi,	2:	249.	
2	Bakara	Suresi,	2:	250.	
3	Bakara	Suresi,	2:	249.	
4	Emirdağ	Lahikası,	s.	259.	
5	Buhari,	Cihad,	76;	Nesai,	Cihad,	43.	



	 193	

onu	koyunlarına	çoban	yapmıştı.	Bununla	beraber	yüce	Allah	ona	çok	güzel	bir	
ses	 vermişti.	 Davar	 güttüğü	 esnada	 sapanı	 ile	 taş	 atıyordu	 ve	 nereyi	 vurmak	
isterse	muhakkak	orayı	tutturuyordu.		

Bir	gün	babasına	“Babacığım!	Ben	bu	sapanımla	attığım	her	şeyi	muhakkak	
vurup	düşürüyorum!”	dedi.	Babası	da	onu	horlayarak	 “Müjde	sana!	Allah	senin	
rızkını	sapanının	içine	koymuştur!”	dedi.		

Bir	 başka	 gün	 babasına	 “Babacığım!	 Dağda	 bulunduğum	 bir	 sırada	
yuvasında	duran	bir	aslana	rast	geldim.	Hiç	korkmadan	onun	üzerine	bindim	ve	
kulaklarını	 tuttum!”	 dedi.	 Babası	 da	 “Müjde	 sana!	 Bu	 Allah’ın	 sana	 verdiği	 bir	
hayırdır!”	dedi.	

Bir	başka	gün	 “Babacığın	ben	dağda	gezerken	Allah’ı	 zikrediyor	ve	 tesbih	
ediyorum	 dağlar	 da	 benimle	 beraber	 aynı	 sözleri	 söyleyerek	 Allah’ı	 tesbih	
ediyor.”	dedi.	Babası	da	“Bu	sana	Allah’ın	verdiği	bir	hayırdır!”	dedi.1		

	
Davud	Aleyhisselamın	Talut’un	Ordusuna	Katılması	
Davud’un	 (as)	 babası	 çok	 yaşlı	 idi.	 Kardeşleri	 de	 Calut’a	 karşı	 savaşmak	

üzere	 Talut’un	 ordusuna	 katılmışlardı.	 Davud	 (as)	 da	 dağda	 hayvanlarına	
çobanlık	yapıyordu.	Kendisine	bir	ses	geldi.	“Ey	Davud!	Calut’u	sen	öldüreceksin.	
Sen	burada	ne	yapıyorsun?	Davarları	Rabbine	emanet	et	ve	sen	de	savaşa	katıl.	
Talut	Calut’u	öldürene	malının	yarısını	vermeyi	kızı	ile	evlendirmeyi	vaat	ediyor”	
diyordu.		

Davud	(as)	sürüsünü	ve	hayvanlarını	dağda	bırakıp	eve	geldi.	Babası	“Niçin	
geldiğini?”	 sordu.	 O	 da	 “savaşa	 gitmek	 için”	 geldiğini	 söyledi.	 Sürüyü	 kime	
bıraktın?”	 dedi.	 O	 da	 “Sürüyü	 çok	 emin	 birisine	 bıraktım!”	 dedi.	 Babası	 çoban	
arkadaşlarına	emanet	ettiğini	düşündü.	Babası	hemen	kendisi	ve	kardeşleri	için	
azık	 hazırladı	 ve	 “Git	 hemen	 kardeşlerini	 bul	 ve	 bunları	 onlara	 ver.	 Savaştan	
sonra	hemen	dön	işinin	başına	gel!”	dedi.		

Davud	 (as)	 kardeşleri	 için	 hazırlanan	 azığı,	 asasını,	 torbasını	 ve	 sapanını	
alarak	 yola	 çıktı.	 Yolda	 bir	 taş	 “Beni	 yanına	 al.	 Allah	 benimle	 Calut’u	
öldürecektir!”	dedi.	Davud	(as)	o	taşı	aldı	torbasına	koydu.	Bu	şekilde	bir	kaç	taş	
daha	 kendisine	 seslendi.	 Hz.	 Davud	 (as)	 onları	 da	 aldı	 ve	 torbasına	 koydu	 ve	
orduya	yetişti.2	

Davud	(as)	sapanına	koyduğu	taşlarla	düşmana	her	atışında	birin	düşürüp	
öldürüyordu.	 Bu	 arada	 Calut’u	 atı	 üzerinde	 gördü	 ve	 attığı	 bir	 sapan	 taşı	 ile	
başından	vurarak	atından	düşürdü.	Düştüğü	yerde	de	öldü.3	

Liderlerinin	 öldüğünü	 gören	 ordu	 dağıldı	 ve	müslümanlar	 çok	 büyük	 bir	
zafer	 kazandılar.	 Bu	 savaş	 inananlar	 ile	 inanmayanların,	 Allah’a	 tevekkül	
edenlerle	etmeyenlerin,	sabır	ve	sebat	gösterenlerle	göstermeyenlerin,	dünyaya	
rağbet	edenlerle	etmeyenlerin	durumuna	güzel	bir	misal	oldu.	

Yüce	 Allah	 Calutun	 ölümünü	 Davud’un	 eliyle	 sağlayarak	 Davud’un	
samimiyet	 ve	 ihlasını	 insanlara	 gösterdi.	 İnsanlar	 arasında	 onu	 öne	 çıkardı	 ve	
topluma	 lider	 yaptı.	 Talut’tan	 sonra	 mülkün	 idaresini	 Hz.	 Davud’a	 verdi.	 Yüce	
Allah	 Calut’un	 öldürülmesini	 Davud’a	 alamet	 yaptı	 ve	 Davud’a	 ilim	 ve	 hikmet	
verdi.	Daha	sonra	ona	nübüvvet	ve	mülk	de	vererek	nimetini	tamamladı.4	

	
1	Taberî,	Tarih,	1:	245;	Sâlebî,	Arais,	s.270.	
2	Taberî,	Tarih,	1:	245,	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:	22O.	
3	Bakara	Suresi,	2:	251.	
4	Bakara	Suresi,	2:	251.	
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Talut	vaad	ettiği	 şekilde	kızını	Hz.	Davud’a	verdi	ve	servetinin	yarısını	da	
ona	 hibe	 etti.	 Mülkünde	 de	 onun	 hükmünün	 geçerli	 olduğunu	 duyurdu.	
Yönetiminin	 üçte	 birini	 Davud’a	 (as)	 bıraktı.1	Talut	 vefat	 edince	 yönetim	
tamamen	Davud	Aleyhisselama	kaldı.	

	
Davud	Aleyhisselama	Nübüvvet	ve	Kitap	Verilmesi	
Yüce	Allah	nübüvvetle	Hz.	Davud’u	(as)	şereflendirdikten	sonra	dağları	ve	

kuşları	onun	emrine	verdi.	Yüce	Allah	Hz.	Davud’a	(as)	çok	güzel	bir	ses	vermişti.	
Davud	 (as)	 dağlarda	 ve	 ovalarda	 Allah’ı	 güzel	 sesi	 ile	 zikrederken	 kuşlar	 ve	
dağlar	da	onunla	beraber	zikrediyorlardı.2	

Yüce	Allah	Davud	Aleyhisselama	“Zebur”	adında	bir	“Kitap”	verdi.	Bu	kitap	
150	sureden	ibarettir.	İçerisinde	Allah’ı	zikr	için	tesbihler	ve	övgüler	ile	pek	çok	
konuda	 nasihatler	 vardı.	 Ahkama	 dair	 ayetler	 olmadığı	 için	 ahkam	 konusunda	
Tevrat’ın	hükümlerine	uymayı	emretmiştir.	Çünkü	Kur’an-ı	Kerim	dışında	hiçbir	
semavi	suhuf	ve	kitap	diğerini	neshetmemiş;	ancak	tamamlamıştır.		

Davud	Aleyhisselamın	 çok	 güzel	 sesi	 vardı	 ve	 Zebur’u	 okumaya	 başladığı	
zaman	onun	okumasına	kuşların	ve	dağların	da	iştirak	ederdi.	Yüce	Allah	Kur’an-
ı	 Kerimde	 “Biz	 onun	 mülkünü	 güçlendirdik	 ve	 kendisine	 hikmet	 ile	 güzel	
konuşma	vermiştik.	Dağlar	da	etrafına	toplandığı	kuşlarda	onunla	beraber	Allah’ı	
tesbih	ederlerdi.	Hepsi	de	Allah’a	yönelmişlerdi”3	buyurur.	

Ahkamda	ise	Tevrat’ın	hükümlerine	göre	hükmetmiş	ve	Tevrat’ın	şeriatını	
uygulamıştır.	Nitekim	Kur’an-ı	Kerimde	Hz.	Davud’un	(as)	adaletle	hükmettiğini,	
hataya	 düştüğü	 zaman	 hemen	 Allah’a	 iltica	 ederek	 ağlayıp	 af	 ve	 merhamet	
dilediğini	anlatır.		

İki	kardeşten	birinin	doksan	dokuz	koyunu,	diğerinin	bir	tek	koyunu	vardı.	
Dokdan	 dokuz	 koyunu	 olan	 bir	 koyunu	 olan	 ile	 tartışmaya	 girerek	 onun	
koyununu	 da	 aldı.	 Bu	 dava	 Hz.	 Davud’a	 gelince	 Davud	 (as)	 her	 iki	 tarafı	
dinlemeden	hüküm	verdi	 ve	 bu	hüküm	yanlıştı.	 Bunun	üzerine	 yüce	Allah	 onu	
uyardı.	 “Ey	Dâvud,	biz	seni	yeryüzünde	halife	yaptik.	 İnsanlar	arasinda	adaletle	
hükmet,	 keyfine	 uyma.	 Sonra	 seni	 Allah	 yolundan	 saptirir.	 Allah’ın	 yolundan	
sapanlara,	Allah'ın	hesap	gününü	unuttuklarindan	dolayı,	çetin	bir	azap	vardır”4	
buyurdu.	Davud	(as)	hatasını	anladı	ve	ağlayarak	tövbe	ve	istiğfar	etti.	Yüce	Allah	
onu	affetti.5	

	
Davud	Aleyhisselamın	Halkı	İdare	Etmesi	
Davud	 (as)	 krallığı	 döneminde	 çoğu	 defa	 tebdil-i	 kıyafet	 halkın	 arasına	

karışır	kendi	yönetimini	eleştirir	ve	halkın	durumunu	ve	yönetimine	eleştirisine	
gözleri	 ile	 şahit	 olurdu.	 Sonra	 yaptığı	 yanlışları	 düzeltirdi.	 Bu	 nedenle	
yönetiminden	memnun	olmayan	yoktu.6		

	
1	Taberî,	Tarih,	1:245;	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:	22O.	
2	Enbiya	Suresi,	21:	79;	Sebe	Suresi,	34:	10.	
3	Sad	Suresi,	38:	19-22.	
4	Sad	Suresi,	38:	26.	
5	Bazı	kitaplarda	Hz.	Davud’a	ait	anlatılan	ve	Davud’un	(as)	bir	kumandanın	hanımını	almak	için	
savaşa	gönderip	şehit	olmasını	ve	hanımının	dul	kalmasını	istediği	şeklinde	İsrailiyattan	gelen	bir	
rivayetin	aslı	yoktur.	Hz.	Ali	 (ra)	o	kıssa	 ile	 ilgili	olarak	“İsrailoğullarının	anlattıkları	bu	kıssayı	
kabul	edip	anlatana	iki	iftira	haddi	cezası	vardır.	Yani	160	sopa	ceza	vardır.”	demiştir.	(Kurtubî,	
Tefsir,	15:	185;	Nesefî,	Medarik,	3:	38;	Hâzin,	Tefsir,	4:	35;	Beyzavî,	Tefsir,	2:	308.)		
6	Sâlebî,	Arais,	s.278;	Zemahşerî,	Keşşaf,	3:	282;	Kurtubî,	Tefsir,	14:	266.	
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Yine	 bir	 gün	 halkın	 arasında	 tebdil-i	 kıyafet	 dolaşırken	 yüce	 Allah	 bir	
meleğini	ona	gönderdi.	Halktan	biri	gibi	karşısına	çıkan	meleğe	de	“Davud’u	nasıl	
tanırsın?”	diye	sorunca	“İyi	adamdır	ve	ümmeti	 için	 insanların	en	hayırlısısıdır.	
Ancak	 bir	 kusuru	 vardır.	 O	 kusurunu	 da	 giderse	 insanların	 en	 hayırlısı	 	 ve	 en	
kamili	olurdu”	dedi.	Davud	(as)	“Nedir	onun	kusuru?”	diyince	melek	ona	“Davud	
betü’l-maldan	ve	halkın	malından	yiyor	ve	ailesine	yediriyor.	Keşke	kendi	elinin	
emeğini	yeseydi,	o	zaman	daha	hayırlı	olurdu”	dedi.1		

Davud	(as)	hemen	evine	döndü	ve	yüce	Allah’tan	elinin	emeği	ile	geçineceği	
bir	 meslek	 istedi.	 Yüce	 Allah	 ona	 demir	 madenini	 keşfettirdi	 ve	 eliyle	 demiri	
yumuşatıp	şekil	vermeyi,	kılıç,	kalkan	ve	zırh	yapmayı	öğretti.2	

Bir	 gün	 Lokman	 (as)	 onun	 ziyaretine	 geldi.	 Davud’u	 (as)	 zırh	 gömlek	
yaparken	gördü.	Çok	taaccüp	etti.	Ama	edebinden	bir	şey	sormadı.	Sonuna	kadar	
bekledi.	Davud	(as)	demir	telden	gömlek	yapıp	sırtına	giydi	ve	“Bu	savaş	için	çok	
güzel	bir	gömlektir!”	diyince	Lokman	Hekîm	“Susmak	hikmettir!	Ama	onu	yapan	
pek	azdır”	diye	hikmetli	bir	söz	söyledi.3		

Davud	(as)	her	gün	bir	zırh	gömlek	yapar	satar,	hem	geçimini	sağlar	hem	
onunla	tasaddukta	bulunurdu.	İnsanların	en	mütevazii	ve	en	halimi	idi.		

	
Davud	Aleyhisselamın	Mescid-i	Aksa’yı	Yapma	Teşebbüsü	
Davud	 (as)	 Allah	 için	 bir	Mescid	 yapmak	 istedi.	 Bu	 nedenle	 geniş	 bir	 yer	

istimlak	ederek	Mescid-i	Aksa’yı	yaptırmaya	başladı.	Ancak	istimlak	ettiği	yerde	
bir	 yetim	 gencin	 küçük	 bir	 arsası	 vardı.	 Orayı	 kendisinden	 istediler	 ancak	
vermeyince	 Davud’un	 (as)	 adamları	 Hz.	 Davud’a	 haber	 vermeden	 arsasını	
elinden	alarak	mescidi	yapmaya	başladılar.	

Yüce	Allah	Hz.	Davud’a	“Ey	Davud!	Benim	evimi	zulüm	üzerine	yapmak	caiz	
değildir.	Ben	zulmü	kendime	haram	kılmışım.	Bu	nedenle	o	mescidi	yık	ve	orada	
asla	namaz	kılma!”	ferman	etti.		

Bunun	üzerine	adamlarını	çağıran	Hz.	Davud	“Yüce	Rabbim	beni	uyardı.	Siz	
mescidi	 nasıl	 yapıyorsunuz?”	 diye	 sordu.	 Onlar	 da	 durumu	 anlattılar.	 Herkesi	
razı	 ederek	 arsalarını	 aldıklarını	 ancak	 bir	 gencin	 arsasını	 ne	 verseler	 de	 razı	
olarak	 vermediğini,	 onların	 da	 yetkilerini	 kullanarak	 kamulaştırıp	 elinden	
aldıklarını	söylediler.		

Hz.	 Davud	 genci	 çağırttı.	 Mescidi	 yapmaktan	 vazgeçtiğini	 ve	 yıkıp	 ona	
arsasını	verceğini	veya	razı	olacağı	kadar	ne	istiyorsa	vereceğini	söyledi.	Genç	de	
“Arsaya	ne	verirsiniz?”	dedi.	 	Davud	(as)	“Yüz	koyun	vereyim”	dedi.	Genç	“Daha	
artırmaz	mısınız?”	dedi.	 “Yüz	sığır	vereyim.”	“Daha	artırmaz	mısınız”	“Yüz	deve	
vereyim.”	 “Ey	 Allah’ın	 peygamberi!	 Biraz	 daha	 artırın.	 Sen	 bunu	 Allah	 için	
alıyorsun.	 Ben	 biliyorum	 ki	 Allah	 çok	 cömerttir”	 dedi.	 Davud	 (as)	 “Sen	 ne	
istiyorsun?”	 diye	 sordu.	 Genç	 “Ben	 sizde	 bir	 zeytinlik,	 bir	 hurmalık	 ve	 bir	 de	
üzüm	bağı”	karşılığında	vermek	istiyorum!”	dedi.		

Davud	(as)	“Olur.	Sana	bunu	vereceğim!”	dedi.	Genç	de	“Gerçi	bana	Allah’ın	
benim	 bir	 günahımı	 affetmesi	 bana	 verilecek	 dünyevi	 her	 şeyden	 daha	
değerlidir;	ancak	dünyada	geçimim	için	bunlara	da	ihtiyacım	vardır”	dedi.		

Davud	(as)	genci	razı	etti	ve	günahlarını	affetmesi	 için	de	Allah’a	dua	etti.	
Bundan	sonra	Mescid-i	Aksa’yı	yapmaya	devam	ettiler.	4	

	
1	Sâlebî,	Arais,	s.278;	Nesefî,	Medarik,	3:	319;	Hâzin,	Tefsir,	3:	483.	
2	Sebe	Suresi,	34:	10;	Taberî,	Tarih,	1:	248;	Sâlebî,	Arais,	s.278.	
3	Ahmed	b.Hanbel,	Zühd	s.132;	Sâlebî,	Arais,	s.	279;	Hâkim,	Müstedrek,	2:	423.		
4	Salebi,	Arais,	307-308.	
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Hz.	Davud	Aleyhisselamın	Vefatı	
Davud	(as)	bir	gün	 “Rabbim!	Ömrüm	uzadı,	bacaklarım	zayıfladı	ve	belim	

bükülmeye	 başladı!”	 dedi	 ve	 halini	 arzetti.	 Yüce	 Allah	 “Ey	 Davud!	 Kişinin	
ömrünün	uzun	amelinin	güzel	olması	ne	 iyidir,	ne	güzeldir!”1	buyurdu.	Böylece	
Davud’a	 (as)	 eceli	 gelene	 kadar	 hayırlı	 amellere	 devam	 etmesi	 gerektiğini	 ve	
ölümü	temenni	etmemesini	hatırlattı.	

Nihayet	hastalanıp	yatağa	düşünce	oğlu	Süleyman’ı	 (as)	yanına	çağırdı	ve	
ona	şöyle	vasiyet	etti:	

“Süleyman!	Sen	benden	sonra	İsrailoğullarının	idaresini	üzerine	al.	Allah’ın	
kitabı	 olan	 Tevrat’ın	 hükümlerini,	 ahd-ü	 misakı	 ve	 tavsiyeleri	 koru.	 Zeburun	
tavsiyelerini	 insanlara	 öğret,	 yeryüzünde	 fesadı	 izale	 et	 ve	 adaleti	 ikame	 et!”	
buyurdu.		

Bir	 gün	 kapıları	 kilitli	 olduğu	 halde	 kapı	 açılmadan	 yabancı	 bir	 adam	
aniden	oraya	çıktı.	Davud	(as)	ona:	

“-	Sen	kimsin	ve	neden	buraya	geldin?”	dedi.	
Adam:	
“-	 Ben	 öyle	 birisiyim	 ki	 krallardan	 korkmam,	 kralların	 yanına	 izinsiz	

girerim,	 benim	 için	 hiçbir	 engel	 yoktur	 ve	 hiç	 kimse	 benden	 kendisini	
koruyamaz!”	dedi.	

Davud	(as):	
“-	O	zaman	sen	ölüm	meleği	olmalısın!”	dedi.		
Adam	şeklindeki	Azrail	(as):	
“-	Evet	ben	oyum!”	dedi.	
Davud	(as):	
“-	 Sen	 gelmeden	 önce	 haber	 gönderseydin	 de	 ben	 de	 ona	 göre	 hazırlık	

yapsaydım!”	dedi.	
Azrail	(as):	
“-	Ben	sana	çok	defa	elçi	gönderdim.	Neden	anlamadın?”	dedi.	
Davud	(as):	
“-	Elçilerin	ne	idi?	Nasıl	haber	göndermiştin?”	diye	sordu.	
Azrail	(as):	
“-	Ya	Davud!	Baban	İşa	nerede?	Annen	nerede?	Komşun	ve	tanıdklarından	

falan	 ve	 filan	 neredeler?	 Bunların	 hepsi	 ölmediler	 mi?	 Onların	 her	 biri	 benim	
sana	gönderdiğim	haberci	ve	elçilerimdi”	dedi.	

Davud	(as):	
“-	Müsaade	 et,	 Rabbim	olan	Allah’a	 secde	halinde	 benim	 canımı	 al!”	 dedi.	

Hemen	Namaza	durdu	ve	secdeye	gidince	Azrail	(as)	onun	canını	secde	halinde	
aldı.2	Davud	(as)	vefat	ettiği	zaman	yüz	yaşında	idi	ve	günlerden	Cumartesi	günü	
idi.		

İsrail	 oğulları	 Hz.	 Davud	 (as)	 zamanında	 parlak	 bir	 dönem	 yaşamıştır.	
Davud	 (as)	 Kudüs’ü	 başkent	 yapmıştı	 daha	 sonra	 oğlu	 Süleyman	 (as)	 Şam’ı	
başkent	yaptı.	Allah	için	devamlı	ibadet	halindeydi	bir	gün	oruç	tutar	bir	gün	iftar	
ederdi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Oruçların	 en	 hayırlısı	 Davud’un	 orucudur.	 O	 bir	
gün	yer	bir	gün	oruç	tutardı.	Allah’a	en	sevimli	namaz	da	Davud’un	namazıdır.	O	

	
1	İbn-i	Ebî	Şeybe,	Musannef,	13:	204.	
2	Hâkim,	Müstedrek,	2:	433;	Sâlebî,	Arais,	s.	292;	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:	228.	
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gecenin	 yarısında	uyur,	 üçte	 birinde	kalkar	nafile	 namaz	kılardı.	 Altıda	birinde	
yine	uyurdu”1	buyurmuşlardır.	

	
Davud	Aleyhisselamın	Ahirzaman	Peygamberini	Müjdelemesi	
Yüce	 Allah	 Hz.	 Davud	 Aleyhisselama	 ahirzaman	 peygamberi	 ve	 kâinatı	

hürmetine	yarattığı	son	elçisi	ve	Kelâm-ı	Kadim	olan	Kur’an-ı	Kerimin	muhatabı	
olan	Hz.	Muhammed	(as)	ve	ümmeti	 ile	 ilgili	olan	şunları	haber	vermiştir.	O	da	
kendisinden	 sonra	 gelenlere	 bu	 vasıfları	 taşyıyan	 peygambere	 uymaları	 ve	
ümmetinden	olmaları	için	haber	vermiştir.	

Yüce	Allah	buyurdu:	
“Ey	Davud!	Senden	sonra	sadık	ve	seyyid	bir	peygamber	gelecektir	ki	onun	

adı	 Ahmed	 ve	 Muhammed	 olacaktır.	 Ben	 ona	 hiçbir	 zaman	 öfkelenmem,	 o	 da	
beni	öfkelendirecek	hiçbir	şey	yapmaz.	Ben	onun	tüm	geçmiş	ve	gelecek	günah	
ve	hatalarını	bağışladım.	Onun	ümmeti	de	rahmete	ermiş	bir	ümmettir.	Resullere	
ve	 nebilere	 farz	 kıldığım	 şeylerin	 tamamını	 onlara	 farz	 kıldım.	 Nafilelerden	 de	
peygamberlere	verdiklerimin	mislini	onlara	vermişimdir.		

Kıyamet	 günü	 onların	 nurlar	 peygamberlerin	 nurları	 gibi	 olacak	 ve	 bana	
öyle	 geleceklerdir.	 Ben	 onlara	 cünüplükten	 gusletmelerini	 farz	 kıldım,	 haccı	 ve	
cihadı	da	onlara	farz	kılmışım.	

Ya	 Davud!	 Ben	 ümmet-i	 Muhammede	 başkalarına	 vermediğim	 altı	 şeyi	
verdim	 ve	 onları	 bu	 cihetle	 diğer	 ümmetlerden	 üstün	 kıldım.	 Onları	
yanılmalarından	ve	unutmalarından	dolayı	sorgulamayacağım,	günah	işledikleri	
zaman	 tövbe	ve	 istiğfar	 ederlerse	onları	 affederim,	benim	 rızam	 için	 verdikleri	
sadaka	ve	yaptıkları	amellerine	bire	ondan	yediyüze	kadar	sevap	vererek	onları	
ahirette	diğer	ümmetlerden	üstün	kılarım.		

Onlar	 kendilerine	 bir	 bela	 ve	 musibet	 geldiği	 zaman	 “İnna	 lillah	 ve	 inna	
ileyhi	raciun!”	“Biz	Allah’ın	kullarıyız,	ondan	geldik	yine	ona	rücu	ederiz!”	derler.	
Sabr	 içinde	 şükrederler.	 Bana	 dua	 ederlerse	 kendilerinden	 bir	 kötülüğü	
kaldırmak	veya	kendileri	için	ahirette	mükafat	vermek	suretiyle	icabet	ederim.	

Ya	 Davud!	 Ümmet-i	 Muhammedden	 kim	 “La	 ilahe	 illallah	 Muhammed	
Rasulüllah”	 diye	 şahadet	 getirip	 iman	 eder	 ve	 bu	 imanda	 sebat	 ederek	 imanla	
benim	huzuruma	gelirse	ben	de	onu	katımda	cennetimle	mükafatlandırırım.	Kim	
de	Muhammed’i	yalanlar	ve	ona	verdiğim	kitabıma	inanmazsa	onun	da	kabrine	
azap	yağdırır	ve	Cehennemin	dibine	yuvarlarım”2	buyurdu.	

	
Hz.	Davud’un	Mucizesinin	Hikmeti	ve	Dersi	
Hazret-i	 Dâvud	 Aleyhisselâm	 hakkında	 “Demiri	 onun	 için	 yumuşattık.”3	

“Ona	 ilim	ve	hikmet	 ile	hakkı	ve	bâtılı	açıkça	ayırt	eden	bir	ifade	gücü	verdik.”4	
Hazret-i	 Süleyman	 Aleyhisselâm	 hakkında	 “Erimiş	 bakırı	 ona	 sel	 gibi	 akıttık.”5	
âyetleri	 işaret	 ediyorlar	 ki,	 telyîn-i	 hadîd	 en	 büyük	 bir	 nimet-i	 İlâhiyedir	 ki,	
büyük	bir	peygamberinin	fazlını	onunla	gösteriyor.	

Evet,	telyîn-i	hadîd,	yani	demiri	hamur	gibi	yumuşatmak	ve	nühâsı	eritmek	
ve	 mâdenleri	 bulmak,	 çıkarmak,	 bütün	 maddî	 sanâyî-i	 beşeriyenin	 aslı	 ve	
anasıdır	 ve	 esâsı	 ve	mâdenidir.	 İşte	 şu	 âyet	 işaret	 ediyor	ki:	 “Büyük	bir	 resûle,	

	
1	Müslim,	Sıyam,	183;	Nesai,	Sıyam,	69.	
2	Beyhakî,	Delâil,	1:	282-283;	Ebülfida,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	2:	62-63	
3	Sebe	Suresi,	34:	10.	
4	Sad	Suresi,	38:	20.	
5	Sebe	Suresi,	34:	12.	
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büyük	bir	halîfe-i	zemine,	büyük	bir	mu’cize	sûretinde,	büyük	bir	nimet	olarak,	
telyîn-i	 hadîddir	 ve	 demiri	 hamur	 gibi	 yumuşatmak	 ve	 tel	 gibi	 inceltmek	 ve	
bakırı	eritmekle	ekser	sanâyî-i	umumiyeye	medâr	olmaktır."	Mâdem	bir	resûle,	
hem	 halîfe,	 yani	 hem	mânevî,	 hem	maddî	 bir	 hâkime,	 lisânına	 hikmet	 ve	 eline	
san’at	vermiş.	Lisânındaki	hikmete	sarîhan	teşvik	eder.	Elbette,	elindeki	san’ata	
dahi	terğib	işareti	var.		

Cenâb-ı	Hak,	şu	âyetin	lisân-ı	işaretiyle	mânen	diyor:	
“Ey	 benîâdem!	 Evâmir-i	 teklifiyeme	 itaat	 eden	 bir	 abdimin	 lisânına	 ve	

kalbine	öyle	bir	hikmet	verdim	ki,	herşeyi	kemâl-i	vuzuh	 ile	 fasledip	hakikatini	
gösteriyor.	Ve	eline	de	öyle	bir	san’at	verdim	ki,	elinde,	balmumu	gibi,	demiri	her	
şekle	 çevirir.	 Halîfelik	 ve	 padişahlığına	 mühim	 kuvvet	 elde	 eder.	 Mâdem	 bu	
mümkündür,	 veriliyor;	 hem,	 ehemmiyetlidir.	 Hem,	 hayat-ı	 içtimâiyenizde	 ona	
çok	muhtaçsınız.	Siz	de	evâmir-i	tekviniyeme	itaat	etseniz,	o	hikmet	ve	o	san’at,	
size	de	verilebilir;	mürûr-u	zamanla	yetişir	ve	yanaşabilirsiniz.”	

İşte,	beşerin	san’at	cihetinde	en	ileri	gitmesi	ve	maddî	kuvvet	cihetinde	en	
mühim	 iktidar	 elde	 etmesi,	 telyîn-i	 hadîd	 iledir	 ve	 izâbe-i	 nühâs	 iledir.	 âyette	
nühâs	"kıtr"	ile	tâbir	edilmiş.	Şu	âyetler,	umum	nev-i	beşerin	nazarını	şu	hakikate	
çeviriyor	 ve	 şu	 hakikatin	 ne	 kadar	 ehemmiyetli	 olduğunu	 takdir	 etmeyen	 eski	
zaman	insanlarına	ve	şimdiki	tembellerine	şiddetle	ihtar	ediyor.	1	

	
1	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Sözler,	404-405.	
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LOKMAN	(AS)		
	

Kur’ân-ı	Kerimde	“Lokman	Suresi”	vardır	ve	iki	ayette	ismi	geçer.1		Lokman	
(as)	Lokman	Hekim	olarak	şöhret	bulmuştur.	Nebi	mi	veli	mi	olduğu	konusunda	
ihtilaf	 olduğu	 ancak	 Kur’an-ı	 Kerimde	 isminin	 geçmesi	 ve	 adına	 surenin	
bulunması	onun	nebi	olduğunu	konusundaki	görüşleri	güçlendirmektedir.	

Yüce	Allah	“Biz	Lokman’a	Allah’a	şükretmesi	 için	hikmet	verdik.	Şükreden	
kendi	 lehine	 şükreder,	 nankörlük	 yaparsanız	 bilin	 ki	 Allah’ın	 sizin	 şükrünüze	
ihtiyacı	yoktur;	O	Allah	zaten	şükre	 layıktır	ve	tüm	hamd	ve	şükürler	medih	ve	
minnetler	doğrudan	Onundur.	Lokman	oğluna	öğüt	vererek	‘Yavrum,	Allah’a	şirk	
koşma!	 Şirk	 en	 büyük	 zulümdür.’	 demişti”2	buyurarak	 onun	 oğluna	 yaptığı	
öğütleri	bize	haber	vermektedir.		

Lokman’ın	(as)	lisanından	bizlere	öğüt	veren	yüce	Allah	şirkin	büyük	zulüm	
ve	 haksızlık	 olduğu,	 Anne-babaya	 itaat	 ve	 iyilik	 yapılması	 ve	 dünya	 işlerinden	
onlara	 itaat	 edilmesi	 hususunu	 dile	 getirir.	 Ancak	 anne-baba	 çocuğunu	 şirke	
zorlarsa	buna	itaat	edilmemesi	gerektiği	de	anlatılır.	Ayrıca	yapılan	hiçbir	iyiliğin	
boşa	 gitmeyeceği	 ve	 zayi	 olmayacağı	 da	 vurgulanır.	 Namaz	 kılmak,	 iyiliği	
emretmek	ve	kötülükten	sakındırmak	ve	bu	konuda	başına	gelebilecek	sıkıntı	ve	
musibetlere,	halkın	mihnetine	sabretmek	gerektiği,	kişinin	asıl	yapması	gereken	
görevinin	bu	olduğu	ifade	edilir.	İnsanları	küçümsemek,	horlamak	ve	yeryüzünde	
kibirle	 yürümek	 Allah’ın	 sevmediği	 en	 kötü	 huylardan	 olduğu	 ders	 verilir.	
Tevazu	 ve	 mahviyetin	 ölçüsünü	 de	 ölçülü	 olmak	 ve	 bağırıp	 çağırmadan	 kısık	
sesle	konuşmak	şeklinde	olduğunu	ifade	eder.”3	

Peygamberimiz	 (asm)	 Lokman’ın	 (as)	 sözleri	 ile	 ümmetine	 nasihatlerde	
bulunmuştur.	 Nitekim	 En’am	 Suresinde	 “İman	 edip	 de	 imanlarına	 zulmü	
bulaştırmayanlar	 var	 ya;	 işte	 güven	 içinde	 olanlar	 onlardır.	 Hidayete	 eren	 ve	
doğru	yolu	bulmuş	olanlar	da	onlardır”	ayeti	okununca	sahabeler	“İmana	zulüm	
nasıl	 girer?”	 dediklerinde	 Peygamberimiz	 (asm)	 “O	 zulüm	 şirktir.	 Lokman	 (as)	
oğluna	 nasihat	 ederken	 ‘Yavrum!	 Allah’a	 şirk	 koşma!	 Zira	 şirk	 en	 büyük	
zulümdür’	dediğini	işitmediniz	mi?”4	şeklinde	cevap	vermiştir.		

Ayrıca	 Lokman’ın	 (as)	 “Yavrum,	 sakın	 ilmi	 âlimlere	 karşı	 böbürlenmek,	
sefihlerle	münazarada	bulunmak	ve	meclislerde	gösteriş	yapmak	için	öğrenme!”5	
“Yavrum!	 İlim	 meclislerini	 terk	 etme!	 Allah’ı	 zikreden	 bir	 topluluk	 görürsen	
onlarla	otur,	 şayet	biliyorsan	senden	 istifade	ederler,	bilmiyorsan	sen	onlardan	
istifade	edersin.	Umulur	ki	Allah	rahmetini	 lutfeder	de	onlarla	beraber	sana	da	
isabet	eder.	Allah’ı	zikretmeyen	bir	toplulukla	da	sakın	oturma!	Biliyorsan	sana	
bir	 faydası	 olmaz,	 bilmiyorsan	 onlar	 seni	 istikametten	 uzaklaştırırlar;	 Allah	
onları	 azabına	 düçar	 ederse	 onlarla	 beraber	 sana	 da	 isabet	 eder.”6	sözlerini	 de	
Peygamberimiz	(asm)	nakletmişlerdir.		

Peygamberimiz	 (asm)	 bir	 başka	 hadislerinde	 Lokman	 Hekimin	 “Yavrum	
âlimlerle	beraber	otur	ve	dizlerini	onlara	yaklaştır.	Zira	Allah	gökten	yağdırdığı	
yağmurla	ölü	 toprağı	dirilttiği	 gibi,	 alimlerin	hikmetli	 sözleri	 ile	de	ölü	kalpleri	

	
1	Lokman	Suresi,	31:	12-13.	
2	Lokman	Suresi,	31:	12-13.	
3	Lokman	Suresi,	31:	14-19.	
4	Prof.	Kamil	Miras,	Tecrid-i	Sarih,	9:163.	
5	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	1:	190.	
6	Darimi,	Mukaddime,	34.	
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bu	 hikmetin	 muruyla	 diriltir.”1	Yine	 Lokman	 (as)	 “Allah’a	 son	 derece	 tevekkül	
edin	 ve	 her	 şeyinizi	 ona	 emanet	 edin.	 Şüphesiz	 Allah	 bir	 şeyi	 emanet	 aldığı	
zaman	onu	kesinlikle	korur!”2	demiştir.		

	
Lokman	Aleyhisselamın	Yaşadığı	Dönem	
Lokman	 (as)	 Mısır’ın	 Nub	 kabilesine	 mensuptur.	 Davud	 (as)	 döneminde	

Medyen	 ve	 Eyke’de	 yaşamıştır.	 Sonra	 Remle	 şehrinde	 ikamet	 etmiştir.	
İsrailoğullarından	zengin	bir	ailenin	kölesi	 iken	hikmetli	 sözleri	ve	davranışları	
yüzünden	saygı	duyularak	azat	edilmiş	ve	kendisine	mal	ve	mülk	verilmiştir.3	

Azat	edilmesine	sebep	onun	ilim	ve	hikmette	ve	tabiplikte	çok	ileri	olması	
idi.	 Nitekim	 tuvalete	 girip	 çok	 fazla	 oturan	 efendisine	 “Tuvalette	 çok	 oturmak	
ciğer	ağrısı,	basur	 illeti	ortaya	çıkar.	Bu	nedenle	hafif	otur	ve	kalk!”	dedi.	Zaten	
bu	 illetlerden	 şikayeti	 olan	 efendisi	 tavsiyesini	 tutunca	 şikayetleri	 izale	 oldu.	
Bundan	onun	hekimliği	anlaşıldı.4	

Lokman	 (as)	 azat	 edildikten	 sonra	 Hz.	 Davud’dan	 (as)	 ilim	 ve	 hikmet	
almıştır.	 Yüce	 Allah	 Lokman’a	 (as)	 hikmet	 vermişti.	 “Hikmet,	 dinde	 fıkh	 ve	
anlayış,	sözde	isabet	ve	ileri	görüşlülük”5	demekti.	Davud	Aleyhisselama	ilmi	ve	
hikmeti	ile	vezirlik	ettiği,	Hz.	Davud’un	(as)	bazı	konularda	ona	danıştığı	rivayet	
edilir.		

Allah’ın	kendisine	verdiği	hikmet	ile	iyi	bir	hekim	olduğu	ve	bitkilerin	dilini	
bildiği	için	bitkilerden	ilaç	yaparak	insanları	tedavi	ettiği	genel	kabul	görmüştür.	
Yüce	Allah	“Allah	kime	hikmet	vermiş	ise	ona	çok	büyük	hayır	verilmiştir.	Bunu	
da	 ancak	 akıl	 sahipleri	 anlayabilir”6 	buyurur.	 Lokman	 Hekim	 de	 Allah’ın	
kendisine	 pek	 çok	 hayır	 verdiği	 büyük	 hekimlerdendir.	 Arap	 edebiyatında	
kendisinden	 “Lokmanu’l-Muammer”	 şeklinde	 bahsedilir	 ve	 hikmetlerinden	 pek	
çok	örnekler	verilir.		

Lokman	 Hekim,	 “Dünyada	 sıkıntı	 çekenin	 refah	 içinde	 yaşayandan	 daha	
hayırlı	 olduğu,	 dünyayı	 ahirete	 tercih	 edenin	 ahiretini	 kaybedeceği,	 en	 büyük	
saltanatın	sıhhat,	en	büyük	nimetin	nefsi	kötülüklerden	korumak	olduğu,	doğru	
sözün,	emanette	emin	olmanın	ve	boş	konuşmayı	terk	etmenin	hikmet	olduğunu”	
söylemiştir.		

	
Lokman	Aleyhisselamın	Öğütleri	
Tabiinin	 tanınmış	 büyük	 muhaddislerinden	 Vehb	 b.	 Münebbih	 (ra)	

“Lokman’ın	hikmetlerine	dair	pek	çok	kitap	okudum.	İnsanlar	onun	sözlerinden	
daha	 güzelini	 işitmemişlerdir.	 Sonra	 baktım	 insanlar	 onun	 sözlerine	 kendi	
sözlerini	katıyorlar	ve	konuşmalarında	ondan	yararlanıyorlardı”7	demiştir.	

Bir	 gün	 adamın	 biri	 Lokman	 Hekimi	 küçük	 görerek	 “Sen	 falan	 adamın	
çobanı	değil	misin?”	demişti.	O	da	“Evet,	ne	var	bunda?”	diye	sordu.	Adam	“Sen	
bir	 köle	 ve	 çoban	 olasın	 da	 nasıl	 hikmet	 sahibi	 olabilirsin?”	 dedi.	 Lokman	 (as)	
“Doğru	 sözlü	 olmam,	 emaneti	 yerine	 vermem,	 gereksiz	 olan	malayaniyatı	 terk	

	
1	İmam	Malik,	Muvatta,	İlim,	1.	
2	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	2:	87.	
3	İbn-i	Kuteybe,	Maarif,	25.	
4	Salebi,	Arais,	349.	
5	Ahmed	b.	Hanbel,	Zühd,	s.	65.	
6	Bakara	Suresi,	2:	269.	
7	İbn-i	Kuteybe,	Maarif,	25.	
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etmem,	 gözümü	yummam,	dilim	 tutmam	ve	hikmeti	 sevip	 istememle	bu	 şerefe	
erdim.	Sen	de	böyle	yap	benim	gibi	ve	daha	iyi	olursun!”1	dedi.	

	
**	
Efendisi	bir	gün	Lokman’a	(as)	“Bana	bir	koyun	kes	ve	en	değerli	yerlerini	

getir.”	Dedi.	Lokman	(as)	koyunu	kesti	ve	kalbi	 ile	dilini	aldı	geldi.	Efendisi	 “En	
değerli	yeri	bunlar	mı?”	dedi.	Lokman	(as)	“Evet!	Kalb	iyi	niyetli,	dil	de	tatlı	dilli	
olduktan	sonra	bunlardan	daha	iyi	şey	olamaz!”	dedi.		

Bir	başka	gün	 “Bir	koyun	kes	ve	onun	en	kötü	yerlerini	bana	getir!”	dedi.	
Lokman	 (as)	 koyunu	 kesti	 ve	 kalbi	 ile	 dilini	 alarak	 geldi.	 Efendisi,	 “Bunların	
neresi	kötü,	daha	önce	de	en	iyisi	bunlar	diye	getirmiştin?”	dedi.	Lokman	Hekim	
“Kötü	 niyetli	 bir	 kalp,	 kırıcı	 ve	 yalancı	 bir	 dilden	 	 daha	 kötü	 ne	 olabilir?”	 diye	
cevap	verdi.2		

	
**	
Lokman	 Aleyhissleama	 “İnsanların	 en	 şerlisi	 hangisidir?”	 diye	 soruldu.	

“Halk	 kendisini	 kötü	 gördüğü	 halde	 aldırış	 etmeyen	 ve	 durumunu	
değiştirmeyendir”3	diye	cevap	verdi.	

	
**	
Lokman	(as)	gündüzleri	asla	uyumazdı,	 	hiç	kimse,	onun,	ne	tükürdüğünü,	

ne	 abdest	 bozduğunu,	 ne	 yıkandığını,	 ne	 abes	 bir	 şey	 konuştuğunu,	 ne	 de,	
güldüğünü	görmemiştir.	

Hikmet	gereği	olmadıkça,	 sözünü,	 tekrarlamazdı.	 “Suskunluk	üzerinde	hiç	
pişman	olmadım”	derdi.	Söz	gümüş	ise	sükut	altındır”4	onun	sözüdür.	

Oğluna	 "Oğulcuğum!	 Yemeğin	 en	 nefîs,	 tatlı	 olanını,	 ye!	 Döşeğin	 ise,	 en	
çiğnenmiş,	yassılanmış	olanı	üzerinde	uyu!	Ey	oğulcuğum!	Tevbe´yi	geciktirme.	
Çünkü,	ölüm,	ansızın	gelir!”5	şeklinde	nasihat	etmiştir.		

	
Lokman	Aleyhisselamın	Diğer	Öğütleri	
	
1.	Dünya	bir	denizdir,	çokları	onda	boğulmuştur.	Senin	bu	denizdeki	gemin	

takva	olsun.	Bineğin	Allah’a	 iman,	yolun	 tevekkül	olsun.	Umulur	ki	kurtulursun	
ama	tamamen	kurtulacağını	yine	zannetmem.	

	
2.	 İnsanlar	 ibadet	 ve	 taatte	 gevşeklik	 gösterdikleri	 halde	 nasıl	 olur	 da	

Allah’ın	vaidinden	korkmazlar.	Dünyadan	sana	kifayet	miktarı	al	ve	ona	kapılma;	
bu	ahiretine	zarar	verir.	Dünyadan	 tamamen	de	kopma,	aksi	 taktirde	 insanlara	
yük	olursun.		

	
3.	Orca	devam	et;	bu	şehveti	kırar;	ancak	namazına	engel	olacak	kadar	oruç	

tutma,	zira	namaz	oruçtan	daha	değerli	bir	ibadettir.		
	

	
1	Sâlebî,	Arais,	s.	350.	
2	İbn-i	Ebî	Şeybe,	Musannef,	13:	214;	Ahmed	b.	Hanbel,	Zühd,	s.	65.	
3	Ahmed	b.	Hanbel,	Zühd,	s.	65.	
4	Age,	65.	
5	Gazali,	İhya,	4:	15-16.	
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4.	Evladım!	İyiliği	layık	olana	yap.	İyiliğin	değerini	bilmeyene	iyilik	yapma.	
Nitekim	koyun	 ile	kurt	arasından	dostluk	olmadığı	gibi,	 iyi	 ile	kötü	arasında	da	
dostluk	olmaz.		

	
5.	 Çekişmeyi	 seven	 hakarete	 uğrar.	 Kötülük	 ve	 töhmet	 yerlerinden	 uzak	

dur,	aksi	taktirde	töhmet	altında	kalır,	kötülükten	kendini	kurtaramazsın.		
	
6.	Dilini	tutmayan	pişman	olur.	
	
7.	İyilerin	hizmetinde	bulun,	kötülerle	dostluk	kurma.	
	
8.	Güvenilir	ol	ki	zengin	olasın.		
	
9.	Küçüken	edepli	olursan	büyüdüğün	zaman	faydasını	görürsün.	
	
10.	 Yavrum,	 yalan	 söylemekten	 sakin!	 Çünkü	 yalan,	 dînini	 ifsat	 eder,	

insanlarin	 yaninda	 mürüvvetini	 noksanlaştırır	 ve	 bu	 durumda	 da	 utanma	
duygun	yok	olur;	değerin	düşer,	makam	ve	mevkiin	elden	gider;	küçümsenirsin,	
konuştuğun	 zaman	 sözün	 dinlenmez,	 söyledigine	 itibar	 edilemez.	 Bu	 duruma	
düsüldügünde	de	yaşamanın	zevki	kalmaz!		

	
11.	 Yavrum,	 kötü	 huydan,	 sıkıntı	 vermekten,	 sabırsızlıktan	 sakın!	 Bu	

hasletler	 karşısında	 hiç	 bir	 arkadaşın	 sana	 dürüst	 davranmaz	 ve	 seninle	
aralarında	dâima	bir	mesafe	bırakırlar.	1	

	
Lokman	Aleyhisselamın	Vefatı	
Lokman	 (as)	 Beytü’l-Makdis	 yanında	 bulunan	 “Remle”	 şehrinde	 vefat	

etmiştir	ve	orada	medfundur.	
	

	

	
1	Salebi,	Arais,	313-315.	
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Hz.	SÜLEYMAN	(AS)	
	

Süleyman	(as)	Hz.	Davud’un	(as)	oğludur.	Süleyman,	İbranice	“Salamon”	ve	
Arapça	“Selim”	yani	“Nezaket	sahibi”	“Akl-ı	Selim”	sahibi	anlamına	gelir.	İsa’dan	
900	 -	 950	 sene	 önce	 yaşadığı	 bilinir.	 Davud’dan	 (as)	 sonra	 Yahudilerin	 kralı	
olarak	o	zamanlar	insanlaraın	yaşadığı	tüm	ülkelere	hakim	olmuştur.	Adaleti	ile	
şöhret	bulmuş,	Nübüvveti	ile	Allah’ın	yardımına	mazhar	olmuştur.		

Süleyman	 (as)	 saltanat	 sahibi	 bir	 peygamberdir.	 O	 Allah’tan	 ilim	 istemiş	
Allah	da	ona	ilim	ve	hikmet	yanında	mülk	ve	saltanat	da	vermiştir.	Süleyman	(as)	
ülkesini	 12	 eyalete	 ayırmış	 ve	 her	 birine	 bir	 vali	 tayin	 etmiş,	 böylece	 ülkesini	
daha	iyi	idare	etmiştir.		

Hz.	 Süleyman	 “Tabutu’l-Ahd”	 denilen	 içinde	 Tevrat	 ile	 beraber	 kutsal	
emanetlerin	saklandığı	sandığın	bulunduğu	Siyon	dağında	“Süleyman	Mabedi”ni	
yaptırmıştır.	Bu	mabed	Yahudi,	Hristiyan	ve	Müslümanlarca	mukaddes	sayılıyor.		

Süleyman	 (as)	 ayrıca	 askeri	 sevkiyat	 bölgeleri	 kurdu,	 bununla	 bir	 sefere	
çıkacağı	 zaman	 geçtiği	 yerlerde	 askeri	 birliklerle	 katılım	 sağlanarak	 büyük	 bir	
ordu	 oluşturuluyordu.	 Ayrıca	 Kitab-ı	 Mukaddeste	 bir	 deniz	 ticaret	 filosu	
oluşturduğundan	bahsedilir.1	

İsrailoğulları	 Hz.	 Süleyman’ın	 (as)	 gayreti	 ile	 şehirleşme	 yaşandı,	
medeniyette,	 sanatta	büyük	gelişme	 sağlandı.	Hz.	 Süleyman	 (as)	halkını	 ilimde,	
imarda	ve	sanatta	çok	 ileri	seviyeye	çıkarttı.2	Babasından	devraldığı	devleti	çok	
daha	 güçlü	 hale	 getirdi.	 Davud’un	 (as)	 demir	 madenini	 insanların	 hizmetine	
sunması	 ile	 teknolojide	 büyük	 bir	 sıçrama	 yaşadı.	 Kılıç,	 kalkan,	 zırh	 ve	 atlı	
arabalarla	oluşturduğu	güçle	o	zamanın	tüm	ülkelerine	hakim	oldu	ve	bu	ülkeleri	
askeri	açıdan	kontrol	altına	almayı	başardı.		

Hz.	 Süleyman	 hakkındaki	 bilgiler	 Tevrat’ta	 bulmak	 mümkündür.	 Ancak	
Tevrat	 ve	 Zebur	 Süleyman’dan	 (as)	 önce	 inzal	 edildikleri	 için	 buradaki	
Süleyman’a	 (as)	 ait	 bilgilerin	 daha	 sonraki	 Yahudi	 bilginlerinin	 ve	 Tevrat	
müfessirleri	 tarafından	 ilave	 edilmiştir.	 Sahih	 bilgiler	 ise	 Kur’an-ı	 Kerimde	
bulunmaktadır.	

Kur’an-ı	Kerimde	Süleyman	Aleyisselamın	“hidayet	ve	nübüvvetle”	Allah’ın	
rahmetine	erdiğini,3	adaleti	uygulamada	babasından	daha	adil	olduğu,4	kuşların	
ve	 hayvanların	 dillerini	 bildiği	 ve	 cinlerden	 ve	 hayvanlardan	 orduları	 olduğu,5	
Saba	Melikesi	 Belkıs’ın	 gelerek	müslüman	olduğu,6	havanın	 emrine	 verildiği	 ve	
bir	günde	iki	aylık	mesafeyi	gidip	geldiği7	anlatılmaktadır.	

Süleyman	 (as)	uzun	boylu,	 beyaz	 tenli,	 iri	 yapılı,	 nurlu	 ve	 güzel	 yüzlü	 idi.	
Beyaz	elbiseler	giymeyi	severdi.8	Hz.	Davud’un	hayatında	ilim	ve	hikmet	verilen	
Hz.	 Süleyman	 (as)	 babasının	 vefat	 etmesinden	 önce	 vasiyeti	 ile	 saltanata	 geçti	
daha	sonra	kendisine	Allah	tarafından	Nübüvvet	verildi.9		

	
1	Tevrat,	l.	Krallar,	10:	22.	
2	A.	Refik,	Tarih-i	Umumi,	İstanbul-1328,	l:	266.	
3	Nisa	Suresi,	4:	163.	
4	Enbiya	Suresi,	21:78-79.	
5	Neml	Suresi,	27:	16-17.	
6	Neml	Suresi,	27:	44.	
7	Sebe	Suresi,	34:	12.	
8	Taberî,	Tarih,	1:	253;	Salebi,	Arais,	s.293;	İbn-i	Esîr,	Kamil,	1:	229.	
9	Taberi,	Tarih,	1:257.		
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Hz.	 Davud	 (as)	 Süleyman’ın	 (as)	 gençliğinde	 akıl	 ve	 zekasından	 dolayı	
babası	 tarafından	 istişare	 meclislerine	 alınarak	 pek	 çok	 konuda	 danışmanlık	
yapmıştır.1	

	
Süleyman	Aleyhisselamın	Aklı	ve	Zekası	
Bir	 defasından	 bir	 sürü	 sahibinin	 sürüsü	 gece	 ağıldan	 boşalıp	 bir	 bağ	

sahibinin	 bağına	 girerek	 talan	 etmiş	 ve	 bütün	 üzümleri,	 meyve	 ve	 sebzeleri	
yemişti.	Bağ	sahibi	hakkını	almak	için	sürü	sahibinden	şikayetçi	oldu.	Davud	(as)	
da	 iki	 tarafı	dinledikten	sonra	sürü	sahibinin	sürüsünü	bağ	sahibine	vermesine	
hükmetti.		

Bunu	duyan	genç	 Süleyman	 “Ben	bundan	daha	 iyi	 hüküm	verirdim	ve	bu	
daha	adil	olurdu”	dedi.	Durumu	haber	alan	babası	Davud	(as)	Süleymanı	çağırdı	
ve	“Sen	nasıl	hükmederdin?”	dedi.	Süleyman	(as)	“Davarı	bir	sene	kuzularından	
sütünden	ve	yünlerinden	yararlanması	 için	bağ	sahibine	verir,	bağı	da	bir	sene	
mamur	 hale	 getirmesi	 için	 sürü	 sahibine	 verirdim.	 Bağ	 sahibi	 bağı	 eski	 haline	
getirip	 mamur	 ettikten	 sonra	 sahibine	 teslim	 edip	 sürüsünü	 teslim	 almasını	
söylerdim”	dedi.		

Davud	 (as)	 bu	 hümü	 çok	 beğendi	 ve	 “Bu	 daha	 adildir”	 diyerek	 kendi	
hükmünden	 vazgeçip	 Süleyman’ın	 (as)	 hükmüne	 tabi	 oldu	 ve	 her	 ikisini	
çağırarak	öyle	yapmalarını	emretti.2	

	
**	
Bir	 başka	 gün	 iki	 kadın	 kucaklarında	 bir	 oğlan	 çocuğu	 olduğu	 halde	 Hz.	

Davudun	 huzuruna	 geldiler.	 Kadınlardan	 her	 ikisi	 de	 kundaktaki	 çocuğun	
kendisine	ait	olduğunu	iddia	etmekteydiler.	Davud	(as)	onlara	“Bu	konuda	sizin	
şahidiniz	var	mıdır?”	dedi.	Onlar	şahit	getiremediler.	Davud	(as)	hüküm	vermede	
aciz	kaldı.	Yanında	bulunan	oğlu	Süleyman	(as)	“Baba	bunların	hükümlerini	ben	
verebilir	miyim?”	dedi.		

Davud	(as)	“Sen	nasıl	hükmedeceksin?”	diye	sordu.		
Süleyman	(as)	“Bana	bir	kılıç	getirin”	dedi.	Getirdiler.	Çocuğu	ortaya	koydu	

ve	“Madem	bu	çocuğun	annesi	olduğunuzu	ikiniz	de	iddia	ediyorsunuz,	o	zaman	
ben	 de	 bu	 çocuğu	 ikiye	 bölüp	 yarısını	 birinize,	 diğer	 yarısını	 da	 öbürünüze	
vereceğim!”	dedi.		

Bunun	üzerine	 kadınlardan	biri	 hiç	 tepki	 vermedi,	 diğeri	 atıldı	 ve	 “Hayır!	
Çocuğu	kesmeyin	bu	çocuk	benim	değildir,	ona	verin!”	dedi.		

Süleyman	(as)	çocuğu	aldı	ve	“çocuğu	kesmeyin!”	diyen	kadına	verdi	ve	“Bu	
senin	 çocuğundur,	 al	 ve	 çocuğuna	 iyi	 bak!”	 dedi.	 Diğerine	 “Sen	 de	 kendine	 ait	
olmayan	birisi	üzerinde	hak	iddia	etme!	Zira	çocuk	senin	olsaydı	annelik	şefkati	
ile	diğerinin	verdiği	tepkiyi	verirdin”	dedi.3		

Davud	(as)	Süleyman’ın	bu	zekasına	hayran	oldu.	
	
**	
Davud	 (as)	 hastalanıca	 yüce	 Allah	 “Ya	 Davud!	 Senden	 sonra	 Süleymanı	

yönetime	memur	kıldığını	kendisine	açıkla”	ferman	etti.		Davud	(as)	“İlahî!	Bana	
lütufkar	 olduğun	 gibi	 Süleyman’a	 da	 lütufkar	 ol!”	 diye	 dua	 etti.	 Yüce	 Allah	

	
1	Salebi,	Arais,	293.	
2	Hâkim,	Müstedrek,	2:	588;	Nesefi,	Medarik,	3:85.	
3	Buharî,	Sahih,	4:	136-137;	Ahmed	b.Hanbel,	Müsned,	2:	322,	340;	Nesaî,	Sünen,	8:	235-236.	
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“Süleyman’a	de	ki:	O	bana	senin	kul	olduğun	gibi	kul	olsun,	ben	de	sana	lütufkar	
olduğun	gibi	lütfedeyim!”	dedi.		

Süleyman’a	 (as)	 durumu	 haber	 verince	 Süleyman	 (as)	 “Ya	 Rab!	 Benim	
kalbimi	de	Babamın	kalbi	gibi	Sana	karşı	haşyet	ve	muhabbetle	doldur”1	diye	dua	
etti.	

Süleyman	 (as)	 kral	 olduğu	 zaman	 da	 vefatına	 kadar	 Yüce	 Allah’a	 karşı	
tevazu	 ve	 huşuundan	 ve	 Allah	 korkusundan	 halka	 da	 çok	 mütevazi	 idi.	
Miskinlerin	yanına	gider	ve	onlarla	otururdu.	“Miskin,	miskin	ile	oturur!”2	derdi.		

Yine	Süleyman	(as)	hurma	yaprağından	zenbil	örüp	satar	ve	böylece	elinin	
emeği	 ile	 geçinirdi.	 Devlet	 hazinesi	 elinde	 olduğu	 halde	 hazineden	 bir	 şey	
almazdı.	 Arpa	 ekmeği	 yer,	 her	 ayın	 başında	 ortasında	 ve	 sonunda	 üç	 gün	 oruç	
tutardı.3	

Süleyman	 (as)	 şöyle	 demiştir:	 “İnsanlara	 verilmeyen	 şeyler,	 bize	 verildi.	
İnsanlara	 verilmeyen	 ilimler,	 bize	 verildi.	 Fakat,	 şu	 üç	 kelimeden:	 Öfke	 ve	
sükûnet	halinde	hilmden,	yoksulluk	ve	bolluk	hâlinde	 tutumluluktan,	gizlide	ve	
açıkta	Allah	korkusundan	daha	üstün	bir	şey	bulamadık!"4	demiştir.		

	
Mescid-ı	Aksanın	İnşası	ve	Başına	Gelenler	
Davud	 (as)	 vefat	 etmeden	önce	Kudüs	 şehrinin	 çevresini	 enli	 uzun	beyaz	

taşlarla	 hisar	 yaptırdı.	 Vefatına	 yakın	 Beytü’l-Makdis	 adında	 “Mescid-i	 Aksa”yı	
yaptırmaya	 başladı.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Yeryüzünde	 yapılan	 ilk	 mescid	
Mescid-i	Haram	olan	“Kâbe”dir.	Sonra	yapılan	mescid	“Mescid-i	Aksa”	olmuştur.	
Bununla	 beraber	 nerede	 namaz	 vakti	 gelirse	 orada	 namazını	 kıl.	 Yeryüzü	 bir	
mesciddir”5	buyurmuştur.		

Davud	 (as)	 vefat	 etmeden	 önce	Mescid-i	 Aksa’nın	 tamamlanmasını	 istedi.	
Süleyman	 (as)	 cinleri	 de	 çalıştırarak	Mescid-i	 Aksa’yı	 tamamladı.	 Ancak	 Buht-ı	
Nasr	Kudüs’ü	ele	geçirince	Mescid-i	Aksa’yı	yıktırdı.	Daha	sonra	defalarca	yapıldı	
ve	yıkıldı.	Nihayet	Hz.	Ömer	(ra)	Kudüs’ü	 fethedince	Davud	(as)	mihrabında	 iki	
rekat	 Tahiyyatü’l-mescid	 namazını	 kıldı.	 Ertesi	 günü	 sabah	 namazını	
müslümanlarla	 beraber	 kıldı.	 Sonra	 Kubbetu’s-Sahra	 mescidinin	 yerini	 tespit	
ettirerek	 çevresini	 taşlarla	 çevirdi	 ve	 açık	 mescit	 yaptırdı.	 Sonra	 üzeri	
kapatılarak	Kubbetu’s-Sahra	mescidi	tamamlandı.		

Haçlı	 Seferleri	 sırasında	 Haçlılar	 Kudüsü	 ele	 geçirdiler	 ve	 Kubbetu’s-
Sahra’yı	 yıkarak	yerine	büyük	bir	kilise	yaptırdılar.	Doksan	 sene	Hrıstiyanların	
elinde	 kaldı.	 Selahaddin	 Eyyubi	 haçlılarla	 savaşarak	 Kudüs’ü	 onların	 elinden	
kurtardı.	Mescid-i	Aksa’ya	gereken	hürmeti	yeniden	kazandırdı.6	

	
Süleyman	Aleyhisselamın	Saltanatı	
Süleyman	 (as)	 “Allah’tan	 kendisinden	 başkasına	 verilmeyecek	 olan	 bir	

mülk	 ve	 saltanat	 verilmesini	 istedi.”7	Yüce	Allah	 onun	 emrine	 insanları,	 cinleri,	
kuşları,	hayvanları	ve	havayı	verdi.	Süleyman’a	(as)	musahhar	kıldı.8	

	
1	Buharî,	Sahih,	4:	136-137;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	2:	322,	340.		
2	Sâlebî,	Arais,	s.	293.	
3	Ahmed	b.	Hanbel,	Zühd,	s.115;	Hâkim,	Müstedrek,		2:	596.	
4	Ahmed	b.	Hanbel,	Zühd,	s.51-53.	
5	Buharî,	Sahih,	4:	117;	Müslim,	Sahih,	1:	37O;	İbn.	Mace,	Sünen,	1:	248;	Nesai,	Sünen,	2:	32;	
Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	5:	15O.	
6	İbn-i	Haldun,	Tarih,	1:292.	
7	Sad	Suresi,	38:	35.	
8	Taberî,	Tarih,	1:	252;	İbn.	Asâkir,	Tarih,	6:	257;	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:	229.	
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Süleyman	 (as)	meclise	gitmek	üzere	evinden	çıktığı	 zaman	kuşlar	başının	
üzerinden	ayrılmaz	meclise	vardığı	zaman	insanlar,	cinler	kendisine	kıyam	eder,	
tahtına	oturana	kadar	ayakta	dururlar,	işaret	ettiği	zaman	otururlardı.		

Dünyanın	neresinde	bir	kral	olduğunu	işitse	oraya	gider	ve	onu	kendisine	
boyun	 eğdirir	 ve	 Allah’a	 ibadet	 etmelerini	 emreder	 onların	 putlarını	 yerle	 bir	
ederdi.	 Ordusu	 ile	 bir	 yere	 gitmek	 istediği	 zaman	 ordusunu	 hazırlar,	
komutanlarını	ve	vezirlerini	toplar	kendisi	de	tahtına	oturur	ve	rüzgara	emreder	
ve	havadan	istediği	yere	giderdi.	Sabah	akşam	bir	aylık	yolu	bir	anda	alırdı.1	

Hava	Hz.	Süleymanı	 taşımakla	kalmaz	aynı	zamanda	herkesin	konuşmala-
rını	da	ona	iletir,	haber	verirdi.2	Süleyman	(as)	bir	gün	rüzgar	binip	bir	çiftçinin	
tarlasından	 geçerken	 çiftçinin	 “Davud	 hanedanına	 büyük	 bir	 mülk	 ve	 saltanat	
verilmiştir”	 dediğini	 işitti.	 Hemen	 onun	 yanına	 indi	 ve	 “Ey	 kişi!	 Sen	 böyle	
söyleyerek	 Süleyman’ın	 büyük	 bir	 saltanata	 sahip	 olduğunu	 söylüyorsun	 ve	
kendi	durumunu	hor	görüyorsun.	Ama	şunu	bil	ki	Allah’ın	senden	kabul	edeceği	
bir	 şekilde	 Allah’ı	 zikir	 ve	 tesbih	 etmen	Davud	 hanedanına	 verilen	 her	 şeyden	
daha	 hayırlıdır.”	 dedi.	 Bunu	 duyan	 çiftçi	 “Sen	 benim	 üzüntümü	 giderdiğin	 gibi	
Allah	da	senin	üzüntünü	gidersin!”	dedi.3	

	
Süleyman	Aleyhisselamın	Karınca	İle	Konuşması	
Süleyman	 (as)	 karınca	 vadisine	 geldiği	 zaman	 bir	 karınca	 “Ey	 karıncalar!	

Yuvanıza	giriniz!	Sakın	Süleyman’ın	ordusu	sizi	ezmesin”	dediğini	işitti.	
Süleyman	 (as)	 onun	 bu	 konuşmasını	 işitince	 gülümsedi	 ve	 “Ey	 Rabbim!	

Beni;	bana	ve	ana	babama	verdiğin	nimetlere	şükretmeye	ve	razı	olacağın	salih	
ameller	 işlemeye	 sevk	 et	 ve	 beni	 rahmetinle	 salih	 kullarının	 arasına	 kat!”	 diye	
Allah’a	şükretti.	Sonra	“O	karıncayı	bana	getirin!”	ferman	etti.	

Karıncayı	 getirdiler.	 Süleyman	 (as)	 sordu:	 “Sen	 neden	 karıncaları	
sakındırdın?	Benim	zalim	olduğunu	mu	işittin,	adaletli	bir	peygamber	olduğunu	
bilmedin	mi?”	dedi.		

Karınca	 “Ey	 Allah’ın	 peygamberi!	 Sen	 benim	 sözümdeki	 ‘Onlar	 bilmeden’	
dediğimi	işitmedin	mi?	Ancak	benim	buradaki	endişem	kalplerin	kırılması,	yani	
senin	 ordunun	 azametini	 seyrederek	 Allah’ın	 zikretmekten	 gafil	 olmalarından	
korktum!”	dedi.		

Süleyman	(as)	karıncaya:	“O	halde	bana,	öğüt	ver!"	dedi.	
Karınca:	 “Baban	 Davud’a	 neden	 Davud	 ismini	 verildiğini	 biliyor	musun?”	

dedi.	
Süleyman	(as):	“Hayır	bilmiyorum!”	diye	cevap	verdi.		
Karınca:	 “Kalb	 yarasını	 tedavi	 etsin	 için	 bu	 isim	 verilmiştir.	 Peki	 sana	

Süleyman	ismi	neden	verildi	onu	biliyor	musun?”	dedi.	
Süleyman	(as):	“Hayır!	Bunu	da	bilmiyorum!”	dedi.	
Karınca:	 “Göğsüne	 selamet	 verilinceye	 kadar	 sabretsin	 ve	 baban	 Davud’a	

erişene	kadar	buna	layık	olasın	için	verilmiştir”	dedi.		
Sonra	“Allah	rüzgarı	senin	emrine	niçin	verdi	biliyor	musun?”	dedi.	
Süleyman	(as):	“Hayır!	Bilmiyorum!”	dedi.		
Karınca:	 “Dünyanın	 tümünün	 bir	 yel	 gibi	 gelip	 geçici	 olduğunu	 bilmen	

içindir”	dedi.		

	
1	Taberi,	Tefsir,	22:	68-69.	
2	Neml	Suresi,	27:	18-19.	
3	Ahmed	b.	Hanbel,	Zühd,	s.51;	Sâlebî,	Arais,	s.293.	
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Süleyman’ın	 (as)	 güldü	 ve	 karıncanın	 bu	 ilmine	 ve	 ferasetine	 hayran	
kalarak	 “Ey	Rabbim!	Beni;	bana	ve	ana	babama	verdiğin	nimetlere	 şükretmeye	
ve	razı	olacağın	salih	ameller	işlemeye	sevk	et	ve	beni	rahmetinle	salih	kullarının	
arasına	kat!”	diye	dua	etti.1		

	
Hz.	Süleyman	Aleyhisselamın	Yağmur	Duasına	Çıkması	
Hz.	Süleyman	(as)	mevsimin	kurak	geçtiği	bir	zaman	halkı	yağmur	duasına	

çıkardı.	Orada	bir	karıncanın	duasına	şahit	oldu.	Karınca	kafasını	üzerine	yatarak	
ayaklarını	 semaya	 kaldırarak	 şöyle	 dua	 ediyordu:	 “Allahım!	 Ben	 senin	
mahlukatından	 aciz	 ve	 basit	 bir	 karıncayım.	 Sen	 bizi	 yağmur	 ile	 sulasan	 da,	
kuraklıktan	helak	etsen	de	biz	Senin	rızkından	müstağni	değiliz”	diyordu.	Onun	
bu	duası	üzerine	yağmur	yağmaya	başladı.	

Süleyman	 (as)	 karıncanın	 bu	 duasını	 işitti	 ve	 halkına	 “Geri	 dönüyoruz.	
Sizler	sizden	başkasının	duası	ile	rahmete	kavuşturuldunuz”2	dedi.		

	
Hz.	Süleymanın	Vezirinin	Ölüm	Korkusu	
Bir	gün	ölüm	meleği	Hz.	Süleyman’ın	yanına	giderek	vezirlerinden	birisine	

uzun	uzun	baktı	ve	dışarı	çıktı.	Vezir	Hz.	Süleyman’a	“	Bana	uzun	süre	bakan	bu	
yabancı	kimdir?”	diye	sordu.	Hz.	Süleyman	(as)	“Bu	ölüm	meleği	Azrail	 idi.	Bizi	
ziyarete	gelmişti”	dedi.	 	Vezirin	kalbine	birden	ölüm	korkusu	sardı	ve	telaşla	“O	
bana	canımı	alacakmış	gibi	baktı.	Ne	olur	rüzgara	emret	beni	derhal	Hindistan’a	
götürsün”	dedi.		

Süleyman	 (as)	 rüagara	 emretti	 derhal	 veziri	 Hindistan’a	 götürdü.	 Bir	
müddet	sonra	ölüm	meleği	Hz.	Süleyman’ın	yanına	geldi.	Süleyman	(as)	“Neden	
benim	vezirime	bakarak	kalbine	ölüm	korkusu	verdin?”	diye	sordu.	

Azrail	(as):	
“Yüce	 Allah	 bana	 ‘onun	 canın	 bir	 saat	 sonra	Hindistan’da	 falan	 yerde	 al!’	

ferman	 etmişti.	 Ben	 onu	 Şam’da	 sizin	 yanınızda	 görünce	 taaccüp	 ettim	 ve	
hayretle	 “Allah	 bana	 onun	 canını	 Hindistan’da	 al	 demişti.	 Hindistan	 buraya	 iki	
aylık	yoldur.	Nasıl	orada	canını	alacağım	diye	bakmıştım.	Sonra	emredilen	saatte	
kendisini	Hindistan’da	emredilen	yerde	buldum	da	canını	aldım	ve	size	geldim”	
dedi.3		

	
Hz.	 Süleyman	 Aleyhisselamın	 Hacca	 Gitmesi	 ve	 Yemen	 Melikesi	

Belkısın	Müslüman	Olması	
	
Süleyman	 (as)	 Mescid-i	 Aksa’yı	 inşa	 ettikten	 sonra	 Mekke’ye	 Mescid-i	

Haramı	 ziyarete	 ve	 Hac	 yapmaya	 karar	 verdi	 ve	 Hac	 mevsiminde	 Mekke’ye	
gelerek	 ceddi	 İbrahim’in	 (as)	 Allah’ın	 emri	 ile	 yaptığı	 Beytullah’ı	 tavaf	 ederek	
Arfat’ta	vakfe	yaptı,	kurbanını	kesti	ve	hac	görevini	ifa	etti.		

Sonra	Şam’a	dönmek	 için	yola	çıktı.	Bundan	sonra	olayları	Kur’an-ı	Kerim	
şöyle	haber	verir:	

“Süleyman	 (as)	 ve	 ordusu	 çölde	 susuz	 kaldılar.	 Çölde	 feraseti	 ile	 suyun	
bulunduğu	yeri	keşfeden	Hüdhüd	kuşunu	çağırttı.	Ama	Hüdhüd	Hz.	Süleyman’ın	
huzuruna	gitmekte	gecikti.	 Süleyman	(as)	kuşları	 teftiş	etti	 ve	 ‘Hüdhüd	kuşunu	

	
1	Neml		Suresi,	27:	19;	Sâlebî,	Arais,	s.297.	
2	İbn-i	Ebî	Şeybe,	Musannef,	13:	207,	Ebû	Nuaym,	Hilyalülevliya,	3:	1O1.	
3	İbn-i	Ebî	Şeybe,	Musannef,	13:	205-206;	Ahmed	b.Hanbel,	Zühd,	s.53.	
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göremiyorum!	Derhal	 huzuruma	 gelip	 haklı	 bir	 sebeple	 kendisini	 affettirmezse	
onu	cezalandırırım	veya	onu	öldürürüm!’	dedi.		

Nihayet	 Hüdhüd	 telaşla	 geldi.	 “Ya	 Süleyman!	 Ben	 senin	 bilmediğin	 bir	
gerçeği	öğrendim.	Sana	Sebe	ülkesinden	haber	getirdim!”	dedi.		

Süleyman	(as):	“Getirdiğin	haber	nedir?”	diye	sordu.	
Hüdhüd:	 “Orada	 bir	 kraliçeyi	 Sebe	 ülkesini	 idare	 ettiğini,	 çok	 büyük	 bir	

tahta	 ve	hükümranlığa	 sahip	olduğunu	ve	kendisine	Allah	 tarafından	her	 şeyin	
eksiksiz	verildiğini	ama	onun	ve	kavminin	kendilerine	bütün	bu	nimetleri	veren	
Allah’ı	 bırakıp	 güneşe	 ibadet	 ettiklerini	 gördüm.	 Şeytan	 onların	 yaptıklarını	
onlara	hoş	göstermiş,	amellerini	süslemiş	ve	Allah	yolundan	alıkoymuştur”	dedi.	

	Ayrıca	 “Onlar	 gökte	 ve	 yerde	 her	 türlü	 gizli	 şeyleri	 açığa	 çıkaran	 ve	
kalplerde	gizlediği	her	şeyi	bilen	Allah’a	secde	etmiyorlar.	Gerçekte	Allah	hükmü	
ve	 hükümranlığı	 her	 yere	 geçen	 ve	 kendisinden	 başka	 yaratıcı	 ilah	 olmayan	
Allah’tır”1	dedi.	 	 Hüdhüd	 kendi	 sanatı	 olan	 gizli	 yerlerde	 suyu	 bulup	 çıkarma	
mesleğinde	mahir	 olduğu	 için	 Allah’ı	 bu	 sıfatlarla	 zikrederek	 tanıdığını	 da	 çok	
veciz	bir	üslupla	ifade	etmiş	oldu.		

Süleyman	(as)	“O	halde	ben	ona	bir	mektup	yazayım.	Sen	bu	mektubu	ona	
götür	 ve	 kendisine	 bırak!	 Sonra	 kenara	 çekil	 ve	 bekle	 baklım	 bize	 ne	 cevap	
verecekler?	Buna	göre	ben	de	 senin	doğru	mu	 söylediğini,	 yoksa	 yalancılardan	
mı	olduğunu	göreceğim”	dedi.		

Hüdhüd	mektubu	 aldı	 ve	 doğru	 Yemen’e	 Seba	Melikesi	 Belkıs’ın	 sarayına	
götürdü.	 Belkıs’ın	 yattığı	 odanın	 penceresine	 konup	 pencereyi	 tıklattı.	 Belkıs	
uyandı	 ayağında	mektup	 bulunan	 kuşu	 gördü,	 pencereyi	 açtı	 ve	mektubu	 aldı.	
Hüdhüd	sarayın	çatısına	konup	olacakları	izlemeye	başladı.	

Bekıs	 mektubu	 açtı	 okudu	 ve	 derhal	 “Mele”	 tabir	 edilen	 ileri	 gelen	 ve	
seçilmişlerden	oluşan	“Danışma	Meclisini”	topladı.	“Ey	İleri	Gelenler!	Hakikaten	
bana	 şerefli	 bir	 mektup	 bırakıldı.	 Mektubu	 Süleyman	 göndermiş.	 Mektubunda	
diyor	 ki:	 ‘Rahman	 ve	 Rahim	 olan	 Allah’ın	 adıyla!	 Bana	 baş	 kaldırmayın	 ve	
müslüman	olarak	bana	gelin!’	 Şimdi	ey	ulular!	Bu	mektuba	nasıl	 cevap	verelim?	
Biliyorsunuz	 ki	 ben	 sizin	 fikirlerinize	 baş	 vurmadan	 kendi	 başıma	 hareket	
etmem!”	dedi.	

Meclisteki	ileri	gelenler	fikirlerini	açıkladılar.	Bir	kısmı	“Mektuba	bir	cevap	
verelim,	Süleyman	bizden	ne	istiyor	öğrenelim”	derken	bir	kısmı	da	“Bizler	güçlü	
ordulara	sahip	bir	milletiz.	Siz	emredin	onlarla	savaşalım!”	şeklinde	 fikir	beyan	
ettiler.		

Belkıs	 çok	 akıllı	 ve	 tedbir	 sahibi	 bir	 kraliçe	 idi.	Onların	dinledikten	 sonra	
şöyle	 dedi:	 “Şüphesiz	 hükümdarlar	 bir	memlekete	 girerlerse	 orasının	 düzenini	
bozarlar,	 halkını	 perişan	 ederler,	 halkın	 şereflilerini	 zelil,	 hor	 ve	 hakir	 kılarlar.	
Onlar	 da	 böyle	 yapacaklardır.	 Bu	 nedenle	 ben	 onlara	 elçilerimle	 hediyelerle	
birlikte	 bir	 mektup	 göndereyim.	 Onların	 ne	 istediklerini	 ve	 ne	 cevap	
vereceklerini	görelim!”	dedi.	Nihayet	bu	görüşü	kabul	ettiler.		

Hüdhüd	bu	olanları	izliyordu.	Belkıs’ın	yönetim	şeklini,	istişare	ile	hareket	
ettiğini	 ve	 istişareden	 çıkan	 kararlarını	 hemen	 Hz.	 Süleyman’a	 haber	 verdi.	
Süleyman	(as)	bu	habere	sevindi	ve	derhal	elçileri	kabul	etmek	üzere	hazırlıklara	
başladı.		

Belkıs’ın	elçileri	Belkısın	ülkesinin	gücünü	ve	medeniyetini	gösterecek	olan	
değerli	 hediyelerle	 Süleyman’ın	 huzuruna	 çıktılar.	 Süleyman	 (as)	 onları	 çok	

	
1	Neml	Suresi,	27:	20-27.	
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haşmetli	 bir	 törenle	 karşıladı.	 Bir	 tarafta	 kuşlardan	 ve	 hayvanlardan	 ordular	
dizilmişti.	Diğer	tarafta	atlı	arabalılar,	atlılar,	zırhlılar	ve	piyadeler	vardı.	Elçiler	
bu	muhteşem	orduların	arasından	geçtiler.	Kendi	ordularının	bunların	yanında	
bir	hiç	olduğunu	anladılar.	Sonra	Sultan	Süleyman’ın	saltanatını,	medeniyetini	ve	
sanatını	 gösteren	 oldukça	 görkemli	 bir	 meclise	 alındılar.	 Sonra	 ulemadan,	
vüzeradan	ve	komutanlardan	meydana	gelen	muhteşem	bir	mecliste	muhteşem	
bir	taht	üzerinde	bulunan	Süleyman’ın	(as)	huzuruna	çıkarıldılar.		

Elçiler	 yanlarında	 getirdikleri	 Belkıs’ın	 hediyelerinin	 hafifliğini	 ve	
basitliğini	görerek	utanç	 içinde	Süleyman’ın	tahtının	önüne	koyup	mektubu	Hz.	
Süleyman’a	sundular.	Geri	çekilip	vereceği	cevabı	beklediler.		

Hz.	 Süleyman	 (as)	 vakur	 bir	 şekilde	mektubu	 açıp	 okuttu.	 Divandakilerin	
tamamı	mektubta	 yazılanları	 işittiler.	 Sonra	 Süleyman	 (as)	 ağzını	 açtı	 ve	 şöyle	
dedi:	

“Sizler	Allah’ın	bana	lutefttiği	bunca	saltanatı	ve	bana	ihsan	ettiği	bu	kadar	
değerli	 nimetleri	 görüyorsunuz.	 Sizler	 getirdiğiniz	 bu	 basit	 hediyelerle	 bana	
yardım	 mı	 edeceksiniz?	 Buna	 ihtiyacımın	 olmadığını	 elbette	 anladınız.	 Şimdi	
derhal	 dönün	 ve	 kraliçenize	 söyleyin	 ki	 önüne	 geçemeyecekleri	 ve	 hayal	 dahi	
edemiyecekleri	 ordularla	 gelirim.	 Onları	 hor	 ve	 hakir	 olarak	 yurtlarından	
çıkarırım!”	dedi.	

Elçiler	 derhal	 dönerek	 durumu	 Belkıs’a	 haber	 verdiler.	 Süleyman’ın	 (as)	
cevabını	 ilettiler.	 Bunun	 üzerine	 Belkıs	 “Danışma	 Meclisini”	 derhal	 topladı	 ve	
durumun	nezaketini,	elçilerin	gördüklerini	onlara	anlattı.	Sonra	“Bu	derece	güçlü	
ve	haşmetli	bir	hükümdara	karşı	çıkmanın	ülkesini	ve	halkını	perişan	etmekten	
başka	 hiçbir	 işe	 yaramayacağını	 anlatır	 ve	 “Yapılacak	 olan	 Süleyman	 ile	
görüşerek	 barış	 anlaşması	 yaparak	 güven	 içinde	 devletin	 devamını	 ve	 halkın	
huzurunu	temin	etmek	olduğunu”	ifade	eder.	Halkın	ve	devletin	ileri	gelenleri	ile	
bir	heyet	halinde	Süleyman’ı	görmek	ve	barış	teklifini	sunmak	üzere	hazırlıklara	
başlar.	

Hz.	 Süleyman	 (as)	 Belkıs’ın	 bir	 heyetle	 barış	 görüşmesi	 için	 geleceğini	
öğrenince	 saltanatının	 haşmetini,	 devletinin	 gücünü	 ve	 medeniyetinin	
üstünlüğünü	gösterecek	ve	kendisini	meftun	edecek	bir	şekilde	huzuruna	kabul	
etmek	ve	bu	haşmetli	ortamda	onunla	görüşmek	istedi.	Yanında	bulunan	ulema	
ve	veziler	ile	cinlerden	meydana	gelen	heyete	“Kim	Belkıs’ın	tahtını	kendisinden	
önce	yanıma	getirebilir?”	dedi.		

Yanında	bulunan	cinlerden	bir	 ifrit	“Sen	makamından	kalkmadan	ben	onu	
sana	 getiririm!	 Ben	 bunu	 yapacak	 güce	 sahibim”	 dedi.	 Süleyman’ın	 (as)	 ulema	
heyetinde	bulunan	ve	kendisine	Allah’ın	ilim	verdiği	Asaf	b.	Berhıya	adındaki	bir	
bilgin	 “Ben	Allah’ın	yardımı	 ile	 göz	açıp	yummadan	onu	yanında	hazır	 ederim”	
der	demez	Belkıs’ın	tahtı	anında	yanında	hazır	oldu.		

Bu	 olay	 göstermektedir	 ki	 insan	 kabiliyetleri	 ve	 aklı	 ile	 cinlerden	 daha	
güçlü	 ve	 daha	 mükemmel	 olduğu	 için	 ifritin	 “sen	 yerinden	 kalkmadan	 tahtı	
getiririm”	demesine	karşılık	alim	veziri	Asaf	b.	Berhıya	Allah’ın	kudreti	ile	bildiği	
bir	 ilim	 sebebiyle	 göz	 açıp	 kapayana	 kadar	 tahtı	 getirmiş	 oldu.	 Bu	 hadise	
gelecekte	eşyanın	nakline	bir	alamet	olmuştur.	

Hz.	 Süleyman	 (as)	 tahtın	 yanında	 hazır	 olduğunu	 görünce	 “Bu	 Rabbimin	
bana	 olan	 fazlındandır.	 Ben	 şükredecek	miyim,	 yoksa	 nankörlük	mü	 edeceğim	
diye	 beni	 imtihan	 etmesidir.	 Kim	 şükrederse	 kendi	 yararınadır,	 kim	 de	
nankörlük	ederse	şüphesiz	Allah	 insanların	şükürlerine	 ihtiyacı	yoktur.	O	Allah	
insanlar	şükretse	de	nankörlük	etse	de	kerem	ve	ihsan	sahibidir”	dedi.		
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Süleyman	 (as)	 daha	 sonra	 “O	 tahtı	 daha	 güzelleştirerek	 tanınmaz	 hale	
getirin.	 Onu	 yine	 Belkıs	 için	 hazırlayın,	 bakalım	 tanıyabilecek	 mi?”	 dedi.	 	 Hz.	
Süleyman	(as)	bununla	Belkısın	zekasını,	aklını	ve	anlayışını	ölçmek	istiyordu.	

Belkıs	maiyeti	 ile	 gelince	 onu	muhteşem	 bir	 törenle	 karşıladı.	 Sonra	 onu	
aldı	 özel	 olarak	 yaptırdığı	 köşke	 getirdi.	 Belkıs	 köşkün	 bahçesine	 girince	 orayı	
derin	 bir	 su	 zannetti	 ve	 eteklerini	 yukarı	 çekti.	 Süleyman	 (as)	 “Eteklerini	
toplamana	gerek	yok!	O	altında	su	bulunan	şeffaf	billur	bir	zemindir”	dedi.	Belkıs	
bunu	bilemediği	için	mahçup	oldu	ve	Hz.	Süleyman’ın	medeniyet	ve	saltanatının	
haşmeti	karşısında	eridi.	“Ey	Rabbim!	Ben	kendime	yazık	etmişim!”	dedi.		

Sonra	köşk	içine	girince	Hz.	Süleyman	(as)	Belkısı	tahtının	yanına	götürdü	
ve	 ona	 “Senin	 tahtın	 böyle	 mi	 idi?”	 diye	 sordu.	 Belkıs	 dikkatle	 baktı	 inceledi	
kendi	 tahtına	 benziyordu	 ancak	 daha	 süslü	 ve	 daha	 güzeldi.	 Aklını	 ve	 zekasını	
gösterecek	 şekilde	 “Sanki	 bu	 odur!”	 dedi.	 Süleyman	 (as)	 “Bize	 Allah’ın	 lutfu	
olarak	 ilim	 ve	 hikmet	 verilmiştir”	 dedi	 ve	 bunun	 kendi	 tahtı	 olduğunu	 ve	
kendisinden	 önce	 onu	 buraya	 getirttiğini	 söyledi.	 Bu	 üstün	 medeniyet,	 ilim,	
teknik,	 saltanat	 ve	 haşmetin	 kendisinden	 değil,	 Allah	 tarafından	 kendisine	
verildiğini	anlatmış	oldu.	

Belkısı	 tahtına	 oturttuktan	 sonra	 Süleyman	 (as)	 da	 tahtına	 geçti	 ve	
konuşmaya	 başladılar.	 Süleyman	 (as)	 medeniyet,	 ihtişam	 ve	 gücü	 karşısında	
eriyen	 Belkıs’a	 bütün	 bu	 güç	 ve	 kudretin,	 medeniyet	 ve	 haşmetin	 Allah	
tarafından	 verildiğini,	 Allah’ın	 muhteşem	 güç	 ve	 kudretinin	 sonsuzluğunu,	
insanın	Allah’a	 iman	ve	 itaat	etmesi	 ile	nasıl	güç	ve	kudrete,	yardım	ve	 inayete	
mazhar	olacağını	anlattı.		

Belkıs	 Süleyman’dan	 (as)	 bu	 sözleri	 duyunca	 kalbi	 yumuşadı	 ve	 imana	
meyletti.	 Daha	 önce	 Allah’tan	 başka	 tapındığı	 ve	 değer	 verdiği	 şeyler	 onun	
imanına	engel	olmuştu.	Bu	nedenle	inkarcılardan	olmuştu.	Belkıs	yanlışını	anladı	
Süleyman’ın	 da	 bir	 kral	 değil	 kâinatın	 ve	 her	 şeyin	 yaratıcısı	 olan	 Allah’ın	
yardımına	mazhar	bir	peygamber	olduğunu	anladı	ve	“Ey	Rabbim!	Şüphesiz	ben	
nefsime	 zulmetmiştim.	 Şimdi	 ise	 Süleyman	 ile	 birlikte	 âlemlerin	 Rabbi	 olan	
Allah’a	teslim	oldum”	dedi	iman	ederek	Süleyman’a	(as)	teslim	oldu.1		

	
Süleyman	Aleyhisselamın	Vefatı	
Süleyman	 (as)	Allah’a	 ibadet	 için	Beytü’l-Makdiste	 bir	 iki	 ay,	 bazen	üç	 ay	

itikafa	 girer	 ve	 çıkmazdı.	 Kendisinin	 yiyeceği	 ve	 içeceği	 mescide	 götürülürdü.	
Vefatından	 önce	 de	 adeti	 üzere	 itikafa	 çekilmişti,	 yiyeceği	 ve	 içeceği	 mescide	
götürülmüştü.2		

Süleyman	(as)	Beyt-i	Makdiste	özel	odasında	Allah’a	 ibadet	ederken	başta	
Cebrail	 (as)	olmak	üzere	Allah’ın	melekleri	 ile	 görüşür	ve	konuşurdu.	Melekler	
tüm	 dünya	 saltanatı	 kendisine	 verilmiş	 olduğu	 halde	 buna	 değer	 vermeyen,	
dünyanın	 işleri	 kendisini	 ibadetten	 alıkoymayan,	 aklını	 ve	 zekasını	 kullanarak	
işin	başında	olmadığı	halde	işini	ve	hükümetini	adilane	ve	hakkaniyetle	yöneten	
ve	kendi	yokluğunu	hissettirmeyan	böyle	bir	yönetici	ve	Allah	dostuna	hayranlık	
duyuyor	 ve	 kendisini	 ziyaret	 etmek	 için	 Allah’tan	 izin	 alarak	 gelip	 ziyaret	
ediyorlardı.	 Süleyman	 (as)	 halkın	 arasına	 çıkmadan	 ve	 vüzera	 meclisine	
gitmeden	 Allah’ın	 havayı	 emrine	 musahhar	 etmesinden	 dolayı	 her	 şeyden	

	
1	Neml	Suresi,	27:	28-44.	
2	Taberî,	Tarih,	1:	261;	Sâlebî,	Arais,	s.	326;	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:	243.	
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haberdar	 oluyor	 ve	 gerekli	 talimatları	 yine	 hava	 aracılığı	 ile	 vezirlerine	 ve	
komutanlarına	veriyor	ve	sanki	onların	yanında	imiş	gibi	ülkesini	yönetiyordu.	

Bir	 gün	 Azrail	 (as)	 kendisini	 ziyarete	 gelmişti.	 Uzun	 bir	 sohbetten	 sonra	
Süleyman	(as)	Azraile	“Benim	canımı	almadan	önce	bana	haber	vermez	misin?”	
dedi.	Azrail	(as)	“Bu	gayb	ilmindendir.	Gayb	ilmi	ise	Allah	katındadır.	Ben	bunu	
senden	 daha	 iyi	 biliyor	 değilim!	 Ancak	 bana	 eceller	 kişinin	 ruhu	 kabzedileceği	
zaman	bildirilir”	dedi.		

Süleyman	(as):	“O	zaman	sana	bildirilince	bana	haber	ver!”1	dedi.		
Nihayet	 Süleyman’ın	 (as)	 ölüm	 emri	 Allah	 tarafınan	 Hz.	 Azrail’e	 haber	

verilince	gelip	Süleyman’a	(as)	haber	verdi.	“Ey	Süleyman!	Senin	hakkında	bana	
emir	verilmiş	bulunuyor!	Çok	az	zamanın	var!”	dedi.		

Süleyman	(as)	mescidden	çıktı	ve	köşküne	gitti.	Asasını	eline	aldı.	Kapıları	
kilitlemelerini	 söyledi	 ve	 halkı	 yanına	 girmelerini	men	 etti.	 Sonra	 eline	 asasını	
aldı	koltuğunun	altına	yerleştirdi.	Köşkün	balkonundan	ülkesine	doğru	baktı.	Bu	
halinde	 Azrail	 (as)	 geldi	 ve	 ruhunu	 kabzetti.	 Hz.	 Süleyman	 ayakta	 asasına	
dayanarak	duruyordu.	Kimse	öldüğünü	anlayamadı.2		

Süleyman’ın	 (as)	 vefat	 ettiğini	 insanlar	 da	 cinler	 de	 bilemediler.	 Hayatta	
gibi	hor	ve	hakir	bir	şekilde	zillet	içinde	çalışmaya	devam	ettiler.	Bir	ağaç	kurdu	
asanın	içine	girdi	ve	asayı	yemeye	başladı.	Kurdun	yediği	yerden	zayıflayan	asa	
Süleyman’ın	(as)	ağırlığına	dayanamayarak	kırılınca	Süleyman	(as)	yere	yıkıldı.	
Ancak	 o	 zaman	 cinler	 ve	 şeytanlar	 Hz.	 Süleyman’ın	 çok	 önceden	 vefat	 ettiğini	
anlayabildiler.3		

İnsanlar	 arasında	 cinlerin	 gaybe	 ait	 haberlere	muttali	 olduğu	 konusunda	
yaygın	bir	inanç	vardı.	Kahinlerin	sözlerine	itibar	edilir	ve	inanılırdı.	Yüce	Allah	
onların	gayba	dair	hiçbir	bilgilerinin	olmadığını	göstermek	için	Süleyman’ın	(as)	
asasına	 dayanarak	 vefatını	 ve	 uzun	 süre	 kalmasını	 diledi.4	İnsanlar	 cinlerin	 ve	
şeytanların	 Süleyman’ın	 (as)	 vefatından	 sonra	 da	 hiçbir	 şeyden	 haberleri	
olmadan	hor	ve	hakir	bir	şekilde	çalıştığını	anladıklarında	bu	inanç	yıkıldı.	Gayba	
ait	bilginin	sadece	Allah’a	ait	olduğu,	Allah’ın	da	bunu	sadece	peygamberlere	ve	
onun	 izinden	giden	evliya-i	 azimeye	ve	büyük	velilere	 ilham	yoluyla	bildirmesi	
ile	bilineceği	anlaşılmış	oldu.	

	
Kıssadan	Alınacak	Dersler	
Hz.	 Süleyman’ın	 kuşların	 dillerini	 bilmesi,	 cinleri	 ve	 havayı	 emrine	

musahhar	kılmasının	gelecekte	insanlığı	verdiği	büyük	dersler	ve	ibretler	vardır	
ki	 bunların	 zamanımıza	 bakan	 bir	 kısmını	 Bediüzzman	 Said	 Nursi	 hazretleri	
şöyle	anlatır:	

“Hem	meselâ,	 Hazret-i	 Süleyman	 Aleyhisselâm	 taht-ı	 Belkıs’ı	 yanına	 celb	
etmek	 için	vezirlerinden	bir	âlim-i	 ilm-i	celb	dedi:	 "Gözünüzü	açıp	kapayıncaya	
kadar	 sizin	 yanınızda	o	 tahtı	 hazır	 ederim"	olan	hâdise-i	 hârikaya	delâlet	 eden	
“Semâvî	kitapların	esrârına	vâkıf	bir	âlim	ise,	"Sen	daha	gözünü	açıp	kapamadan	
ben	onu	sana	getiririm,"	dedi.	Süleyman	Belkıs’ın	tahtını	yanında	hazır	görünce”5	
(ila	 ahir)	 ayeti	 işaret	 ediyor	 ki,	 uzak	 mesafelerden	 eşyayı	 aynen	 veya	 sûreten	

	
1	Sâlebî,	Arais,	s.327.	
2	Sâlebî,	Arais,	s.327.	
3	Sebe	Suresi,	34:	14;	Heysemî,	Mecmauzzevaid,	8:	2O8;	Taberî,	Tarih,	1:	262;	Sâlebî,	Arais,	s.328;	
İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:	243.	
4	Sebe	Suresi,	34:	14.	
5	Neml	Suresi,	27:	40.	
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ihzâr	etmek	mümkündür.	Hem	vâki’dir	ki,	risâletiyle	beraber	saltanatla	müşerref	
olan	 Hazret-i	 Süleyman	 Aleyhisselâm,	 hem	 mâsumiyetine,	 hem	 de	 adâletine	
medâr	olmak	 için,	pek	geniş	olan	aktâr-ı	memleketine	bizzat	zahmetsiz	muttalî	
olmak	ve	raiyyetinin	ahvâlini	görmek	ve	dertlerini	işitmek,	bir	mu’cize	sûretinde	
Cenâb-ı	 hak	 ihsan	 etmiştir.	 Demek,	 Cenâb-ı	 Hakka	 itimad	 edip,	 Süleyman	
Aleyhisselâmın	 lisân-ı	 ismetiyle	 istediği	 gibi,	 o	 da	 lisân-ı	 istidadıyla	 Cenâb-ı	
Haktan	istese	ve	kavânîn-i	âdetine	ve	inâyetine	tevfîk-ı	hareket	etse,	ona	dünya	
bir	şehir	hükmüne	geçebilir.		

Demek,	taht-ı	Belkıs	Yemen’de	iken,	Şam’da	aynıyla	veyahut	sûretiyle	hazır	
olmuştur,	görülmüştür.	Elbette,	 taht	etrafındaki	adamların,	sûretleri	 ile	beraber	
sesleri	de	işitilmiştir.	

İşte,	uzak	mesafede,	celb-i	sûrete	ve	savta	haşmetli	bir	sûrette	işaret	ediyor	
ve	 mânen	 diyor:	 "Ey	 ehl-i	 saltanat!	 Adâlet-i	 tâmme	 yapmak	 isterseniz,	
Süleymanvârî,	 rûy-i	 zemini	 etrafıyla	 görmeye	 ve	 anlamaya	 çalışınız.	 Çünkü,	 bir	
hâkim-i	adâletpîşe,	bir	padişah-ı	raiyyetperver,	aktâr-ı	memleketine	her	istediği	
vakit	muttalî	olmak	derecesine	çıkmakla	mesûliyet-i	mâneviyeden	kurtulur	veya	
tam	adâlet	yapabilir.	

Cenâb-ı	Hak,	şu	âyetin	 lisân-ı	remziyle	mânen	diyor	ki:	 “Ey	benîâdem!	Bir	
abdime	geniş	bir	mülk	ve	o	geniş	mülkünde	adâlet-i	tâmme	yapmak	için,	ahvâl	ve	
vukuât-ı	 zemine	 bizzat	 ıttılâ	 veriyorum;	 ve	 mâdem	 herbir	 insana,	 fıtraten,	
zemine	 bir	 halîfe	 olmak	 kabiliyetini	 vermişim;	 elbette	 o	 kabiliyete	 göre	 rûy-i	
zemini	görecek	ve	bakacak,	anlayacak	istidadını	dahi	vermesini,	hikmetim	iktizâ	
ettiğinden,	 vermişim.	 Şahsen	 o	 noktaya	 yetişmezse	 de,	 nev’en	 yetişebilir;	
maddeten	erişemezse	de,	ehl-i	velâyet	misillü	mânen	erişebilir.	Öyle	ise,	şu	azîm	
nimetten	 istifade	 edebilirsiniz.	 Haydi	 göreyim	 sizi,	 vazife-i	 ubûdiyetinizi	
unutmamak	şartıyla	öyle	çalışınız	ki,	rûy-i	zemini,	her	tarafı	herbirinize	görülen	
ve	her	köşesindeki	sesleri	size	işittiren	bir	bahçeye	çeviriniz”1	demektedir.	

	
1	Bediüzzaman,	Sözler,	405-407.	
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YUNUS	(AS)	
	
Soyu	Bünyamin	(as)	vasıtasıyla	Hz.	İbrahim’e	(as)	dayanan	Yunus	b.	Metta	

(as)	 Yakub’un	 (as)	 torunlarındandır.1	Yüce	 Allah	 Peygamberimize	 (asm)	 “Biz	
Nuh’a	ve	ondan	sonra	gelen	peygamberlere	vahyettiğimiz	gibi	sana	da	vahyettik.	
Nitekim	biz	 İbrahim’e,	 İsmail’e,	 İshak’a	Yakub’a	 torunlarınndan	 İsa’ya,	Eyyub’a,	
Yunus’a,	 Harun’a	 Süleyman’a	 da	 vahyetmiştik.	 Davud’a	 da	 Zebur’u	 vermiştik”2	
buyurarak	Yunus’dan	(as)	bahsetmektedir.	

Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 ayrıca	 “Biz	 onu	 yüz	 bin	 insana	 ve	 daha	
fazlasına	peygamber	olarak	görevlendirdik”3	buyurarak	Dicle	kıyısındaki	Ninova	
şehrine	 peygamber	 olarak	 görevlendirildiğini	 bize	 haber	 vermiştir.	 Ayrıca	
Kur’an-ı	Kerimde	onuncu	sureye	“Yunus	Suresi”	ismi	verilmiştir.	

Yunus	 (as)	 Musul’un	 Ninova	 halkındandır.4	Ninova’da	 halkı	 imana	 davet	
etmiştir.	 Otuz	 üç	 yıl	 gibi	 uzun	 bir	 davet	 döneminden	 sonra	 ona	 ancak	 iki	 kişi	
iman	 etti.5	Bunun	 üzerine	 kavmin	 Allah’ın	 azabı	 ile	 korkuttu	 ve	 yüce	 Allah	
kendisine	 hicret	 emri	 vermeden	 Ninova’yı	 terk	 etti.	 Kur’an-ı	 Kerim	 onun	 bu	
durumunu	 şöyle	 anlatır:	 “Yunus-u	 Zennun	 halkına	 öfke	 duyarak	 halkını	 terk	
etmişti.	 Bizim	 halkına	 güç	 yetiremiyeceğimizi	 ve	 hidayete	 erdiremiyeceğimizi	
zannetti.	 Balığın	 karnına	 girince	 hatasını	 anladı	 da	 “İlahi!	 Senden	 başka	 hiçbir	
ilâh	 yoktur.	 Seni	 her	 nevi	 kusurdan	 tenzih	 ederim.	 Ben	 gerçekten	 nefsine	
zulmedenlerden	 oldum’	 diye	 dua	 etti.	 Biz	 de	 duasını	 kabul	 ettik	 ve	 kendisini	
kederden	kurtardık.	İşte	biz	mü’minleri	böyle	kurtarırız”6	buyurur.		

Yunus	 (as)	 Ninova’dan	 çıkmak	 için	 bir	 gemiye	 bindi.	 Gemi	 fırtına’ya	
yakalandı	 ve	 batma	 tehlikesi	 geçirince	 kaptan	 da	 gemiyi	 hafifletmek	 için	 bir	
takım	eşyaları	denize	attı.	Bu	yetmeyince	kur’a	ile	bir	adamı	da	atmak	gerekti	ve	
bu	kur’a	Hz.	Yunus’a	çıktı.7	Yunus	(as)	denize	atıldı	ve	bir	balık	onu	yuttu.	Balığın	
karnında	dua	etti	ve	Allah	duasını	kabul	edip	kendisine	necat	verdi.	Bu	nedenle	
ona	 balık	 sahibi	 anlamında	 “Zünnun”	 adı	 verildi.	 “Şayet	 tesbih	 edip	 dua	
etmeseydi	insanların	yeniden	dirilmesine	kadar	balığın	karnında	kalacaktı.”8		

Hz.	 Yunus	 (as)	 hatasını	 anlayıp	büyük	bir	mahcubiyetle	Allah’a	 sığındı	 ve	
münacatı	 ile	 yüce	 Allah’tan	 af	 ve	 mağfiret	 diledi.	 Yüce	 Allah	 da	 onu	 halsiz	 ve	
hasta	bir	vaziyette		kabak	cinsinden	bir	şecer-i	yaktin	altına	atıverdi.9		

Yunus	 (as)	 otuz	 üç	 sene	 kavmini	 imana	 davet	 ettiği	 halde	 iman	
etmemelerinden	 ümitsizliğe	 düştü.	 Zaman	 zaman	 yaptığı	 gibi	 dağa	 çekildi	 ve	
kendisini	ibadete	verdi.	Her	zaman	dua	ederken	bu	defa	onlara	beddua	etti.	

Yüce	 Allah	 Yunus’a	 “Benim	 kullarım	 olan	 kavmin	 için	 beddua	 etme.	 Sen	
onları	 yine	 git	 kırk	 gün	 daha	 imana	 ve	 tevhide	 davet	 et.	 Şayet	 davetini	 kabul	
ederlerse	 ne	 güzel,	 etmezlerse	 onlara	 üzerlerine	 azabı	 göndereceğimi	 haber	
ver!”10	buyurdu.		

	
1	Zebîdî,	Sahihi	Buhârî	Muhtasari	Tecridi	Sarih	Tercemesi	ve	Şerhî,	Trc:	Kamil	Miras,	Ankara,	
1971,	9:	152.	
2	Nisa	Suresi,	4:163.		
3	Saffat	Suresi,	37:	147;	Zemahserî,	Kessâf,	5:	126;	et-Taberî,	Tarih,	2:	42.	
4	Taberî,	Tarih:	2,	42;	Salebî,	Arais,	s.	407.	
5	Sahihi	Buhâri	ve	Tecridi	Sarih	Tercümesi,	9:	152;	İbn-i	Esir,	Kamil,	1:	360.	
6	Saffat	Suresi,	37:	87-88.	
7	Saffat	Suresi,	37:	139-142.	
8	Saffat	Suresi,	37:	143-144.	
9	Saffat	Suresi,	37:	145-149.	
10	Sâlebî,	Arais,	s.	408;	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:	36O.	
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Bunun	üzerine	Yunus	(as)	tekrar	kavmine	döndü	ve	kavmini	otuz	yedi	gün	
daha	hakka	ve	tevhide	davet	etti	yine	kabul	etmediler.	Bunun	üzerine	Yunus	(as)	
onları	 tehdit	 ederek	 “Şayet	 iman	 etmezseniz	 üç	 güne	 kadar	 muhakkak	 size	
Allah’ın	azabı	gelecektir.	Bunun	alameti	renklerinizin	değişmesidir”	dedi.	Ertesi	
günü	sabahleyin	yatağından	kalkanların	yüzlerinin	rengi	değişmişti.	Birbirlerine	
“Yunus’un	dediği	şey	başımıza	gelip	çattı.	Zaten	o	asla	yalan	söylemezdi”	dediler.	

Ertesi	 günü	 gökyüzünü	 kara	 bulutların	 kapladığını	 gördüler.	 “Yunus	
aramızda	 mı	 acaba?”	 diye	 aramaya	 çıktılar	 ve	 bulmadılar.	 Helak	 ve	 azapla	
karşılaştıklarını	 anladılar.1	Hayvanlarını	 da	 yanlarına	 alarak	 hemen	 toplanıp	
şehri	 terk	ederek	şehir	dışında	bir	sahrada	tövbe	ederek	Allah’a	yalvarmaya	ve	
azabı	 kendilerinden	 kaldırması	 için	 dua	 etmeye	 başladılar.	 Başlarına	 toprak	
saçtılar,	 halis	 bir	 niyetle	 ağlamaya	 ve	 yalvarmaya	 başladılar.	 “Biz	 Yunus’un	
getirdiği	ve	bize	haber	verdiği	her	şeye	gönülden	inandık!”	dediler.	Yüce	Allah	da	
onlardan	 azabı	 kaldırdı	 ve	 onların	 imanlarını	 kabul	 edip	 günahlarını	 affetti	 ve	
şöyle	buyurdu:	

“Şüphesiz,	 haklarında	 Rabbinin	 hükmü	 gerçekleşmiş	 olanlar,	 kendilerine	
bütün	 mucizeler	 gelse	 bile,	 Yunus’un	 kavminden	 başkaları	 elem	 dolu	 azabı	
görünceye	 kadar	 inanmazlar.	 Yunus’un	 kavmi	 ise	 kendilerine	 azap	 gelmeden	
önce	iman	ederek	tövbe	ettiler.	Onlar	iman	edince,	biz	de	onlar	hakkında	yazılan		
azabı	onlardan	uzaklaştırmış	ve	onları	belli	bir	 zamana	kadar	 faydalandırmaya	
devam	ettik”2	buyurarak	onlardan	azabı	kaldırdı.	

Yunus	 (as)	 da	 tekrar	 Ninova’ya	 döndü	 ve	 kavmini	 tövbe	 etmiş	 ve	 iman	
etmiş	bir	halde	buldu.		

Yüce	 Allah	 onların	 bu	 durumunu	 Peygamberimize	 haber	 vererek	
Peygamberimizi	sabıra	davet	etmekte	ve	acele	ederek	Yunus’un	(as)	durumuna	
düşmemesi	 için	 uyarmaktadır.	 “Sen	 Rabbinini	 hükmünü	 sabırla	 bekle.	 Balık	
sahibi	Yunus	gibi	olma!	O	Rabbine	iltica	etti	de	onu	kurtardık.	Şayet	Rabbinden	
kendisine	 bir	 nimet	 erişmeseydi	 ve	 Allah	 onun	 tövbesini	 kabul	 etmeseydi	
mutlaka	kınanacak	bir	halde	yalnızlığa	terk	edilecekti.”3	“O	halde	ey	Habibim	sen	
peygamberlerden	azim	sahibi	olan	 ‘Ulu’l-Azm’	peygamberler	gibi	sen	de	sabret,	
acele	etme”4	buyurmaktadır.	

Yunus	 (as)	 ve	 kavmi	 Allah’ın	 kendilerine	 yol	 göstermesi	 ile	 Tevhide	
yöneldiler	ve	hidayete	erdiler.	Nitekim	yüce	Allah	“Biz	İsmail’e,	Elyese’a,	Yunus’a	
ve	 Lut’a	 yol	 gösterdik.	Onların	 hepsi	 de	 iyilerdendi”5	buyurarak	Allah’ın	 onlara	
rahmetinin	 ve	 hidayetinin	 sebebi	 olarak	 da	 onların	 iyi	 olmaları	 ve	 Allah	 için	
sabırla	mücadele	 etmelerini	 göstermektedir.	 Bu	 nedenle	 peygamberimiz	 (asm)	
Yunus’un	 (as)	 bu	 aceleciliğini	 bahane	 ederek	 “Her	 kim	 benim	 için	 Yunus	 b.	
Metta’dan	daha	hayırlı	derse	yalan	söylemiştir”6	buyurmuşlardır.	Çünkü	Allah’ın	
iyi	 dediği	 hakkında	 konuşmak	 çok	büyük	hatadır.	Ancak	peygamberimiz	 (asm)	
nübüvvet	 yönünden	 peygamberlerden	 farklı	 değilse	 de	 fazilet	 bakımından	
hepsinden	üstündür.		

Nitekim	 Peygamberimiz	 (asm)	 kimseye	 verilmeyen	 “Vesile	 	 	 ve	 Şefaat	
Makamı	 olan	 Makam-ı	 Mahmud	 bana	 verilmiştir.	 Bunu	 övünmek	 için	 değil,	

	
1	Sâlebî,	Arais,	s.	408;	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:	36O.	
2	Yunus	Suresi,	10:	96-98;	Saffat	Suresi,	37:	148.	
3	Kalem	Suresi,	68:	48-49.	
4	Ahkaf	Suresi,	46:	35.	
5	En’am	Suresi,	6:	86.	
6	Buhari	Tefsir-i	Sure-i	En’am,	4.		



	 215	

gerçeği	anlatmak	için	söylüyorum”1	buyurur	ve	büyük	bir	tevazu	örneği	gösterir.	
“Yunus’tan	üstün	değilim”	buyurması	da	yine	tevazunun	zirvesinde	olmasından	
kaynaklanmaktadır.	Zira	tevazu	sahibini	Allah	yüceltir.	

	
Kıssadan	Alınacak	Dersler	
Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 Yunus	 Aleyhisselamın	 kıssasının	 bize	

ihtar	ettiği	derslerin	hülasasını	ve	günümüze	bakan	yönünü	şöyle	anlatır:	
Hazret-i	Yunus	Aleyhisselâmın	kıssa-i	meşhuresinin	hülâsası:	
Denize	atılmış,	büyük	bir	balık	onu	yutmuş.	Deniz	fırtınalı	ve	gece	dağdağalı	

ve	karanlık	ve	her	taraftan	ümit	kesik	bir	vaziyette,	"La	ilahe	illa	ente	sübhaneke	
inni	küntüm	minel	zalimiyn”2münâcâtı,	ona	sür’aten	vasıta-i	necat	olmuştur.	

Şu	münâcâtın	sırr-ı	azîmi	şudur	ki:	
O	 vaziyette	 esbab	 bilkülliye	 sukut	 etti.	 Çünkü	 o	 halde	 ona	 necat	 verecek	

öyle	 bir	 zat	 lâzım	 ki,	 hükmü	 hem	 balığa,	 hem	 denize,	 hem	 geceye,	 hem	 cevv-i	
semâya	geçebilsin.	Çünkü	onun	aleyhinde	gece,	deniz	ve	hut	 ittifak	etmişler.	Bu	
üçünü	birden	emrine	musahhar	eden	bir	zat	onu	sahil-i	selâmete	çıkarabilir.	Eğer	
bütün	 halk	 onun	 hizmetkârı	 ve	 yardımcısı	 olsaydılar,	 yine	 beş	 para	 faydaları	
olmazdı.	 Demek	 esbabın	 tesiri	 yok.	 Müsebbibü’l-Esbabdan	 başka	 bir	 melce	
olamadığını	aynelyakin	gördüğünden,	sırr-ı	ehadiyet,	nur-u	tevhid	içinde	inkişaf	
ettiği	 için,	 şu	münâcat	birden	bire	geceyi,	denizi	 ve	hût’u	musahhar	etmiştir.	O	
nur-u	 tevhid	 ile	 hût’un	 karnını	 bir	 tahtelbahir	 gemisi	 hükmüne	 getirip	 ve	
zelzeleli	 dağvâri	 emvac	 dehşeti	 içinde,	 denizi,	 o	 nur-u	 tevhid	 ile	 emniyetli	 bir	
sahrâ,	 bir	 meydan-ı	 cevelân	 ve	 tenezzühgâhı	 olarak	 o	 nur	 ile	 semâ	 yüzünü	
bulutlardan	 süpürüp,	 kameri	 bir	 lâmba	 gibi	 başı	 üstünde	 bulundurdu.	 Her	
taraftan	onu	 tehdit	 ve	 tazyik	 eden	o	mahlûkat,	 her	 cihette	 ona	dostluk	 yüzünü	
gösterdiler.	 Tâ	 sahil-i	 selâmete	 çıktı,	 şecere-i	 yaktîn	 altında	 o	 lûtf-u	 Rabbânîyi	
müşahede	etti.	

İşte,	 Hazret-i	 Yunus	 Aleyhisselâmın	 birinci	 vaziyetinden	 yüz	 derece	 daha	
müthiş	 bir	 vaziyetteyiz.	 Gecemiz	 istikbaldir.	 İstikbalimiz,	 nazar-ı	 gafletle,	 onun	
gecesinden	 yüz	 derece	 daha	 karanlık	 ve	 dehşetlidir.	 Denizimiz,	 şu	 sergerdan	
küre-i	 zeminimizdir.	 Bu	 denizin	 her	 mevcinde	 binler	 cenaze	 bulunuyor;	 onun	
denizinden	 bin	 derece	 daha	 korkuludur.	 Bizim	 hevâ-yı	 nefsimiz,	 hûtumuzdur;	
hayat-ı	 ebediyemizi	 sıkıp	mahvına	çalışıyor.	Bu	hut,	onun	hûtundan	bin	derece	
daha	 muzırdır.	 Çünkü	 onun	 hûtu	 yüz	 senelik	 bir	 hayatı	 mahveder.	 Bizim	
hûtumuz	ise,	yüz	milyon	seneler	hayatın	mahvına	çalışıyor.	

Madem	 hakikî	 vaziyetimiz	 budur.	 Biz	 de,	 Hazret-i	 Yunus	 Aleyhisselâma	
iktidaen,	 umum	 esbabdan	 yüzümüzü	 çevirip,	 doğrudan	 doğruya,	 Müsebbibü’l-
Esbab	olan	Rabbimize	iltica	edip	“La	ilahe	illa	ente	sübhaneke	inni	küntüm	minel	
zalimin”	demeliyiz	 ve	 aynelyakin	 anlamalıyız	 ki,	 gaflet	 ve	dalâletimiz	 sebebiyle	
aleyhimize	 ittifak	 eden	 istikbal,	 dünya	 ve	 hevâ-yı	 nefsin	 zararlarını	 def	 edecek	
yalnız	o	zat	olabilir	ki,	 istikbal	taht-ı	emrinde,	dünya	taht-ı	hükmünde,	nefsimiz	
taht-ı	 idaresindedir.	Acaba	Hâlık-ı	Semâvat	ve	Arzdan	başka	hangi	sebep	var	ki,	
en	 ince	 ve	 en	 gizli	 hâtırât-ı	 kalbimizi	 bilecek?	 Ve	 bizim	 için	 istikbali,	 âhiretin	
icadıyla	 ışıklandıracak	 ve	 dünyanın	 yüz	 bin	 boğucu	 emvâcından	 kurtaracak	 -

	
1	Buhârî,	Tevhid,	24;	Müslim,	İman,	84.	
2	“Senden	başka	ilâh	yoktur.	seni	her	türlü	noksandan	tenzih	ederim.	Gerçekten	ben	kendine	
zulmedenlerden	oldum."	(Enbiyâ	Sûresi:	21:	87.)	
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hâşâ-	 Zât-ı	 Vâcibü’l-Vücuddan	 başka	 hiçbir	 şey,	 hiçbir	 cihette,	 Onun	 izin	 ve	
iradesi	olmadan	imdad	edemez	ve	halâskâr	olamaz.	

Madem	 hakikat-i	 hal	 böyledir.	 Nasıl	 ki	 Hazret-i	 Yunus	 Aleyhisselâma	 o	
münâcâtın	neticesinde	hûtu	ona	bir	merkûb,	bir	 tahtelbahir	ve	denizi	bir	güzel	
sahrâ	ve	gece	mehtaplı	bir	lâtif	suret	aldı.	Biz	dahi	o	münâcâtın	sırrıyla	"La	ilahe	
illa	ente	sübhaneke	inni	küntüm	minez	zalimin"	demeliyiz.	

"La	 İlahe	 illa	 ente"	 cümlesiyle	 istikbalimize,	 "Sübhaneke"	 kelimesiyle	
dünyamıza,	 "inni	 küntüm	 minez	 zalimin"	 fıkrasıyla	 nefsimize	 nazar-ı	
merhametini	 celb	 etmeliyiz.	 Tâ	 ki,	 nur-u	 İmân	 ile	 ve	 Kur’ân’ın	 mehtabıyla	
istikbalimiz	 tenevvür	 etsin	 ve	 o	 gecemizin	 dehşet	 ve	 vahşeti,	 ünsiyet	 ve	
tenezzühe	 inkılâp	etsin.	Ve	mütemadiyen	mevt	ve	hayatın	değişmesiyle	seneler	
ve	 karnlar	 emvâcı	 üstünde	 hadsiz	 cenazeler	 binip	 ademe	 atılan	 dünyamız	 ve	
zeminimizde,	 Kur’ân-ı	 Hakîmin	 tezgâhında	 yapılan	 bir	 sefine-i	 mâneviye	
hükmüne	geçen	hakikat-i	İslâmiyet	içine	girip,	selâmetle	o	denizin	üstünde	gezip,	
tâ	 sahil-i	 selâmete	 çıkarak	 hayatımızın	 vazifesi	 bitsin.	 O	 denizin	 fırtınaları	 ve	
zelzeleleri,	 sinema	 perdeleri	 gibi	 tenezzühün	 manzaralarını	 tazelendirmekle,	
vahşet	 ve	 dehşet	 yerine,	 nazar-ı	 ibret	 ve	 tefekkürü	 keyiflendirerek	 okşayıp	
ışıklandırsın.	 Hem	 o	 sırr-ı	 Kur’ân’la,	 o	 terbiye-i	 Furkaniye	 ile,	 nefsimiz	 bize	
binmeyecek,	 merkûbumuz	 olup,	 bizi	 ona	 bindirip,	 hayat-ı	 ebediyemizin	
kazanmasına	kuvvetli	bir	vasıtamız	olsun.	

Elhasıl:	Madem	insan,	mahiyetinin	câmiiyeti	itibarıyla,	sıtmadan	müteellim	
olduğu	 gibi,	 arzın	 zelzele	 ve	 ihtizâzâtından	 ve	 kâinatın	 kıyamet	 hengâmında	
zelzele-i	 kübrâsından	 müteellim	 oluyor.	 Ve	 nasıl	 ki	 hurdebinî	 bir	 mikroptan	
korkar,	ecrâm-ı	ulviyeden	zuhur	eden	kuyruklu	yıldızdan	dahi	korkar.	Hem	nasıl	
ki	 hanesini	 sever,	 koca	 dünyayı	 da	 öyle	 sever.	 Hem	 nasıl	 ki	 küçük	 bahçesini	
sever;	 öyle	 de,	 hadsiz	 ebedî	 Cenneti	 dahi	 müştakane	 sever.	 Elbette,	 böyle	 bir	
insanın	Mâbudu,	Rabbi,	melcei,	halâskârı,	maksudu	öyle	bir	zat	olabilir	ki,	umum	
kâinat	 Onun	 kabza-i	 tasarrufunda,	 zerrat	 ve	 seyyârat	 dahi	 taht-ı	 emrindedir.	
Elbette	öyle	bir	insan	daima	Yunusvâri	"La	ilahe	illa	ente	sübhaneke	inni	küntüm	
minez	zalimin"	demeye	muhtaçtır.”1		

	
1	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Lem’alar,	Birinci	Lem’a,	2005,	s.	15-19.	
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Hz.	ÜZEYİR	(RA)	
	
Kur’an-ı	Kerimde	Uzeyir	ismi	ile	zikredilen	peygamberin	(as)	Tevrattaki	adı	

“Azra”dır.	 Harun’un	 (as)	 neslinden	 gelmektedir.1	Uzeyir	 kelimesi	 de	 Arapça	
olmayıp	İbranicedir.	

Kur’an-ı	Kerimde	“Yahudiler	‘Uzeyir	Allah’ın	oğludur’	dediler,	Hıristiyanlar	
da	 ‘Mesih	 Allah’ın	 oğludur’	 dediler.	 Bu	 onların	 ağızlarında	 geveledikleri	
sözleridir.	 Bununla	 onlar	 sözlerini	 müşriklerin	 sözlerine	 benzetiyorlar.	 Allah	
onları	kahretsin,	helak	etsin!	Nasıl	da	gerçeği	gizleyip	haktan	sapıyorlar?	Onlar	
Allah’ı	 bırakıp	 hahamlarını	 ve	 rahiplerini	 ve	 Meryem	 oğlu	 Mesih	 İsa’yı	 rab	
edindiler.	Halbuki	onlara	bir	olan	Allah’a	ibadet	etmeleri	emredilmişti.	Allah’tan	
başka	ilah	yoktur.	Allah’ı	tesbih	ederiz.	O	Allah	onların	şirk	koştukları	şeylerden	
münezzehtir.”2	Bu	 ayetlerde	 Yahudilerin	 Hz.	 Uzeyri	 kendilerine	 rab	 edindikleri	
anlatılır.3	

	
Üzeyir	Aleyhisselamın	Tevratı	Öğretmesi	
Babilin	 zalim	 kralı	 Buhtunnasr	 Beytü’l-Makdisi	 yıktığı	 ve	 Yahudileri	

öldürdüğü	zaman	Üzeyir’in	babasını	ve	dedesini	de	öldürmüş,	Üzeyir	çok	küçük	
olduğu	 için	öldürülmemişti.	 Esirler	 arasında	Babil’e	 götürülmüştü.4	Buhtunnasr	
öldükten	 sonra	Beytü’lmakdis	 de	 yeniden	 inşa	 edilmiş	 ve	Üzeyir	 (as)	 da	 oraya	
dönmüştü.	 Kırk	 yaşına	 geldiği	 zaman	 Allah	 ona	 hikmet	 verdi.	 Buhtunnasr’dan	
Kutsal	Tabutu	korumak	için	saklamışlar	ve	sakladıkları	yer	de	unutulmuştu.	Bu	
nedenle	Tevrat	da	unutulmuştu.5		

Abdullah	b.	Abbas’dan	(ra)	rivayet	edilen	bir	habere	göre	İsrailoğulları	Hz.	
Musa’nın	 (as)	 Tevrat’ı	 sakladığı	 Tabut’u	 kaybettiler,	 Tevrat’ın	 hükümlerini	 de	
unuttular.	Bu	duruma	çok	üzüldüler.	Hz.	Üzeyir	(as)	yüce	Allah’a	yalvardı	dua	ve	
ibadet	etti.	Yüce	Allah	ona	Tevratı	yeniden	vahyetti.	O	da	İsrailoğullarına	öğretti.	
Buna	 çok	 sevindiler.	 Daha	 sonra	 Tevrat’ın	 içinde	 bulunduğu	 sandık	 bulundu.	
Baktılar	 Üzeyir’in	 (as)	 öğrettiği	 Tevrat,	 Tabut’taki	 Tevrat’ın	 aslına	 uygundur.	
Bunun	üzerine	Üzeyir’i	çok	sevdiler	ve	bu	sevgide	aşırı	giderek	“Üzeyir	Allah’ın	
oğludur!”	dediler.6	Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	onların	bu	sözlerini	iptal	ederek	
onların	Allah’a	iftira	ederek	şirke	düştüğünü	bize	haber	vermiştir.7		

Yahudilerin	aşırılığı	sadece	Hz.	Üzeyir’e	sevgi	 ile	sınırlı	değildi.	Yüce	Allah	
Kur’an-ı	 Kerimde	 Yahudilerin	 Tevrat’ı	 tahrif	 ettiklerini	 de	 anlatır.	 “Onların	 bir	
ümmî	 takımı	 vardır;	 Tevrat’ı	 bilmezler.	 Onların	 bütün	 bildikleri	 bir	 sürü	
kuruntulardır.	 Onlar	 sadece	 zanda	 bulunurlar.”8	“Onlardan	 bir	 grup	 da	 var	 ki	
Tevrat’ta	 olmadığı	 halde	 Tevrattan	 imiş	 gibi	 dillerini	 eğip	 bükerek	 ‘Bu	 Allah	

	
1	Sa'lebî,	Arais,	Mısır-	1951,	s.	344.	
2	Tevbe	Suresi,	9:	30-31.	
3	Kitab-ı	Mukaddes’te	Hz.	Üzeyir’in	ismi	Azra	veya	Ezra	olarak	geçer.	Bu	sebeple	bazıları	Üzeyir	
diye	biri	yok	şeklinde	itiraz	etmektedirler.	Yahudilerin	tamamı	da	“Allah’ın	oğlu”	olarak	kabule	
etmezler	ancak	bir	kısım	radikal	Yahudiler	ona	Allah’ın	oğlu	demişlerdir.	Zaten	Hz.	İsa’ya	da	
“Allah’ın	oğlu	diyenler	Yahudilerdir.	Ancak	sonra	Hz.	İsa’ya	inananlara	Hristiyan	ve	İsevi	
denilmiştir.	
4	Salebi,	Arais,	344.	
5	Ebü’lfida,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	2:	43;	Salebi,	Arais,	347.	
6	İbn-i	Cerir	Taberi,	Tefsir-i	Camiu’l-Beyan,	10:	111.	
7	Kadı	Beydavi,	Tefsir-i	Envaru’t-Tenzil	ve	Esraru’t-Te’vil,	Mısır-1955,	1:196.	
8	Bakara	Suresi,	2:	78.	
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katındandır’	derler.	Halbuki	o	Allah	katından	değildir.	Bile	bile	Allah’a	karşı	yalan	
söylerler.”1	

“Onlar	 elleriyle	 Tevratı	 yazıyorlar	 ve	 az	 bir	 para	 karşılığında	 ‘Bu	 Allah	
katındandır’	diye	satıyorlardı.	Vay	onların	yaptıkları	bu	işlerinden	dolayı	onların	
haline!	Bu	haksız	kazançlarından	dolayı	da	vay	onların	haline!”2	buyurarak	onları	
tehdit	eder.3	

	
Üzeyir	Aleyhisselamın	Ölüp	Dirilmesi	
Hz.	 Üzeyir	 (as)	 bir	 gün	 bineği	 ile	 düşmanlar	 tarafından	 harabe	 haline	

getirilen	 bir	 beldeden	 geçiyordu.	 “Allahım!	 Bu	 beldeyi	 	 ölümünden	 sonra	
diriltmiş	ve	mamur	hale	gelmiş	olarak	görebilecek	miyim?”	dedi.	Sonra	bir	yere	
oturdu	 ve	 dinlenmek	 üzere	 uyudu.	 Allah	 onu	 yüz	 sene	 orada	 öldürdü,	 yani	
uyuttu.	Sonra	Cebrail	(as)	geldi	ve	kendisini	uyandırdı.		

Cebrail	(as)	sordu:	“Burada	ne	kadar	uyudun?”	dedi.	
Üzeyir	(as)	güneşe	baktı.	“Bir	gün	veya	bir	kaç	saat”	dedi.	
Cebrail	 (as)	 “Bilakis	 buradan	 yüz	 sene	 kaldın!	 Yiyeceğine	 bak	

bozulmamıştır.	Bir	de	merkebine	bak	kemikleri	duruyor.	Karşındaki	beldeye	bak	
nasıl	mamur	hale	gelmiş.	Allah	seni	insanlara	bir	ibret	ve	delil	olman	için	böyle	
öldürüp	diriltti.	 Şimdi	 sen	 bineğinin	 kemiklerine	 bak	nasıl	 bir	 araya	 geliyor	 ve	
onlara	nasıl	et	giydiriyoruz”	dedi.		

Üzeyir	 (as)	 bir	 beldeye	 baktı,	 bir	 de	 ölmüş	 olan	 eşeğine.	 Sonra	
yiyeceklerine	baktı.	Hiç	bozulmadan	duruyordu.	Birde	baktı	ki	eşeğin	kemikleri	
toplandı,	 et	 giydirildi,	 derisi	 giydirildi	 ve	 yerinden	 sıçrayarak	 kalktı.	 Bütün	 bu	
acip	 mucizeleri	 gören	 Üzeyir	 (as)	 “Şüphesiz	 Allah’ın	 her	 şeye	 kadir	 olduğunu	
şimdi	daha	iyi	bildim”4	dedi.	

	Üzeyir	 (as)	 merkebine	 bindi	 ve	 evine	 döndü.	 O	 zaman	 Üzeyir	 (as)	 kırk	
yaşındaydı.	 Ancak	 memleketini	 tanıyamadı.	 Aradan	 geçen	 yüz	 sene	 içinde	 her	
şey	 değişmişti.	 Kimseyi	 tanıyamadı	 ve	 evini	 bulamadı.	 Sorup	 soruşturarak	
Üzeyir’in	evini	buldu.	Kapıyı	 çaldı	beli	bükülmüş	bir	 ihtiyar	açtı.	Kim	olduğunu	
sordu.	 Ben	 “Üzeyir’in	 oğluyum!”	 dedi.	 Üzeyir	 (as)	 onu	 ancak	 o	 zaman	 tanıdı.	
Yirmi	 yaşında	 bir	 delikanlı	 olarak	 bıraktığı	 oğlu	 yüz	 yirmi	 yaşında	 yaşlı	 beli	
bükülmüş	 bir	 ihtiyar	 olarak	 karşısındaydı.	 Kendisi	 ise	 Allah’ın	 kudreti	 ile	 kırk	
yaşlarında	bulunuyordu.	

Üzeyir	 (as)	 kendisini	 tanıttı.	 Tanımadılar	 ve	 inanmadılar;	 ancak	
alametlerini	 ve	 onların	 isimlerini	 ve	 durumlarını	 söyleyince	 inandılar.	 “Bize	
bundan	yüz	sene	önce	Üzeyir’i	kaybetmiştik	ve	onu	ölmüş	biliyorduk”	dediler.		

Üzeyir	 (as)	 onlar	 için	 öldükten	 sonra	 dirilme	 hususunda	 büyük	 bir	 delil	
oldu.	Bir	müddet	daha	onların	 içinde	yaşayan	Üzeyir	 (as)	uzun	müddet	Tevratı	
öğretti	ve	Allah’ın	emri	gelene	kadar	Tebliğ	görevini	yapmaya	devam	etti.	

Peygamberimizi	 (asm)	 “Bilmiyorum,	 Üzeyir	 peygamber	 midir,	 değil	
midir?”5	buyurdukları	 için	 onun	 nübüvveti	 konusunda	 alimler	 arasında	 ihtilaf	
ortaya	çıkmıştır.	

Nebi	mi	yoksa	veli	mi	olduğu	ihtiaflıdır.	

	
1	Âl-i	İmran	Suresi,	3:	78;	Zemahşeri,	Keşşaf,	Kahire-1977,	1:	182.	
2	Bakara	Suresi,	2:	79.	
3	Sabunî,	Safvetu’t-Tefasir,	İstanbul-1987,	1:71.	
4	Bakara	Suresi,	2:	259;	BEydavi,	Envaru’t-Tenzil,	1:	57.	
5	Mansur	Ali	Nasıf,	Tac,	3:302.	
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Hz.	ZEKERİYA	ve	YAHYA	(AS)	
	

Zekeriya’nın	(as)	soyu	Hz.	Davud’a	dayanmaktadır.	Ondan	da	Yakub’a	(as)	
dayanmaktadır.1	Zekeriya	 (as)	 İsrailoğullarının	 hem	 peygamberi	 hem	 Beyt-i	
Makdis’in	 muhafızı,	 hem	 reisi	 ve	 müşaviri	 durumundaydı.2	Peygamberimizin	
(asm)	bize	haber	verdiğine	göre	Zekeriya	(as)	dülger,	yani	marangoz	idi	ve	elinin	
emeği	ile	geçiniyordu.3		

Zekeriya’nın	(as)	hanımı	Hz.	İsa’nın	annesinin	teyzesi	oluyordu.	Bu	nedenle	
Beyt-i	Makdis’in	muhafızı	olan	Hz.	Zekeriya	(as)	Mabed’e	adanan	Hz.	Meryem’in	
ihtiyaçlarını	 da	 karşılamak	 ve	 eğitimi	 ile	 ilgilenmekteydi.	 Hz.	 Meryem’e	 Beyt-i	
Makdisde	 bir	 oda	 yaptırmıştı.	 Her	 defasından	 onun	 eğitimi	 ve	 ihtiyacını	
karşılamak	 amacı	 ile	 odasına	 girse	 kış	 mevsiminde	 yaz,	 yaz	 mevsiminde	 kış	
meyveleri	görürdü	ve	“Ey	Meryem!	Bunlar	sana	nereden	geliyor?”	diye	sorardı.	
Meryem’den	de	“Bunlar	Allah	tarafından	bana	gönderiliyor!”	cevabını	alırdı.4	

Zekeriya’nın	(as)	çocuğu	olmuyordu.	Yaşı	da	çok	ilerlemişti.	Hz.	Meryem’in	
bir	erkek	çocuk	yerine	kız	olarak	mabede	adanmış	olması	ve	Hz.	Zekeriya’nın	da	
ona	hizmet	etmesi	üzerine	Allah’tan	bir	erkek	çocuk	istedi	ve:	

“Rabbim!	 Gerçekten	 kemiklerim	 zayıfladi,	 saçlarım	 ağardi.	 Rabbim!.	 Sen	
bana	 istediğim	 her	 şeyi	 verdin	 ve	 beni	mahrum	 bırakmadın.	 Arkamdan	 benim	
yerimi	 alacak	 ve	 Senin	 dinine,	 mabedine	 hizmet	 edecek	 birisinin	 olmasını	
istiyorum.	 Benden	 sonra	 yerime	 geçeceklerin	 iyi	 hareket	 edemiyeceklerinden	
korkuyorum.	 Karım	 da	 kısırdır.	 Katından	 bana	 bir	 oğul	 bağışla	 ki	 bana	 ve	
Yakuboğullarına	mirasçı	olsun.	Onu	da	rızana	erişecek	iyi	bir	kul	eyle!”5	diye	dua	
etti.		

Zekeriya	Aleyhisselamın	Duası	
Zekeriya	 (as)	 Yüce	 Allah’a	 “Ya	 Rabbi!	 Bana	 kendi	 katından	 temiz	 bir	 soy	

bahşet.”6	“Rabbim	beni	tek	başıma	bırakma.	Sen	varislerin	en	hayırlısısın!”7	diye	
defalarca	 dua	 etti.	 Yüce	 Allah	 Zekeriya’nın	 (as)	 duasını	 kabul	 etti	 ve	 “Ya	
Zekeriyya!	Sana	Yahya	 isminde	bir	oğlan	müjdeliyoruz.	Bu	adı	bundan	önce	hiç	
kimseye	 vermemiştik”8	buyurdu.	 Gerçekten	 de	 daha	 önce	 “Yahya”	 isminde	 hiç	
kimse	yoktu	ve	hiç	bir	insana	böyle	bir	isim	verilmemişti.		

Bu	 müjde	 Hz.	 Zekeriya	 (as)	 mihrapta	 namaz	 kılmaya	 durduğu	 sırada	
Allah’ın	emri	ile	melekler	tararından	verilmişti.	Melek	Hz.	Zekeriya’ya	“Müjdeler	
olsun	sana!	Allah	sana	Yahya	 isminde	bir	çocuk	vereceğini	haber	verdi.	O	daha	
sonra	gelecek	olan	Allah’ın	kelimesi	İsa’yı	tasdik	edecek,	milletin	efendisi	olacak,	
nefsine	hakim	bulunacak	ve	salih	bir	peygamber	olacaktır”9	dediler.	

Zekeriya	 (as)	 Allah’tan	 çocuk	 istemişti	 ve	 Allah’ın	 elbette	 her	 şeye	 kadir	
olduğunu	 biliyordu	 ancak	 duasının	 bu	 kadar	 çabuk	 kabule	 dilmesine	 hayret	
etmişti.	Hayretle	“Rabbim!	Benim	nasıl	çocuğum	olacak	ki	ben	yaşlıyım	karım	da	
hem	yaşlı	hem	de	kısırdır”	dedi.		

	
1	Meryem	Suresi,	19:	6;	Kurtubi,	Tefsir-i	Ahkamu’l-Kur’an,	11:82;	Fahri	Razî,	Mefâtihu'l-Gayb,	5:	
769.	
2	Salebi,	Arais,	372;	İbn-i	Asâkir,	Tarih,	5:381.	
3	Abdurrezzak,	Musannef,	11:	308,	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	2:	405.	
4	Âl-i	İmran	Suresi,	3:	37;	Kurtubi,	Ahkamu’l-Kur’an,	4:69.	
5	Meryem	Suresi,	19:	4-6.	
6	Âl-i	İmran	Suresi,	3:	38.	
7	Enbiya	Suresi,	21:	89.	
8	Meryem	Suresi,	19:	7.	
9	Âl-i	İmran	Suresi,	3:	39.	
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Yüce	Allah	ona	“Sebepler	dairesinde	bu	dediğin	gibidir.	Ancak	Rabbin	böyle	
hükmetti.	 Çünkü	 bu	 bana	 çok	 kolaydır.	 Nitekim	 sen	 yokken	 seni	 yaratan	 da	
biziz!”	buyurdu.	

Zekeriya	 (as)	 “Rabbim!	Bana	bu	konuda	bir	 alamet	ver	ki	karımın	hamile	
kaldığını	bileyim!”	dedi.		

Yüce	 Allah:	 “Bunun	 alameti	 senin	 üç	 gün	 konuşamaman	 ve	 ancak	 işaret	
diliyle	 konuşabilmendir.	 O	 zaman	 Rabbini	 çokça	 zikret	 ve	 sabah-akşam	 ona	
hamdet”1	buyurdu.	 Gerçekten	 de	 	 Hz.	 Zekeriya’nın	 (as)	 üçgün	 dili	 tutuldu	 ve	
konuşamadı.	 Ancak	 Mihraba	 çıktı	 ve	 halkına	 işaret	 diliyle	 “Sabah	 ve	 akşam	
Rabbiniz	Allah’ı	tesbih	edin”	diye	işarette	bulundu.2		

Hz.	Zekeriya	(as)	Beytü’l-Makdisin	hizmetinde	ve	devamlı	Allah’a	 ibadette	
bir	 ömür	 geçirdi.	 Ama	 kalpleri	 nifak	 zulmeti	 ile	 kararmış,	 akılları	 garaz	 ve	
menfaatlerle	şaşmış	ve	bozulmuş	olanlar	ona	iftira	ettiler.3			

	
Zekeriya	Aleyhisselamın	Şehit	Edilmesi	
İsrailoğulları	 Hz.	 Zekeriya	 (as)	 hakkında	 “Meryem’i	 Zekeriya’dan	 başkası	

hamile	 bırakmış	 olamaz.	 Meryem’in	 yanına	 ondan	 başka	 girip	 çıkan	 yoktur”	
dediler.	 Meryem’in	 (as)	 kucağındaki	 Hz.	 İsa’nın	 konuşmasına	 ve	 “Ben	 Allah’ın	
peygamberiyim!”4 	demesine	 rağmen	 öldürmek	 için	 aradılar.	 Zekeriya	 (as)	
onlardan	kaçıp	saklandı	ise	de	kendisini	yakalayıp	şehit	ettiler.5		

	
Yahya	Aleyhisselamın	Dünyaya	Gelmesi	
Allah’ın	takdir	ettiği	zaman	gelince	Hz.	Yahya	dünyaya	geldi.	Yüce	Allah’ın	

Hz.	Zekeriya’ya	(as)	haber	verdiği	gibi	Zekeriya	(as)	ona	“Yahya”	adını	verdi.	Ve	
yüce	Allah	“Biz	Zekeriyâ’ya,	Yahya’ya	ve	İlyas’a	hidayet	verdik	ve	yol	gösterdik.	
Onların	hepsi	de	salihlerden	ve	iyilerdendi”6	buyurarak	onların	iyilerden	olduğu	
ve	insanlara	örnek	olduğunu	belirtmiştir.	

Hz.	 Yahya	 (as)	 Hz.	 İsa’dan	 (as)	 altı	 ay	 önce	 dünyaya	 geldi.7	Daha	 küçük	
yaşta	kendisine	ilim	ve	hikmet	verilmişti.	Çocuklarla	oynamaz,	oyun	ve	eğlenceye	
değer	 vermezdi.	 “Gel	 oynayalım!”	 diyen	 yaşıtlarına	 “Ben	 oyun	 için	
yaratılmadım!”8	diye	 cevap	 verirdi.	 Kıldan	 elbise	 giyer,	 arpa	 ekmeği	 yerdi.	 Ne	
dinarı,	ne	dirhemi	ve	ne	de	barınacağı	bir	evi	vardı.9	

Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	“Ya	Yahya!	Kitabı	kuvvetle	tut	dedik	ve	henüz	
çocuk	yaşta	kendisine	hikmet	verdik.	Tarafımızdan	ona	bir	şefkat	ve	merhamet	
verdik.	 Takva	 sahibi	 bir	 kul	 oldu.	 O	 isyankar	 ve	 zorba	 değildi.	 Anne	 babasına	
iyilik	 ederdi.	 Ona	 selam	 olsun.	 O	 doğduğu	 günde,	 öldüğü	 günde	 ve	 diriltileceği	
günde	 Allah’ın	 emniyetinde	 ve	 güveninde	 olacktır10”	 buyurur.	 Bu	 ayetlerde	
görüldüğü	gibi	yüce	Allah	Yahya’yı	(as)	emniyet	ve	güvenine	almış	ve	onun	güzel	
vasıflarını	haber	vererek	örnek	almamızı	istemiştir.		

	
1	Meryem	Suresi,	19:	8-10;	Âl-i	İmran	Suresi,	3:41.	
2	Meryem	Suresi,	19:	11.		
3	Taberî,	Tarih,	Misir	1326,	2:	16;	Ahmet	Cevdet	Pasa,	Kısas-u	Enbiyâ,	İstanbul-1966,	1:	41.	
4	Meryem	Suresi,	19:	30.	
5	Dineverî,	El-	Ahbar,	s.	41;		İbn-i	Esîr,	Kâmil,1:	311.	
6	En’am	Suresi,	6:	85.	
7	Sâ’lebî,	Arais,	s.	375.	
8	Ahmed	b.Hanbel,	Zühd,	s.	97,	İbn-i	Kuteybe,	Ahbar,	2:	317;	Arais,	s.	375.	
9	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:	3O1;		Ebülfida,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	2:	51-52.	
10	Meryem	Suresi,	19:	12-15.	
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Yahya	(as)	önce	Tevrat’ı	öğrendi,	Hz.	İsa’nın	(as)	geleceğini	müjdeledi.	Hz.	
İsa’ya	 İncil	nazil	 olunca	onu	da	öğrendi	ve	ona	 tabi	oldu.	 İsa	 (as)	Hz.	Yahya	 ile	
karşılaştıkça	onu	hep	hüzünlü	ve	tasalı	görürdü.	Bir	gün	ona	“Ey	Yahya!	Ben	seni	
hep	üzüntülü	ve	tasalı	görüyorum.	Yoksa	sen	Yüce	Allah’ın	rahmetinden	ümidini	
mi	kestin?”	dedi.	Yahya	(as)	da	“Ey	İsa!	Ben	de	seni	hep	neşeli	görüyorum,	yoksa	
sen	Allah’ın	 hile	 ve	 imtihanından	 emin	mi	 oldun?”	 dedi.	 Her	 iki	 peygamber	 de	
birbirlerine	“Havf	ve	Reca”	dengesinin	korunması	gerektiği	dersini	verdiler.		

Yahya	 (as)	 İsrailoğullarının	 çeşitli	 toplantılarına	 gider,	 onlara	 va’z-u	
nasihatlerden	bulunur	ve	onları	Allah’a	itaat	ve	ibadete	davet	ederdi.1	

Yüce	 Allah	 Hz.	 Yahya’ya	 beş	 kelime	 öğretti.	 Bunlarla	 amel	 etmesini	 ve	
insanlara	öğretmesini	emretti.	Hz.	Yahya	(as)	Yahudileri	Beyt-i	Makdise	topladı	
ve	onlara	va’z-u	nasihatlerde	bulundu.	Şöyle	buyurdu:	

“Yüce	 Allah,	 bana,	 hem	 kendim	 amel	 edeyim,	 hem	 de	 amel	 etmenizi	 size	
emredeyim	diye	beş	kelime	emretti.		

Birincisi:	 Allah'a	 hiç	 bir	 seyi	 şerik	 kosmaksizin,	 O'na	 ibâdet	 etmenizdir.	
Bunun	 misâli,	 öz	 mali	 olan	 altın	 veya	 gümüşle	 bir	 köle	 satın	 alan	 bir	 adama	
benzer	 ki,	 köle	 çalısmasının	 kazancını,	 efendisinden	 baskasına	 vermektedir.	
Hanginiz,	kölesinin	böyle	davranmasına	razı	olur?	Hiç	kuşkusuz,	sizi	yüce	Allah	
yarattı	 ve	 rızkınızı	 da	 o	 vermektedir.	 Öyle	 ise	 Allah'a	 hiç	 bir	 seyi	 şerik	
kosmaksizin,	ibâdet	ediniz.	

İkincisi:	 Allah	 bize	 namaz	 kılmamızı	 emretti.	 Namaza	 durdugunuzda,	
yüzünüzü	sağa	sola	çevirmeyiniz.	Şüphesiz	Yüce	Allah,	kulu,	yüzünü	başka	tarafa	
çevirmedikçe,	hep	ona	yöneliktir.	

Üçüncüsü:	 Allah	 size	 orucu	 emretti.	 Bunun	 misâli,	 yaninda	 misk	 kesesi	
olduğu	halde,	bir	topluluk	içinde	bulunan	ve	hepsi	ondaki	misk	kokusunu	duyan	
bir	 kimseye	 benzer.	 Hiç	 süphesiz	 oruçlunun	 ağzının	 kokusu,	 Allah'ın	 katında	
misk	kokusundan	daha	güzeldir.	

Dördüncüsü:	 Allah	 size	 zekâtı	 emretti.	Bunun	misâli,	 düşmanin	 esir	 edip	
elini	boynuna	bağladıkları	ve	boynunu	vurmak	üzere	olan	bir	kimseye	benzer	ki	
o,	“Canını	kurtarmak	için	bir	 fidye	versem	olmaz	mı?”	diye	onlara	akçe	öder	de	
kendisini	kurtarır.	

Beşincisi:	Allah	size	Allah'ı	 çok	zikretmenizi,	anmanızı	da	emretti.	Bunun	
misâli,	düşmanin	süratle	kendisini	takib	ettigi	bir	kimseye	benzer	ki,	sağlam	bir	
kaleye	 gelip	onun	 içine	 sığınmıştır.	 İşte	 kul	da,	Allah'ı	 zikir	 ile	meşgul	 oldukça,	
şeytandan	böyle	korunur”2	dedi.		

Yahudiler	 kendilerine	 Tevratta	 müjdelenen	 üç	 peygamberin	 gelmesini	
bekliyorlardı.	 Bunlardan	 birisi	 tekrar	 gelmesi	 beklenen	 İlya	 (as)	 ikincisi	Mesih	
(as)	üçüncüsü	de	herkesin	beklediği	ahir	zaman	peygamberi	Hz.	Muhammed	(as)	
idi.	Bu	nedenle	Hz.	Yahya’ya	“Sen	bunlardan	hangisisin?”	diye	sordular.		

Hz.	 İsa	 (as)	 “Ben	 Mesih	 değilim”	 dedi.	 Yahudiler	 “O	 zaman	 sen	 gelmesi	
beklenen	 İlya	mısın?”	dediler.	 “Hayır!	Değilim!”	dedi.	O	zaman	 “Sen	o	beklenen	
son	peygamber	misin?”	diye	sordular.		

Yahya	(as)	“Ben	İşaya	Peygamberin	haber	verdiği	“Rabbin	yolunu	düzeltin!	
diye	 çölde	 çağıran	 sesim.”3	Aranızda	 birisi	 duruyor	 ama	 siz	 farkında	 değilsiniz.	

	
1	Sâ’lebî,	Arais,	s.	376.	
2	Tirmizî,	Sünen,	Emsâl,	3;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,		4:	202.	
3	Tevrat,	İşaya,	40:3.	
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Benden	 sonra	 gelen	 Odur	 ve	 ben	 onun	 ayakkabısının	 bağını	 çözecek	 değerde	
değilim!”	dedi.1		

Otuz	 yaşında	 Hz.	 İsa’ya	 peygamberlik	 verilince	 Hz.	 Yahya	 da	 otuz	
yaşlarında	 bulunuyordu,	 ancak	 Yahya	 (as)	 altı	 ay	 daha	 büyüktü.	 Ürdün	 ırmağı	
kenarında	Hz.	İsa	(as)	ile	buluştu.	Hz.	İsa’nın	İncilini	öğrendi	ve	ondan	sonra	ona	
tabi	olarak	halkı	Allah’a	ibadete	davet	etti.	Daha	sonra	Şam’da	yeniden	bir	araya	
geldiler.2	Hatta	 Hz.	 İsa	 (as)	 onu	 on	 iki	 havarisinin	 başında	 Allah’ın	 emir	 ve	
yasaklarını	öğretmek	üzere	gönderdiği	rivayet	edilir.3		

	
Hz.	Yahya	Aleyhisselamın	Şehit	Edilmesi	
İsrailoğulları	 kendi	 bilginlerinin	 Tevratı	 tahrif	 ederek	 oluşturdukları	

geleneklerine	 çok	 bağlı	 idiler.	 Kendilerini	 Hz.	 İshak’ın	 (as)	 soyundan	 bildikleri	
için	son	peygamberin	İshak	soyundan	geleceğini	iddia	ederek	İsmail’in	soyundan	
geleceğini	 söyleyenleri	 sapıklıkla	 ve	 “İsmailî”	 olmakla	 suçluyorlardı.	 Ayrıca	
dünyaya	 olan	 bağlılıklarından,	 maddeye	 ve	 paraya	 olan	 sevgilerinden	 dolayı	
sebeplere	 çok	değer	 veriyor,	 sebep	 sonuç	 ilişkisini	 dünyada	başarının	 anahtarı	
olduğunu	düşünerek	Allah’ın	da	buna	uyması	gerektiği	gibi	bir	kanıya	varıyorlar	
ve	 sebeplere	 tesir	 veriyorlardı.	 Bu	 nedenle	 Hz.	 Meryemin	 babasız	 bir	 çocuk	
dünyaya	 getirmiş	 olmasını	 bir	 türlü	 kabul	 edemiyorlardı.	 Hz.	 Zekeriya’yı	 (as)	
suçluyor	 ve	 iftira	 ediyorlardı.	 Bu	 nedenle	 Hz.	 Zekeriya’yı	 şehit	 etmiş,	
öldürmüşlerdi.	

Aynı	 şekilde	 dinen	 yasak	 olan	 bir	 evliliğe	 istedikleri	 fetvayı	 alamadıkları	
için	Hz.	Yahya’yı	da	henüz	otuz	iki	yaşında	iken,	Hz.	İsa’nın	çarmıha	gerilmesi	ve	
Allah’ın	 kudreti	 ile	 göklere	 çıkarılmasından	 bir	 buçuk	 sene	 önce	 öldürmüş	 ve	
şehit	etmişlerdir.4		

	

	
1	Yuhanna	İncili,	Bab:	1,	Fıkra:	19-27	
2	Taberî,	Tarih,	2;	13,	Sâlebî,	Arais,	s.	376.	
3	Ebülferec	İbn-i	Cevzî,	Tabsıra,	1:	332.	
4	Taberî,	Tarih,	2:	16;	Sâlebî,	Arais,	375;	İbn-i	Esîr,	Kâmil,	1:	300.	
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Hz.	İSA	(AS)	
Giriş	
Hz.	İsa	(as)	Hıristiyanların	makbulü	olan	bir	“Ulu’l-Azm”	peygamber	olduğu	

için	doğumunu	Milat	kabul	etmiş	ve	tarih	başlangıcı	yapmışlardır.	Hz.	İsa’nın	(as)	
Yahudiye	denen	Küdüs	ve	Filistin’in	Romalıların	hakimiyetinde	olduğu	Tiberius	
döneminde	dünyaya	gelmiş	ve	30	yaşında	peygamberliğini	ilan	etmiştir.		

Hz.	 İsa	 (as)	 “Meryem	 oğlu	Mesih	 İsa”	 olarak	 bilinir.	 Çünkü	 babası	 yoktu,	
Allah	 onu	 Hz.	 Cebrail	 (as)	 ile	 Hz.	 Meryeme	 müjdelemiş	 ve	 kudreti	 ile	 mucize	
olarak	bakire	Meryem’den	babasız	olarak	dünyaya	göndermiştir.	

Hz.	 İsa	 (as)	 Yahudileri	 Hz.	 Musa’nın	 kitabı	 olan	 Tevrat’ın	 hükümlerine	
uymaya	davet	etmiştir.	Kendisine	Allah	tarafından	kalbine	indirilen	“İncil”	isimli	
vahyi	 de	 “Ben	 yok	 etmeye	 değil,	 tamamlamaya	 geldim!”	 diyerek	 Hz.	 Musa’nın	
şeriatını	 ve	 dinini	 tamamlamak	 için	 gönderilmiş	 bir	 peygamber	 olduğunu	
söylemiştir.	İncil	içerisinde	hikmetlerin	ve	öğütlerin	bulunduğu	ve	akide	ile	ilgili	
bilgilerin	olduğu	İlahi	bir	kitaptır.	Bu	nedenle	İncil’de	ahkam	konusunda	yeni	bir	
hüküm	 getirmemekte	 ve	 ahkamda	 Tevrat’a	 uyulması	 konusunda	 tavsiyelerde	
bulunmaktadır.	Ancak	Yahudi	din	adamları	tarafından	tahrif	edilen	Tevrat’ın	bir	
kısım	 ahkamını	 onlara	 hatırlattığı	 için	 geleneklerine	 son	 derece	 bağlı	 olan	
Yahudiler	tarafından	suçlanmıştır.	

Hz.	 İsa	 (as)	 yeni	 şeriat	 getirmemekle	 beraber	 Tevrat’taki	 bazı	 katı	
hükümleri	 yumuşatmış,	 bir	 kısım	 haramları	 helal	 kılmıştır.	 Bu	 nedenle	 Yahudi	
din	adamları	tarafından	“Kanun”	denilen	Tevratı	tahrif	etmek	ve	dinin	bozmakla	
suçlamıştır.	

Hz.	İsa	(as)	ilk	olarak	Celile’nin	Genaseret	gölü	kenarında	“Tebliğ”	görevine	
başlamış,	 daha	 sonra	 Kudüs’e	 gitmiştir.	 İncili	 öğretmek	 üzere	 seçtiği	 on	 iki	
havariden	 birisi	 Hz.	 İsa’ya	 ihanet	 etmiş	 ve	 yerini	 ihbar	 ederek	 çarmıha	
gerilmesine	 sebep	 olmuştur.	 Ama	 ne	 ki	 çarmıha	 gerilen	 Hz.	 İsa	 (as)	 değil,	 ona	
ihanet	edip	 ihbar	eden	hain	Yehuda’dır.	 İsa’ya	benzetilerek	çarmıha	gerilmiştir.	
İsa	 (as)	 ise	 Allah	 tarafından	 meleklerin	 eliyle	 semaya	 ref	 edilmiştir.	 Kur’an-ı	
Kerim	 “Onlar	 İsa’yı	 öldürmediler	 ve	 asmadılar,	 ancak	 kendilerine	 benzetileni	
astılar”1	buyurur.	

Hz.	 İsa	 (as)	 orta	 boylu,	 al	 benizli,	 dağınık	 düz	 saçlı	 idi.	 Saçını	 iki	 omuzu	
arasından	 sarkıtırdı.	 Yün	 elbise	 giyer,	 ayaklarına	 sandalet	 giyinir,	 çoğu	 zaman	
yalınayak	yürürdü.	Evlenmemiş,	 ev	de	edinmemişti.	Dünyada	hiçbir	 şeye	malik	
değildi.	Daima	 ahireti	 düşünür	dünyaya	önem	vermezdi.	Nerede	 güneş	batarsa	
orada	gecelerdi.	Gece	namaz	kılarak,	gündüz	oruç	tutarak	ibadet	ederdi.	Semaya	
refolduğu	zaman	yünden	bir	kaftan,	bir	 çift	mest	ve	bir	deri	dağarcıktan	başka	
bir	şeyi	yoktu.2	

HZ.	İSA	(AS)	IN	DOĞUMU	VE	ÇOCUKLUĞU	
	

1.		Cebrail’in	(as)	Hz.	Meryem’e	Görünmesi	
Peygamberimiz	(asm)	“Zamanındaki	kadınların	en	hayırlısı	Hz.	Meryem’dir.	

Bu	 ümmetin	 kadınlarının	 da	 en	 hayırlısı	 Hz.	 Hatice’dir.	 (ra)”3	buyurdular.	 Hz.	

	
1	Nisa	Suresi,	4:	157.	
2	Abdurrezzak,	Musannef,	11:309.	
3	Tecrid-i	Sarih	Tere.	9	:	167.	
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Meryem’in	ismi	Kur’an’da	on	bir	yerde	geçmekte	ve	kendisinden,	“Namusunu	ve	
iffetini	koruyan	kadın”1	olarak	bahsedilmektedir.		

Hz.	Meryem,	Cebrail	(as)	ile	konuşma	şerefine	de	ermiştir.	Cebrail’den	(as)	
“Namus-u	Ekber”	ve	“Cibril-i	Emin”	diye	bahsedilmektedir.	Cebrail	(as)	ona	şöyle	
hitap	eder:	 “Ya	Meryem!	Allah	seni	beytine	hizmet	ve	 ibadetle	seçti	ve	seni	her	
nevi	 kötülükten	 temiz	 kıldı.	 Alemdeki	 sair	 kadınlar	 üzerine	 seni	 üstün	 kıldı.	
Rabbine	ibadet	ve	duaya	devam	et.	Secdeye	kapan,	rükua	gidenlerle	birlikte	sen	
de	rükua	git.”2		

Hz.	Meryem’in	üstün	yönleri	şöyleydi:	
a)	 Beyt-i	 Makdisin	 hizmetine	 hiçbir	 kadın	 kabul	 edilmediği	 halde	 o	

kabul	edilmişti.		
b)	Babasız	olarak	Hz.	İsa’ya	anne	olmuştu,	
c)	Hz.	Cebrail	ile	görüşüp	konuşmuştu,	
d)	Gaybî	olarak	rızıklandırılarak	keramete	nail	olmuştu,		
e)	 Hz.	 İsa	 (as)	 beşikte	 konuşarak	 annesinin	 temiz	 olduğunu	

Yahudilerin	iftiralarında	beri	olduğun	söylemişti,	
f)	Kendisinin	ve	oğlunun	insanlığa	örnek	olmuştu.	
	
Bunlara	mukabil	üç	şey	emrediliyordu:	
1-	İhlasla	dua	ve	ibadete	devam	etmesi,		
2-	Secde	etmesi	yani	namaza	devam	etmesi,	
3-	Rüku	edenlerle	rüku	etmesi	yani	cemaatle	namaza	devam	etmesi.	
Secde	 ile	 ferdi	 ibadet,	 rüku	 ile	 de	 cemaatle	 namaza	 	 devamdan	

bahsedilmiştir.		
	

2.		Hz.	İsa’nın		(as)	müjdelenmesi	ve	doğumu	
Hz.	 Meryem	 Mescid-i	 Aksa’nın	 doğu	 tarafında,	 insanlardan	 hâli	 bir	 yere	

çekilerek	 ibadetle	 meşgul	 olurken	 Cenab-ı	 Hakk’ın	 Hakim	 ve	 Müdebbir	
isimlerine	ittibaen	gizlenmiş,	hicap	ve	perde	ile	de	örtülmüştü.	

Günün	birinde	Hz.	Cebrail	(as)	insan,	genç	bir	delikanlı	suretinde	temessül	
ederek	 ona	 göründü.	 Bunun	 sebebi,	 Hz.	 Meryem’in	 Hz.	 Cebrail’i	 asli	 suretinde	
göremeyeceği	içindi,	ayrıca	Hz.	Meryem	iffetini	de	imtihan	etmek	içindi.	

Hz.	Meryem	ona	şöyle	dedi:	
-Senin	 şerrinden	 Allah’a	 sığınırım.	 Eğer	 Allah’tan	 korkun	 varsa	 çık	 git	

buradan.	
Cebrail	(as)	ona:	
-Ey	Meryem!	Ben	sana	umum	kötü	hallerden	temiz	nur	topu	gibi	bir	oğlan	

çocuğu	müjdelemeye	geldim.	
Hz.	Meryem:	
-Bana	bir	insan	dokunmamış	iken	bu	nasıl	olur?	
Cebrail	(as):	
-Bu	 Rabb’ine	 kolaydır	 ve	 onu	 insanlar	 için	 bir	 mucize	 ve	 katımızdan	 bir	

rahmet	kılacağız	ve	bu	önceden	kararlaştırılmış	bir	iştir”3	dedi.		
Ve	Hz.	Meryem	Hz.	 İsa’ya	 (as)	Hz.	Cebrail’in	nefes	 etmesiyle	hamile	kaldı.	

Hamileliği	 belli	 olunca	 insanlar	 dedikoduya	 başladılar.	 Hz.	 Meryem	 buna	

	
1	Tahrim	Suresi,	66:12	;		Enbiya	Suresi,	21:	91.	
2	Al-i	İmran	Suresi,		3:	42-43.	
3	Meryem	Suresi,	19:	18-21	;		Al-i	İmran	Suresi,		3:	46-47.	
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dayanamadı	 ve	 insanlardan	 uzak	 yerlere	 çekildi.1	Doğum	 sancıları	 başlayınca	
kuru	bir	hurma	ağacının	altındaydı.	“Keşke	daha	önce	ölmüş	olsaydım”	diyordu.	
Maddi-manevi	sıkıntılar	içinde	kıvranıyordu.		

Yüce	 Allah	 onu	 teselli	 etmek	 için	 ona	 şu	 sözleri	 işittirdi:	 “Sakın	 üzülme,	
Rabb’in	içinde	bulunanı	(Hz.	İsa’yı)	şerefli	kılmıştır.	Hurma	dalını	önüne	çek	bak	
nasıl	 hurma	 verecektir.”2	Hz.	 Meryem	 kuru	 ağacın	 dallarını	 önüne	 çekti,	 taze	
meyvelerin	çıktığını	görüp	bu	keramet	 ile	Hz.	 İsa’nın	(as)	doğumunun	arasında	
irtibat	kurdu	ve	teselli	buldu,	sıkıntısı	gitti.	

Bundan	sonra	Yüce	Allah	ona	şu	sözleri	işittirdi.	“Ye,	iç,	gözün	aydın	olsun!	
Eğer	 insanlardan	birini	görürsen	de	ki:	“-Ben,	çok	merhametli	olan	Allah’a	oruç	
adadım.	Artık	 bugün	 insanlarla	 konuşmayacağım.”3	Böylece	 o	 zaman	bir	 ibadet	
şekli	olan	sükut	orucunu	tutmasını	tavsiye	etti.		

Ve	Hz.	İsa	(as)	Beytüllahm’da	24	Aralık	Çarşamba	gecesi	dünyaya	geldi.	
Hz.	İsa’nın	(as)	doğumundan	sonra	Hz.	Meryem	daha	çok	sıkılmaya	başladı.	

Çünkü	 “Bu	 çocuğun	 babası	 kimdir?”	 denilse	 ne	 diyecekti?	 Halbuki	 Allah’ın	
kudretine	göre	bu	iş	kolaydı	ve	bunda	şaşılacak	bir	şey	yoktu.	Hz.	İsa’nın	(as)	hali	
Hz.	 Adem’in	 (as)	 durumu	 gibiydi.	 O	 Adem’i	 (as)	 yaratmak	 için	 “Kün”	 demiş	 ve	
olmuştu.4		Ancak	insanları	buna	inanmıyor	ve	bu	durumu	kabul	etmiyorlardı.	

Nitekim	Hz.	Meryem	önce	yakınlarından	şu	suali	işitti:		
“-Hiç	babasız	çocuk	olur	mu?”	
O	zaman	Hz.	Meryem,	imanlı	olanlara	şu	cevabı	verdi.	
“-Allah,	Adem’i	hem	babasız	hem	de	anasız	yaratmadı	mı?	Hem	Allah	 tüm	

bitkilerin	 ilk	 örneklerini	 yoktan	 annesiz	 ve	 babasız	 yaratmadı	mı?	 Hem	 bütün	
hayvanların	ilk	örneklerini	annesiz	ve	babasız	yaratmadı	mı?	Öyle	ise	babasız	bir	
çocuk	yaratamaz	mı?	İşte	İsa’nın	(as)	doğumu	böyle	olmuştur.”	

Allah’a	 ve	 onun	 kudretine	 inananlar	 bunu	 kabul	 ederken,	 imanı	 zayıf	 ve	
kalplerinde	 hastalık	 bulunanlar	 bir	 türlü	 kabul	 edemiyorlardı.	 Bu	 da	 yüce	
Allah’ın	 Benî	 İsrail’i	 imtihanı	 idi.	 Hz.	 Meryem	 ancak	 art	 niyetli	 olanlara	 cevap	
vermeyip	sukut	ediyordu.	

Hz.	 Meryem	 kavmi	 içine	 çocuğu	 ile	 çıkınca	 Yahudiler	 onu	 hemen	
sıkıştırdılar,	 ayıpladılar	 ve	 sözlü	 sataşmalarda	 bulundular.	 Hz.	 Meryem	 ise	 hiç	
konuşmuyor	ve	“O’na	sorun”	der	gibi	çocuğu	işaret	ediyordu.	Zekeriya	(as)	onu	
himaye	ediyor	ve	Yahudilerin	saldırılarından	korumaya	çalışıyordu.	Bu	defa	Hz.	
Zekeriya’ya	 sataşmaya	 başladılar.	 O	 dereceye	 geldi	 ki	 artık	 yüce	 Allah’a	
sığınmaktan	başka	çareleri	kalmamıştı.		

Bunun	üzerine	Allah’ın	kudreti	ile	kundaktaki	İsa	(as)	gayet	fasih	bir	lisanla	
konuşmaya	 başladı.	 Şöyle	 diyordu:	 “-Ben	 şüphesiz	 Allah’ın	 bir	 kuluyum.	 Allah	
bana	kitap	verdi	ve	beni	peygamber	olarak	görevlendirdi.	Nerede	olursa	olayım	
Rabbim	bana	hayırlar	verdi	ve	beni	mübarek	kıldı.	Hayatta	olduğum	müddetçe	
de	 bana	 namazı	 ve	 zekatı	 emretti.	 Allah	 beni	 cebbar	 ve	 şaki	 yapmadı.	 Sizin	
ayıpladığınız	 anneme	 saygı	 ve	 hürmette	 kusur	 etmememi	 ve	 ikram	 ve	 izzette	
bulunmamı	bana	emretti.”5	

	
1	Meryem	Suresi,	19:	22.	
2	Meryem	Suresi,	19:	23-25.	
3	Meryem	Suresi,	19:	26.	
4	Al-i	İmran	Suresi,	3:	59.	(Kur’an-ı	Kerim	buna	şahitlik	ediyor.)	
5	Meryem	Suresi,	19:	27-34.	
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Bunu	 duyan	 Yahudiler	 çok	 şaşırdılar.	 Hz.	 Zekeriya	 (as)	 ise	 çok	 sevinerek	
şöyle	 diyordu:	 “Hüccetinle	 konuş	 ve	 bu	 azgınları	 sustur.”1	Hz	 İsa	 (as)	 sekizinci	
günü	mabede	götürüldü	ve	sünnet	ettirildi.2	

Allah’ı	 kudretine	 inanmayan	 Yahudiler	 Meryem’e	 zina	 iftirasında	
bulunurken,	 tabiat	 bataklığına	 saplanan	 ve	 sebepler	 zincirinden	 yola	 çıkan	
Hrıstiyanlar	da	babasız	doğumunu	 izah	edemeyerek	 “İbnullah”	 (=Allah’ın	oğlu)	
veya	 Hz.	 Meryem’in	 daha	 sonra	 evlendiği	 Yusuf-u	 Neccar’a	 istinaden	 “İsa	 bin	
Yusuf”3	demişlerdir.	 	Biri	 ifrat	diğeri	tefrit	ederken,	hadd-i	vasat	olan	istikameti	
takip	eden	Kur’an-ı	Kerim	ve	Müslümanlar		“Meryem	oğlu	İsa”	(=İsa	bin	Meryem)	
demektedirler.4	

Yine	 Kur’an	 İsa’ya	 (as)	 	 Cebrail’in	 (as)	 nefesi	 ve	 Hz.	 Meryem’e	 müjdesi	
olduğu	 ve	 Allah’ın	 “Kün”	 emrine	 muhatap	 olarak	 kudreti	 ile	 yaratıldığı	 için	
“Kelimetullah”	 (=Allah’ın	 kelimesi 5 	şeklinde	 vasıflandırır.	 Bunun	 için	
Müslümanlar	İsa’ya	(as)	hürmeten	Yahudi	ve	Hrıstiyanlar’ın	yanlış	itikatlarından		
korumak	ve	her	zaman	hak	ve	hakikati	muhafaza	için	“İsa	Kelimetullah”		ve	“İsa	
Ruhullah”		demişlerdir.	Böylece	Allah’ın	“Kün”	emri	ile	yaratılan	Hz.	İsa’yı	(as)	ve	
iffetli	bakire	annesini	her	nevi	kusurdan	daima	takdis	etmişlerdir.	

	
3.	Hz.	İsa’nın	(as)	Babasız	Doğmasının	Hikmeti	
Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	“Hz.	 İsa’yı	 (as)	 insanlar	 için	bir	delil,	bir	ayet	

yani	varlığına	ve	kudretine	bir	alamet,		Allah	katından	insanlar	için	rahmet	olmak	
üzere	yarattığını,	bunun	kesinleşmiş	bir	emir		ve	bir	iş	olduğunu6	belirtmektedir.		

Bu	ifadelere	göre	yüce	Allah	(cc):		
1.	 İsa’yı	 (as)	 babasız	 yaratarak	 sebeplerin	 bir	 hiç	 olduğunu,	 asıl	 müessir	

olanın	 ve	 iş	 yapanın	 kudret-i	 İlahi	 olduğunu	 gözlere	 göstermiştir.	 Çünkü	 eşya	
yüce	 Allah’ın	 iradesi	 ve	 “Kün”	 emri	 ile	 vücuda	 gelir.	 Meşiet-i	 İlahiye	 asıl	 ve	
esastır.	 O	 irade	 etmez	 ve	 dilemezse	 hiçbir	 sebep	 tesirini	 gösteremez.	
Müsebbibü’l-Esbab	O’dur.	 Sebeplere	 teşebbüs	 etmek,	 bu	 sebepler	 ve	 hikmetler	
dünyasında	 insanlar	 için	 bir	 duay-ı	 fiilidir.	 İnsanlar	 sebeplere	 teşebbüs	 ederek	
neticeyi	yüce	Allah’tan	istemek	için	bir	vaziyet	alırlar	ve	sebepler	diliyle	Allah’a	
yalvarır	bir	nevi	fiilî	duada	bulunurlar.	Neticede	yüce	Allah	dilerse	o	duayı	kabul	
eder	ve	istenen	neticeyi	yaratır	ve	verir.	Dilemez	ve	hikmetine	uygun	bulmaz	ise	
vermez.	 Yüce	 Allah’ın	 irade	 ve	 kudretini	 göstermesi	 için	 sebeplere	 ihtiyacı	
yoktur.	 Sebepler	 insanlar	 içindir.	 Yüce	 Allah	 sebepler	 silsilesine	 ve	 zincirine	
takılarak	 tabiat	 bataklığına	 düşen	 Yahudileri	 böylece	 ikaz	 ve	 irşat	 etmeyi	
dilemiştir.	Tabiatı,	esbabı	ve	materyalist	düşünceyi	yıkmıştır.	

2.	Ruhu	inkar	eden,	insanın	cisimden	ibaret	olduğunu	ve	kanın	hareketinin	
insanın	 ruhunu	 teşkil	 ettiğini	 iddia	 eden	 kavme	 ruhun	 varlığını	 böylece	 ispat	
etmiştir.	 Çünkü	 Yahudilerden	 büyük	 bir	 çoğunluk,	 “Hiçbir	 bedenin	 kanını	

	
1	Tefsir-i	Hazin,		3	:	241.	
2	Barnaba	İncili,	(İngilizce’den	çeviren:	Mehmet	Yıldız)		Bab,	5;		Luka,	2	:	21.	
3	Matta,	1	:	18-19.	
4	Bakara	Suresi,	2:	87,	253;	Al-i	İmran	Suresi,	3:	45;	Nisa	Suresi,	4:157,	171;	Maide	Suresi,	5:	46,	
78,	110,	112,	114,	116;	Meryem	Suresi,	19:	34.	
5	Al-i	İmran	Suresi,	3:	39-45.	
6	Meryem	Suresi,	19:	21.	
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yemeyiz.	 Zira	 her	 bedenin	 kanı	 candır	 ve	 o	 varlığın	 ruhunu	 teşkil	 eder”1	
diyorlardı.2		

	
4.		Vali	Herod’un		Beytüllahm’de	Doğan	Çocukları	Öldürmesi	
Kudüs’ün	 Roma	 valisi	 Hirodes	 idi.	 Müneccimler	 (Astrologlar)	 gökte	

gördükleri	 yeni	 ve	parlak	bir	 yıldızı	 gelecek	olan	Mesih’in	doğumuna	yordular.	
Bu	durumu	da	vali	Hirodes’e	bildirdiler.	Mesih’in	hak	dini	getirerek	putperestliği	
yıkacağına	 inanan	 Yahudilerin	 inançları	 gereği	 vali	 onu	 yok	 etmek	 gereğini	
duydu.	Baş	kahin	ve	bilginleri	 çağırttı.	Mesih’in	nerede	doğacağını	 sordu.	Onlar	
da	Tevrat’ta	“Ve	sen	ey	Beytlehem,	Yehuda	diyarı,	kavmin	İsrail’i	 	güdecek	olan	
reis	senden	çıkacaktır”3	dediğini	söylediler.		

Hirodes	 onları	 Beytlehem’e	 gönderdi.	 Onlar	 da	 geldiler	 Hz.	 İsa’yı	 (as)	
gördüler.		Hz.	Meryem’e		valinin	ona	zarar	vereceğini	düşünerek	onu	bu	diyardan	
uzaklaştırma	telkininde	bulundular.	Kendileri	de	valiye	haber	vermeden	ayrılıp	
başka	 diyarlara	 gittiler.	 Hirodes	 de	 Beytlehem’deki	 iki	 yaşından	 küçük	 bütün	
çocukları	öldürttü.4	

	
5.	Hz.	Zekeriya’nın	(as)	Şehit	Edilmesi		
Hz.	 İsa’nın	 (as)	 kundaktaki	 bu	 konuşması	 Yahudileri	 ilzam	 etmişti.	

Yahudiler	 bunun	 üzerine	 dağıldılar.	 Ama	 şeytan	 boş	 durmuyordu.	 Bir	 müddet	
sonra	şeytanın	telkini	 ile	Yahudiler	Hz.	Zekeriya’nın	(as)	zina	ettiği	şeklinde	bir	
iftirayı		yaymağa	başladı.	Yahudi	şeriatı	olan	Tevrat’a	göre	zaninin		recm	edilmesi	
gerekiyordu.	 Bunun	 için	 bu	 yaygın	 iftiraya	 inana	 ve	 şeytanın	 telkinine	 kapılan	
dinde	mutaassıp	ve	muhakeme-i	akliyede	noksan	Yahudi	cahilleri	Hz.	Zekeriya’yı	
(as)	 öldürmek	 için	 palanlar	 yaptılar.	 Bir	 gün	 Hz.	 Zekeriya’yı	 (as)	 şehit	 ettiler.	
Halbuki	 o	Kur’anın	 şahadeti	 ile	 “salih	 kullardandı.”5		Hz.	 Zekeriya	 şehit	 edildiği	
zaman	yüz	yaşında	idi.6		

Yine	 Kur’an	 Zekeriya	 (as)	 için	 şöyle	 şahitlikte	 bulunur	 ve	 överek	 bizlere	
örnek	gösterir	ve	der	ki:	“	Gerçekten	O,	hanımı	ve	oğlu	Yahya	daima	hayırlı	işlere	
koşar	ve	rahmetimizi	umup	azabımızdan	korkarak	Bize	dua	ederlerdi.	Onlar	bize	
karşı	derin	bir	hürmet	ve	saygı	içinde	idiler.”7		

	
6.	Hz.	Meryem’in	Mısır’a	Gitmesi	
Hz.	 Zekeriya’nın	 (as)	 şehit	 edilmesinden	 sonra	 Cebrail	 (as)	 Hz.	Meryem’e	

gelerek	Mısır’a	gitmesini	 telkin	etti.	 “Mısır’a	gidin	ve	ben	oradan	dönün	diyene	
kadar	 orada	 kalın” 8 	dedi.	 Hz.	 Meryem	 de	 bu	 emir	 üzerine	 Hz.	 İsa’nın	
doğumundan	 sonra	 	 nişanlanıp	 evlendiği	 Yusuf	 ile	 beraber	 Mısır’a	 gitti.	 Vali	
Hirodes’in	ölümüne	kadar	12	yıl	Mısır’da	kaldılar.	Böylelikle	Yahudilerin	fitne	ve	
düşmanlıklarından	ve	valinin	hışmından	kurtulmuş	oldular.	

Hz.	 İsa	 (as)	 on	 iki	 yaşına	 kadar	 Mısır’da	 kalmış	 oldu.	 Mısır	 o	 zamanlar	
Yahudilere	 iyi	 muamele	 ediyordu.	 Bundan	 dolayı	 birçok	 Yahudi	 oraya	

	
1	Kitab-ı	Mukaddes,	(	1972-İst	)	Tevrat,	Levililer,	17	:	14.	
2	Ebu	Zehra,	Muhammed,	(	1978-İst	)	Hrıstiyanlık	Üzerine	Konferanslar,	(	Terc.	Akif	Nuri	)	s.	30-
34.	
3	Tevrat,	Mika,	5:	2.	
4	Matta,		Bab	2:	1-12.	
5	En’am	Suresi,	6:	85.	
6	A.	Cevdet	Paşa,		Kısas-ı	Enbiya,		(1966	-	İst.)		Bedir	Yay.			1	:	42.	
7	Enbiya	Suresi,		21:	89-90.	
8	Matta,		Bab	2:	13-14;		Barnaba,		Bab,	8.	



	 228	

yerleşmişti.	O	dönemde	Mısır	pek	 çok	piramitler	 ve	heykellerle	doluydu	ve	bir	
çokları	 bunlara	 tapıyordu.	 	 Yahudiler	 çocuklarını	 putperestlerin	 tesirinden	
korumak	 için	 Tevrat’ı	 ve	 inançlarını	 iyi	 öğretmeye	 önem	 veriyorlardı.	 	 Hz.	
Meryem	 de	 küçük	 İsa’ya	 her	 Yahudi	 çocuğuna	 	 öğrettikleri	 gibi	 şunları	
öğretiyordu:	

“Efendimiz	 olan	 Allah	 birdir.	 Ve	 sen	 efendin	 olan	 Allah’ı	 bütün	 kalbinle,	
bütün	ruhunla	ve	aklınla	seveceksin.”	1		

Yahudiler	 çocuk	 konuşmaya	 başladığı	 zaman	 onlara	 Tevrat’ı	 öğretirlerdi.	
“Beş	 yaşına	 gelince	 her	 Yahudi	 Tevrat’ı	 okuyabilmeli”	 diyorlardı.	 	 Kitapları	
derilere	yazılmış	tomarlar	halinde	idi.	Babaları,	anneleri	ve	hocaları	Allah’tan	ve	
emirlerinden	 çokça	 bahsederlerdi.	 Hocalarına	 mürebbi	 manasında	 “Rabbî”	
derlerdi.2	Fakat	 bu	 Rabbî’ler	 Tevrat’ta	 bulunmayan	 pek	 çok	 hükümleri	 de	
Allah’ın	 emri	diye	öğretirlerdi.	Bunun	 için	Hz.	 İsa	 (as)	 gelecekte	onları	Tevrat’ı	
değiştirmek	ve	tahrif	etmekle	suçlayacaktı.	Rabbîler,	yazıcılar,	 ferisiler	de	 İsa’yı	
(as)	 “Geleneklere	 karşı	 çıkmak	 ve	 din	 adamlarına	 gereken	 saygıyı	
göstermemekle”	 suçlayacak	 ve	 dini	 bozmakla	 itham	 edecekler	 ve	 ona	 düşman	
olacaklardır.		

	
7.		Hz.	Meryem	‘in	Mısır’dan	dönmesi	ve	Nasıra’ya	Yerleşmesi	
On	iki	sene	sonra	Hz.	Cebrail	(as)	Meryem’e	gelerek	“Çocuğu	al,	Benî	İsrail’e	

dön	ve	Nasıra’ya	yerleş”	dedi.	Onlar	da	öyle	yaptılar.	Dolayısıyla	Hz.	 İsa’ya	 (as)	
“Nasıra’lı	 İsa”	 dendi.	 Bu	 isme	 izafeten	 de	 Hz.	 İsa’ya	 (as)	 inananlara	 “Nasranî”	
(=Nasıralıya	mensup)	denildi.		Çünkü	Hz.	İsa	(as)	Nasıra	da	kendisine	Nübüvvet	
verilene	kadar	on	sekiz	sene	kalmış	ve	Nasıra’lı	olarak	tanınmıştır.		

Hz.	 İsa	 (as)	 annesi	 ve	 babalığı	 ile	 Mısırdan	 dönünce	 dindar	 bir	 ailenin	
yaptıkları	gibi	önce	Kudüs’e	giderek	mabedi,	yani	Beyt-i	Makdis’i	 	ziyaret	etiler.	
Burada	 Tevrat’a	 göre	 gereken	 ibadeti	 yaptılar.	 İbadetleri	 bitince	Hz.	 İsa’yı	 (as)	
bulamadılar.	 Kaybetmişlerdi.	 Üç	 gün	 boyunca	 aradılar.	 Üçüncü	 günün	 sonunda	
Mabedde	muallimler	arasında	Tevrat	ile	ilgili	tartışma	yaparken	buldular.		

Muallimler	küçük	İsa’nın	(as)	sorduğu	sorulara	ve	verdiği	cevaplara	hayran	
kalarak:	 “Bu	 kadar	 küçük	 bir	 çocuk	 nasıl	 böyle	 bir	 akideye	 ve	 bilgiye	 sahip	
olabilir”	diyorlardı.	

Hz.	Meryem	onu	azarlayarak	dedi:	
“-Üç	gündür	baban	ve	ben	seni	arıyoruz.	Bize	yaptığını	görüyor	musun?”	
Küçük	İsa	(as)	cevap	verdi:	
“-Allah’a	hizmet	ana	ve	babaya	hizmetten	öncedir.”	
Sonra	de	tevazu	ve	saygı	ile	onlara	tabi	olarak	arkalarından	gitti.3	
Hz.	 Meryem	 daha	 sonra	 Nasıra’ya	 döndü.	 Hz.	 İsa’yı	 (as)	 bir	 elbise	

boyacısının	yanına	çırak	olarak	verdi.	Onun	boyacılık	öğrenmesini	istiyordu.	Hz.	
İsa	(as)	ayrıca	babalığı	olan	Yusuf-u	Neccar’dan	da	dülgerlik,	yani	marangozluk	
mesleğini	öğreniyordu.	Çünkü	onun	mesleği	marangozluktu.		

Bir	gün	boyacı	ustası	boyanacak	elbiseleri	ayırdı	ve	renklerine	göre	iplikler	
koyarak	Hz.	 İsa’dan	 (as)	 onları	 boyamasını	 isteyerek	 bir	 iş	 için	 başka	 bir	 yere	
gitti.	Hz.	İsa	(as)	da		hepsini	bir	kazana	koyarak	tüm	boyaları	içine	döktü.	Ustası	
gelince	elbiseleri	sordu.	O	da	kazanı	göstererek	“hepsi	içindedir”	cevabını	verdi.	

Usta:	
	

1	Tevrat,	Tesniye,		6	;	Markos,	12	:	30;	Matta,	22:	34-40	;	Luka,	10:	27.	
2	Matta,	23:	7;		Markos,		9:	5.	
3	Barnaba,	Bab,	9.	
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“-Eyvah!		Yazıklar	olsun,	elbiselerimi	mahvettin!”	dedi.		
Bunu	 derken	 bir	 taraftan	 da	 elbiseleri	 kazandan	 çıkarıyordu.	 Bir	 de	 ne	

görsün,	 her	 elbise	 istediği	 boyalarla	 kusursuz	 bir	 şekilde	 boyanmamış	mı?	 Bu	
işin	 Allah’ın	 çocuğa	 bir	 ikramı	 olduğunu	 ve	 onun	 da	 kutsal	 biri	 olduğunu	
düşünerek	 bir	 daha	 sesini	 hiç	 çıkarmadı	 ve	 küçük	 İsa’ya	 (as)	 büyük	 bir	 değer	
vermeye	başladı.	

Nübüvvet	ile	görevlendirilene	kadar	Hz.	İsa	(as)	Nasıra	dışına	pek	çıkmadı.		

HZ.	İSA’NIN	(AS)	ŞEMÂİLİ	VE	VASIFLARI	
Kur’an-ı	 Kerimde	 25	 (yirmi	 beş)	 ayette	 ismi	 geçen	Hz.	 İsa	 (as)	 30	 yaşına	

gelince	 yüce	 Allah	 ona	 nübüvvet	 ve	 risâlet	 vererek	 peygamberlik	 vazifesi	 ile	
görevlendirdi.	Risaleti		Benî	İsrail’e	hastı.		

Hz.	 İsa	 (as)	 kendisinin	 Benî	 İsrail	 kavmine	 peygamber	 olarak	
görevlendirildiğini,	Rabbinden	hikmetle		geldiğini	ve	kendisine	“İncil”	verildiğini	
söylüyor	ve	Allah’tan	korkup	kendisine	itaat	etmelerini	istiyor,	halkı	da	bir	olan	
Allah’a	imana	davet	ediyordu.	

Bir	 peygamber	 olarak	 Allah	 tarafından	 görevlendirilen	 Hz.	 İsa	 (as)	 her	
peygamber	gibi	TEVHİD	hakikatini	ders	veriyordu.	Halk	da	kendisinden	mucize	
istiyordu.	Hz.	 İsa	(as)	da	o	zamanın	en	meşhur	 	ve	 insanların	rağbetine	mazhar	
tababet	 konusunda	 mucizeler	 gösteriyordu.	 Hem	 insanların	 rağbet	 ettiği	
mesleğin	 hakikatinin	 yüce	 Allah’ın	 kudretinin	 ayinesi	 olduğunu	 gösteriyor	 ve	
sebeplerin	kıymeti	olmadığını	hatırlatıyor,	hem	de	 insanların	rağbetinin	Allah’a	
olması	gerektiğini	ders	veriyordu.	

Rivayetlere	 göre	 meşhur	 tabip	 Kalinos	 Hz.	 İsa	 (as)	 ile	 aynı	 dönemde	
yaşamıştır.	 Kalinos	Hz.	 İsa’nın	 (as)	 ölüleri	 dirilttiğini	 	 duyarak	merak	 etmiş	 ve	
onu	görmek	istemiştir.	Karşılaştıkları	bir	zaman	Kalinos	Hz.	İsa’ya	(as):	

“-	Ben	senden	ölüyü	diriltmeni	 istemiyorum,	şu	 felçli	hastayı	 	 iyi	et	yeter”	
der.	Bununla	inançsız	Kalinos	Hz.	İsa’yı	(as)	denemek	ister	 	ve	sebepler	dışında	
bunun	olamayacağı	fikrinde	ısrar	eder.	Bunun	için	sebeplere	müracaat	eden	Hz.	
İsa	 (as)	 karpuz	 ister.	 	 Karpuzun	 suyunu	 hastaya	 içirir.	 Adam	 yanık	 ekmek	
şeklinde	bir	 şey	kusar	ve	 iyi	 olur,	 kalkıp	yürür.	Hz.	 İsa	böylece	Kalinos’a	kendi	
anladığı	dilde	ders	verir.		

Kalinos	Hz.	İsa’ya	(as)	inanacağı	yerde,	tehdit	eder.	Bir	müddet	sonra	hasta	
olur	ve	hiçbir	sebep	kendisine	fayda	vermez,	o	hastalıktan	ölür.			
	

1.		Hz.	İsa’nın	(as)	Şemaili	
Ka’bu’l	 Ahbar,	 Hz.	 İsa’yı	 şöyle	 tarif	 ediyor:	 “Beyaza	 yakın	 kırmızımtırak	

yüzlü	 olan	 Hz.	 İsa	 ne	 saçını	 uzatır,	 ne	 de	 başını	 yağla	 meshederdi.	 Yalınayak	
yürür,	günlük	yiyeceği	dışında	ne	evi,	ne	eşyası	ne	de	süslü	elbisesi	vardı.	Güneş	
battıktan	sonra	sabaha	kadar	ayakta	namaz	kılar	ve	Allah’a	ibadet	ederdi”	der.	

Ubeyd	b.	Ömer	şöyle	nakleder:	“Meryem	oğlu	Hz.	İsa	kıldan	yapılmış	elbise	
giyer,	 yaban	meyvesi	yerdi.	Ertesi	 gün	 için	yiyecek	ayırmazdı.	Gittiği	her	yerde	
korkusuzca	 uyuyabilirdi.	 Hiçbir	 şeye	 sahip	 değildi.	 Bir	 su	 testisi	 vardı.	 Onu	 da	
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abdest	için	kullanırdı.”1	Bu	derece	züht	ve	takva	sahibi	olan	Hz.	İsa	(as)	Ulul-azm	
bir	peygamber	idi.2				

Hz.	İsa	(as)	Kur’an-ı	Kerimin	tavsifine	göre	şefkat	ve	merhamet	timsali	idi.	
ona	uyanların	kalbine	de	Allah	bu	şefkat	ve	merhameti	vermişti.3	

Yine	Peygamberimizin	 (asm)	vasfettiğine	göre:	 “Orta	boylu,	 geniş	omuzlu,	
hamamdan	yeni	 çıkmış	 gibi	 gül	 yüzlü	 idi”4	Peygamberimiz	 (asm)	miraca	 çıktığı	
zaman	 ikinci	 kat	 semada	 İsa	 (as)	 ile	 karşılaşır.	 Hz.	 Yahya	 (as)	 ile	 görüşür.	
Efendimiz	 (asm)	 onlara	 selam	 verir.	 Onlar	 da	 “Ey	 salih	 kardeş,	 ey	 salih	
peygamber	merhaba...”	diye	selamını	alırlar.5	

Peygamberimiz	 (asm):	 “Meryem	 binti	 İmran	 kendi	 zamanında	 yaşayan	
kadınların	en	hayırlısı	ve	değerlisi	idi.	Hatice	binti	Huveylid	de	kendi	zamanında	
yaşayan	 kadınların	 en	 hayırlısı	 ve	 değerlisidir” 6 	buyurarak	 Hz.	 Meryem	
annemizin	iffet	ve	faziletini	övmüştür.		

	
2.		İncil’in	Özellikleri		
Yüce	Allah	İsa	(as)	a	İncil’i	inzal	etmiştir.	Hz.	İsa	(as)	şöyle	buyurmuşlardır:	

“Allah	beni	 İsrail	ailesine	göndermek	 için	seçtiği	zaman,	bana	aynaya	benzeyen	
bir	kitap	verdi.	O	benim	kalbime	o	şekilde	 indi	ki,	konuştuğum	her	şeyi	bana	o	
kitaptan	 gelmektedir.	 Kitabın	 ağzımdan	 çıkması	 bittiği	 zaman,	 ben	 dünyadan	
yukarı	alınacağım.”7		

Kur’an’ın	anlatımına	göre	bu	İncilin	beş	vasfı	vardı	:	
1. İnsanlara	hidayet	olması,	
2. Kalp	ve	gönülleri	aydınlatan	bir	nur	olması,	
3. Tevrat’ı	tasdik	etmesi	ve	ahkamına	uymaya	davet	etmesi,	
4. Ahir	zaman	peygamberi	Hz.	Ahmed-i	Muhammed’i	(as)	müjdelemesi,	

ki	bu	sayede	pek	çok	Hıristiyan	alimi	“Kitaplarımızda	evsafı	vardır”	
diye	Müslüman	olmuş,	İslam	ile	şereflenmişlerdir.		

5. Allah’tan	korkanlara	nasihat,	öğüt	ve	vaazları	içine	almasıdır.8	
İncil	 Hz	 İsa’nın	 (as)	 hayatında	 katipleri	 tarafından	 kaleme	 alınmadığı,	

havarilerin	 dilinden	 nakledilerek	 öğrenildiği	 ve	Hz.	 İsa’dan	 (as)	 sonra	 70-	 100	
seneleri	 arasında	 kaleme	 alındığı	 ve	 pek	 çok	 	 şakirtlerinin	 rivayetlerine	
dayandığı	 için,	 kısa	 zamanda	 tahrife	 uğramıştır.	 Hem	 dilden	 dile	 tercüme	
tercüme	üstüne	yapılarak	farklı	dillerde	yazılmıştır	ve	asliyetini	koruyamamıştır.	
Ama	yine	de	pek	çok	ahlaki	öğütler	aslına	uygun	olduğu	şüphe	götürmez..	Zaten	
içerisinde	 ahkam	 bulunmadığı	 için	 Hz.	 İsa’nın	 (as)	 hayatı	 ve	 havarilerinin	
davetlerini	 konu	 alan	 ahlaki	 öğüt	 kitabı	 halinde	 korunarak	 zamanımıza	 kadar	
dört	 nüsha	 halinde	 gelmiştir.	 Kilisenin	 kabul	 ettiği	 resmi	 dört	 İncil’in	 dışında	

	
1	Ataurrahim,	Muhammed,	Bir	İslam	peygamberi	Hz.	İsa		(Çev:	Kürşat	Demirci,	İnsan	Yay.	İst.	
1985	s.200-202).	
2	Ahzab		Suresi,	33:	7.					Ulul’Azm,	Kat’i	azim,	ciddiyet,	sabır,	sebat	sahibi		olan,	Allah’ın	
kendilerinden	ahd-ü	misak	aldığı	Hz.	Nuh	(as)	İbrahim	(as)	Musa	(as)	İsa	(as)	ve	Muhammed	(as)	
dır.									
3	Hadid	Suresi,	57:	26-27.	
4	Buhari,	4:140-141.	
5	Buhari,	4:138.	
6	Buhari,	4:138.	
7	Barnaba,	Bab,	168.	
8	Maide,	5:	46	(	Hülasatü’l-Beyan,	M.	Vehbi,	3:	1236	)		Saff,	61:	6;	İncil-i	Matta,	5:17-48;	Barnaba,	
Bab,	168.	
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yasak	kapsamına	giren	ve	gizli	olarak	elden	ele	dolaşan	İncil’lerin	bulunması	da	
kaçınılmazdır.	Barnaba	İncili	bunlardandır.	

	
3.	İsa’nın	(as)	Mucizeleri		ve	Davetinin	Esası	
Hz.	 İsa	 (as)	 kavmine	 şöyle	 nasihat	 ediyordu:	 “Size	Rabbimden	 bir	mucize	

getirdim.	 Çamurdan	 kuş	 sureti	 yapar	 ona	 üflerim	 ve	 o	 Allah’ın	 izni	 ile	 kuş	
oluverir	 ve	 uçar.	 	 Yine	 Allah’ın	 izni	 ile	 anadan	 doğma	 	 körü	 iyileştirir,	 çaresiz	
alaca	hastalığını	 tedavi	eder,	ölüleri	diriltirim.	Ayrıca	evlerinizde	ne	yiyip	neler	
biriktirdiğinizi	 size	 bildiririm.	 Eğer	 inanırsanız	 bunlarda	 sizin	 için	 ibretler	
vardır.”1	

Hz.	İsa’nın	(as)	mucizeleri	üç	nevi	idi:	
1. Çamurdan	kuş	sureti	yapar,	ona	üfleyince	kuş	oluverirdi.	
2. Doktorların	tedavisinden	aciz	kaldığı	hastalıkları	iyileştirirdi.	
3. Gaybdan	ve	halkın	evlerinde	gizlediklerini	haber	verirdi.2	

Hz.	İsa	(as)	insanları	zevk	ve	eğlenceye	dalmaktan	vazgeçirmeye,	çalışmaya,	
ahirete	yönelmeye	ve	bir	olan	,	Kadir	ve	Rahim		Allah’tan	korkmaya		çağırıyordu.	
Dikkatleri	dünyadan	ahirete	çeviriyordu.3		

Hz.	İsa	(as)	Tevrat’ı	tasdik	ederek,	tüm	Yahudileri		ahkamına	uymaya	davet	
ediyordu.	 Ayrıca	 Yahudilerin	 ihtilaf	 ettikleri	 meseleleri	 açıklığa	 kavuşturuyor,	
doğruları	 tasdik,	 yanlışları	 ise	 tashih	 ediyordu.	 Yine	 Hz.	 İsa	 (as)	 bir	 takım	 zor	
hükümleri	Allah’ın	emri	ile	değiştirerek	içki	gibi	bazı	müştehiyatı	helal	kılmıştı.4	
Bunun	için	ona	“Mesih”	adı	verilmişti.5	Yahudilere	zulüm	ve	isyanlarından	dolayı	
haram	 kılınan	 bazı	 hükümleri	 kaldırmakla	 beraber	 Tevrat’ın	 tümüne	 itaat	
etmeye	 davet	 ediyordu.6	Yahudilere	 şöyle	 sesleniyor:	 “Muhakkak	 ki	 Allah	 sizin	
de,	benim	de	Rabbimizdir.		Öyle	ise	yalnız	O’na	ibadet	edin.	İşte	doğru	yol	budur7	
diyordu.	Dolayısıyla	Hz.	 İsa	 (as)	Tevrat’ın	 tümünü	değil,	bazı	hükümlerini	nesh	
etmiştir.	Davetinin	esasını	da	Tevhid	inancı	teşkil	ediyordu.	

Yine	Hz.	İsa	(as)	insanları	sonsuz		güç	ve	kudret,	ilim	ve	irade	sahibi,	Hayy	
ve	Kayyum	olup	kendisinden	başka	 ilah	olmayan	bir	 tek	Rabb-i	Halıka	 ibadete	
çağırıyordu.	 “Bir	olan	Rabb-i	Vahide	 ibadet	edin,	O’na	şirk	koşmayın.	Allah	şirk	
koşana	 cennetini	 haram	 kılmıştır.	 Müşriklerin	 yeri	 ise	 cehennemdir.	 Şirk	 ile	
nefislerine	zulmedenlerin	hiçbir	yardımcısı	da	yoktur”8	diyordu.	

	
4.		Hz.	İsa’nın		(as)	Semaya	Ref	Edilmesi	
Yahudi	 din	 adamlarının	 “Sinidrid”	 adını	 verdikleri	 konseyleri	 toplanarak	

Hz.	 İsa’nın	 çarmıha	 gerilmesi	 konusunda	 karar	 aldılar.	 Bu	 kararlarını	 da	 vali	
Hirodes’e	 bildirdiler	 ve	 arama	 emri	 çıkarttılar.	 Hain	 Yehuda	 Hz.	 İsa’nın	 (as)	
yerini	 30	Akçe	 karşılığında	 haber	 verince	 başta	Başkahin	Kayafas	 olmak	üzere	
bir	manga	askerle	Hz.	İsa’nın	(as)	kaldığı	yere	baskın	yaptılar.		

Başkahin	Kayafas	pek	çok	askerlerle	Hz.	 İsa’nın	 (as)	kaldığı	yere	gitmekte	
iken	Yüce	Allah	Cebrail,	Azrail,	Mikail,	İsrafil’e	(as)	İsa’yı	yeryüzünden	almalarını	

	
1	Al-i	İmran	Suresi,	3:	49.	
2	Ateş,	Bünyamin,	M.	Dikmen,	Peygamberler	Tarihi,	(1997-İst.)		s.	571.	
3	Hülasatü’l-Beyan,	Mehmet	Vehbi,	(1996-	İst.	Üçdal	Neş.)	s.	2	:	605.	
4	Al-i	İmran	Suresi,		3:	50.	
5	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Şualar,	,	s.	512.	
6	Saff	Suresi,	61:	6.	
7	Al-i	İmran	Suresi,	3:	51.	
8	Maide	Suresi,	5:	72	;	Meryem	Suresi,	19:	36	;	Zuhruf	Suresi,	43:	62-64.	
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emretti.	 Kutsal	 melekler	 Hz.	 İsa’yı	 güneye	 bakan	 pencereden	 dışarı	 çıkardılar.	
Götürüp,	dördüncü	kat	göğe	meleklerin	Allah’ı	zikrettiği	yere	getirip	bıraktılar.1		

Yehuda	herkesin	gözü	önünde	hızlı	hızlı	Hz.	 İsa’nın	 (as)	bulunduğu	odaya	
girdi.	 Hz.	 İsa’nın	 (as)	 şakirtleri	 uyuyordu.	 Yüce	 Allah	 mucize	 eseri	 olarak	
Yehuda’yı,	 Hz.	 İsa’ya	 benzetti.2	Havariler	 de	 onun	 İsa	 (as)	 olduğuna	 inandılar.	
Havariler	uyandılar.		Hain	Yehuda	muallimin	bulunduğu	yeri	arıyordu.		

Hayretle	sordular:	
“Sen	Rab,	bizim	muallimimizsin;	bizi	unuttun	mu?”	
O	dedi:	
“Siz	benim	Yehuda	İskoriyat	olduğumu	bilmiyor	musunuz?”	
Bunu	 derken	 askerler	 girdiler	 ve	 ellerini	 Yehuda’nın	 üzerine	 koydular.	

Çünkü	o	her	bakımdan	İsa’ya	(as)	benziyordu.		
Askerler	 Yehuda’yı	 tutup	 alay	 ederek	 bağladılar.	 O	 ise	 kendisinin	 İsa	

olduğunu	 inkar	 ediyordu.	 “Siz	 aklınızı	 mı	 kaçırdınız?	 Size	 yol	 gösteren	 ben	
Yehuda’yı	tutukluyorsunuz”	diyordu.	

O	 zaman	 askerler	 sabırlarını	 tüketip	 tekme	 ve	 tokatlarla	 vurmaya	
başladılar.	Öfkeyle	tutup,	Kudüs’e	getirdiler	ve	sorguya	çektiler.	Yehuda	o	derece	
komik	şeyler	söylüyordu	ki,	herkes	katıla	katıla	gülüyor	ve	ölüm	korkusu	ile	deli	
numarası	yaptığını	sanıyorlardı...	Hatta	havarileri	bile	buna	inanmışlardı.		

Ertesi	gün	baş	kahin	Kayafas	İsa	zannettiği	Yehuda’yı	 	Sanidrid	kurulunun	
önüne	getirdi.	Ona	şakirtlerini	ve	akidesini	sordu.	Yehuda	cevap	verdi:	

“Ben	Nasıra’lı	İsa’yı	(as)	elinize	vermeyi	vaat	eden	Yehuda	İskoriyat’ım.	Siz	
ne	sebeple	benim	İsa	olduğumu	kabul	ediyorsunuz?”	dedi.	

Baş	 kahin	 karşılık	 verdi:	 “Ey	 sapık,	 fitneci,	 sahte	 akiden	 ve	 mucizen	 ile	
Galile’den	başlayarak	tüm	İsrail’i	aldattın.	Şimdi	de	deli	numarası	yapmakla	hak	
ettiğin	cezadan	kurtulmaya	mı	çalışıyorsun?”	

Ardından	 onu	 bağlayarak	 İsa’yı	 (as)	 gizliden	 seven	 Kudüs	 valisi	 Pontius	
Pilatius’a	götürdüler.	O	da	Yehuda’nın	İsa	(as)	olduğunu	sandı	ve	kendi	odasına	
aldı.	Onunla	konuşarak	hangi	nedenle	kahinlerin	ve	halkın	onu	ele	verdiklerini	
sordu.		

Yehuda	cevap	verdi:	“Sana	gerçeği	söylesem	de	bana	inanmazsın.	Belki	sen	
de	fakihler	gibi	aldatılmışsın.”	

Vali	 karşılık	 verdi:	 “Şimdi	 sen	benim	Yahudi	 olmadığımı	bilmiyor	musun?	
Seni	bu	nedenle	benim	elime	verdiler.	Bu	nedenle	bana	gerçeği	söyle	de	ben	de	
sana	adaletli	olanı	yapayım.	Çünkü	benim	seni	idam	edecek	ve	serbest	bırakacak	
gücüm	vardır.”	

Yehuda	karşılık	 verdi:	 “Efendi	 eğer	beni	 idam	edersen	büyük	bir	 yanlışlık	
yapmış	 olacaksın.	 Çünkü	 ben	 Yehuda	 İskoriyat’ım.	 Bir	 büyücü	 olan	 ve	 beni	
kendisine	benzeten	İsa	değilim.”	

Vali	 bunu	 duyunca	 şaştı	 kaldı.	 Onu	 serbest	 bırakmak	 istedi.	 Dışarı	 çıkıp	
dedi:	 “Bu	 adam	 İsa	 olmadığını	 iddia	 etmektedir.	 Böylece	 merhameti	 hak	
etmektedir.	Şayet	bunu	öldürürsek	büyük	bir	yanlışlık	yapmış	oluruz.”	

O	zaman	önde	gelen	yazıcılar	ve	ferisiler	bağırarak	dediler:	
“O	Nasıra’lı	 İsa’dır.	Biz	onu	 iyi	 tanırız.	Eğer	suçlu	olmasaydı	biz	onu	senin	

eline	 vermezdik.	 O	 bu	 yolla	 elimizden	 kurtulmak	 ister.	 Eğer	 kurtulursa	 fitne	
ötekinden	daha	kötü	olacaktır.”	

	
1	Barnaba,	Bab	214-215.	
2	Kuran-ı	Kerim,		Al-i	İmran	Suresi,	3:	55;	Barnaba,	Bab	216	;	Maide	Suresi,	5:	117;	Nisa,	4:	157.	
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Roma’nın	Kudüs	valisi	Pontius	Pilatius	bu	durumda	kendini	kurtarmak	için	
dedi:	 “O	 Galile’lidir,	 Hirodes	 de	 Galile’nin	 sorumlu	 idarecisidir.	 Bu	 nedenle	 bu	
davaya	bakmak	benden	ziyade	ona	düşer.	Bu	yüzden	onu	Hirodes’e	götürün.”	

Bunun	üzerine	onu	Hirodes’e	 götürdüler.	Hirodes	bir	Centili	 olup,	putlara	
tapar,	 dinsizce	 yaşardı.	 Yehuda	 İsa	 olmadığını	 iddia	 ederek	maksada	 uymayan	
cevaplar	verdi.	

Hirodes	 öfkelendi	 ve	 ona	 soytarıların	 elbiselerini	 giydirerek	 onunla	 alay	
etti.	 Sonra	onu	 suçluları	 astıkları	Kalveri	Dağına	 götürerek	orada	daha	da	 rezil	
olsun	diye	çıplak	olarak	onu	çarmıha	gerdiler.1		

	
5.	Hz.	İsa	Aleyhisselamın	Has	Şakirtlerine	Görünmesi	
Hz.	 İsa	 (as)	 ile	 pek	 ilgili	 pek	 çok	 farklı	 rivayetin	 halk	 arasında	 dolaşması,	

çarmıha	 gerilmesi,	Hz.	 İsa’nın	 annesi	 bakire	Meryem	ve	 has	 talebelerini	 büyük	
üzüntülere	boğdu.		

İsa	(as)	Allah’a	görünmesi	için	dua	etti.	Kadir,	rahim	olan	Allah	dört	gözde	
meleği	 Cebrail,	Mikail,	 Rafail	 (İsrafil)	 ve	Urail	 (Azrail)	 ile	 annesinin	 evinde	 has	
şakirtlerine	görünmesine	izin	verdi.		

Hz.	 İsa’nın	 annesinin	 evinde	 kız	 kardeşi	 Marta	 ve	 Meryem	 Magdalan,	
Lazarus,	Barnabas,	Yuhanna	ve	Yakub’un	bulunduğu	bir	anda	nurla	çevrilmiş	bir	
şekilde	odaya	geldi.	Odada	bulunan	herkesi	korkuttu.		

İsa	 (as)	 dedi:	 “Korkmayın,	 Çünkü	 ben	 İsa’yım.	 Ağlamayın,	 çünkü	 ben	
diriyim,	ölmüş	değilim.”	

Hz.	 İsa’nın	 (as)	 annesi	 Hz.	Meryem	 dedi:	 “Söyle	 bana	 oğlum,	 sana	 ölüleri	
diriltme	 gücü	 veren	 Allah	 neden	 dostlarını	 ve	 sana	 inanan	 mü’minleri	 zor	
durumda	bırakacak	bir	şekilde	bir	şekilde	ölmene	izin	verdi?”	

İsa	 (as)	 annesini	 kucaklayarak	 dedi:	 “İnan	 bana	 anne	 ben	 hiç	 ölmedim.	
Allah	beni	dünyanın	sonuna	kadar	saklamış	bulunuyor.	Ancak	bana	 inanmayan	
insanların	 zulmünden	 Allah	 beni	 korumak	 için	 gökyüzüne	 ref	 etti”	 ve	 dört	
meleğe	görünüp	şahitlik	etmelerini	istedi.	

Bunun	üzerine	dört	melek	parlak	bir	güneş	gibi	göründüler.	 İsa	(as)	onlar	
görünebilsinler	 diye	 dört	 keten	bezi	 verdi.	 Bunlar	Allah’ın	 elçileri	 olan	Cebrail,	
Mikail,	 İsrafil,	Azrail	 (as)	 idi.	Dört	melek	Hz.	Meryem’e	Hz.	 İsa’yı	 nasıl	 göğe	 ref	
ettiklerini	ve	Yehuda’yı	İsa’ya	benzettiklerini	anlattılar.		

Sonra	Barnabas	dedi:	 “Ey	muallim,	Allah	rahim	olduğu	halde,	neden	senin	
öldüğüne	 inandırarak	 bize	 	 eziyet	 etti.	 Annen	 senin	 için	 o	 kadar	 ağladı	 ki,	
neredeyse	ölecekti.	Senin	öldüğüne	insanları	inanmaya	neden	müsaade	etti?”	

İsa	 (as)	 cevap	 verdi:	 “İnan	 bana	 Ey	 Barnabas,	 Allah	 her	 günahı	 ne	 kadar	
küçük	 olursa	 olsun,	 büyük	 bir	 ceza	 ile	 cezalandırır.	 Bu	 nedenle	 annem	 ve	
şakirtlerim	beni	birazcık	dünya	sevgisi	ile	sevdiğinden,	adil	olan	Allah	cehennem	
azabı	yerine,	dünyadaki	bu	üzüntü	ile	sizleri	cezalandırdı.		

Her	ne	kadar	ben	günahsız	isem	de,	insanlar	bana	“Allah”	ve	“Allah’ın	oğlu”	
dedikleri	 için	 ahirette	 şeytanların	 alayına	 uğramayım	 diye,	 benim	 çarmıhta	
öldürüldüğüme	insanları	inandırarak	insanların	alayı	ile	bu	akidenin	yanlışlığına	

	
1	Yüce	 Allah	 elbette	 peygamberini	 bu	 duruma	 düşürmemek	 için	 ona	 ref	 etmesi	 rahmetinin	 ve	
hikmetinin	 gereğidir.	 Barnaba	 İncilinde	 Hz.	 İsa’nın	 göğe	 ref’	 edildiği,	 Yehuda’nın	 cesedinin	 de	
şakirtleri	tarafından	gömüldüğünü,	bir	kısım	Allah’tan	korkmayan	şakirtler	tarafından	da	cesedi	
mezardan	 çalınarak	 yeniden	 dirildiği	 düşüncesini	 yaydıklarını	 ifade	 eder.	 (Barnaba,	 Bab,	 218.)	
Kanonik	 İncillerde	 ise	 çarmıha	 gerilenin	 Hz.	 İsa	 (as)	 olduğunu	 ve	 üç	 gün	 sonra	 dirilip,	 tekrar	
kıyam	ettiği	yazılıdır.	(Matta,	27-28;	Markos,	15;	Luka,	23-24;	Yuhanna,	19.)	
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dikkati	 çekti.	 Bu	 durum,	 Allah’ın	 kanunlarını	 insanlara	 gerçek	 anlamıyla	
açıklayacak	olan	Allah’ın	elçisi	Muhammed’in	(as)	gelişine	kadar	sürecektir.1	

Sen	adilsin	Ey	Rabbim	Allah!	Çünkü	sonsuz	şan	ve	şeref	sana	aittir.”	
Sonra	 Barnabas’a	 dönerek	 dedi:	 “Bak	 Barnabas,	 benim	 dünyada	 kalışım	

sırasında	 olup	 bitenlerle	 birlikte	 benim	 İncilimi	 yazmalısın.	 Yehuda’nın	 başına	
gelenleri	de	yaz.	Ta	ki	müminler	aldanmasın	ve	herkes	gerçeğe	inansın.”2	

Sonra	Hz.	 İsa	(as)	 ile	 inananlar	beraber	yemek	yediler	ve	Zeytinlik	Dağına	
gittiler.	 Orada	 Hz.	 İsa	 (as)	 havarilerine	 dedi:	 “Havarilerim	 Allah	 bana	 size	
söylediğim	gibi	dünyanın	sonuna	kadar	yaşamayı	bahşetmiştir.	Sizler	benim	için	
şahitler	 olun.”3	Böyle	 dedikten	 sonra	 Hz.	 İsa	 (as)	 dört	 meleğin	 kollarında	
herkesin	gözü	önünde	tekrar	göğe	yükseldi.		

İsa	 (as)	 ayrıldıktan	 sonra	 şakirtleri	 dünyanın	 dört	 bir	 yanına	 dağıldılar.	
Şeytanın	iğvası	ile	batıl,	hakka	bir	süre	galip	geldi.	Bir	kısım	Hz.	İsa’nın	öldüğünü	
yaydılar.	Bir	kısmı	da	öldüğünü	ama	yeniden	dirildiğini	yaydılar.		

Barnabas	 ve	 onu	 takiben	 Hıristiyan	 muvahhidler	 ise	 doğru	 bildiklerini	
Allah’tan	 korkan	 ve	 gerçeği	 arayanlar	 için	 yazdılar.	 Ta	 ki,	 hüküm	 günü	 olan	
ahirette	Allah’ın	azabından	korunsunlar.4			

Barnabas,	 İncilini	 yazdı,	 başına	 şunları	 kaydetti:	 “Allah’ın	 hükmü	 önünde	
hüsrana	 uğramayasınız	 diye	 İsa	 (as)	 ile	 yaptığım	 konuşma	 ve	 görüşmelerde	
gördüğüm	 ve	 duyduğum	 gerçeği	 yazıyorum.”5		 İsa’nın	 (as)	 annesi	 Hz.	 Meryem	
Hz.	İsa'nın	(as)	göğe	çekilmesinden	sonra	altı	sene	kadar	daha	yaşamış	ve	vefat	
etmiştir.6	

	
HZ.	İSA	(AS)	İLE	İLGİLİ	MESELELER	

	
1.	Hz.	İsa	Aleyhisselamın	Mucizeleri	
Hz.	İsa’nın	davasını	duyan	halk	ondan	delil	ve	mucize	istediler.	Hz.	İsa	(as)	

onlara	dedi:	“Size	Rabbimden	mucize	getirdim.	Size	çamurdan	kuş	sureti	yapar,	
ona	üflerim	Allah’ın	 emriyle	kuş	oluverir.	Yine	Allah’ın	 izni	 ile	körleri,	 alacalıyı	
iyileştirir	ve	ölüleri	diriltirim.	Ayrıca	evlerinizde	ne	yiyip,	ne	bitirdiğinizi	sizlere	
haber	 veririm.	 Eğer	 inanan	 kimselerseniz	 bunda	 sizin	 için	 büyük	 hikmetler	
vardır.”7		Hz.	 İsa’nın	 (as)	bu	mucizeleri	peygamberliğine	dalalet	 eden	en	büyük	
alametlerdir.8	

Böylece	 o	 zamanki	 insanların	 içine	 düştükleri	 zevk-safa	 eğlence	 ile	
gafletlerini	terk	etmeleri	söyleyerek	ahiret	alemine	dikkatleri	çekiyordu.9		

Zamanında	tıp	revaçta	olduğu	için	mucizeleri	de	o	neviden	idi.	Bunda	ayrıca	
ahir	zamanda,	gelmesine	yakın,	tıp	ilminin	gelişerek	ölüme	geçici	bir	hayat	rengi	
verecek	derecede	inkişaf	edeceğine	de	işaret	vardır.		

	
	
	

	
1	Barnaba,	Bab,	217-220.	
2	Barnaba,	Bab,	220-221.	
3	Barnaba,	Bab,	221.	
4	Barnaba,	Bab,	222.	
5	Barnaba	İncilinin	Başlangıcı.	
6	Hakim,	Müstedrek,	2:	596.	
7	Al-i	İmran	Suresi,	3:49.	
8	M.	Vehbi,		Hülasatül-Beyan	(İst-1988)	Üçdal		Neşriyat,		2	:	585.	
9	M.	Ebu	Zehra,	Hıristiyanlık	Üzerine	Konferanslar,	Terc.	Akif	Nuri	(1978-İst)		s.	95.	
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2.	Hz.	İsa	Aleyhisselama	Mesih	Denmesi	
Mesih,	 İbrani’ce	 “Meşiha”	 dan	 türemiş	 bir	 kelimedir.	 “Kutsal	 yağla	

meshedilen	kişi”	anlamına	gelmektedir.1	Hz.	İsa	(as)	için	kullanıldığı	gibi	“Yalancı	
Deccal”	 için	 de	 bu	 kelime	 kullanılmıştır.2	Bunun	 sebebi,	 Hz.	 İsa	 (as)	 Yahudi	
şeriatından	bazı	ağır	hükümleri	Allah’ın	emri	 ile	nesh	etmiştir;	Deccal	da	 İslam	
şeriatının	hükümlerini	nefis	ve	şeytanın	telkini	ile	nesh	ederek	Hrıstiyanlar’ın	ve	
Müslümanların	toplumu	idare	eden	kutsal	değerlerini	bozarak	anarşiye	ve	Ye’cüc	
ve	 Me’cüc’e	 zemin	 hazırladıklarından	 dolayıdır.	 Böylece	 toplumda	 hürmet	 ve	
merhamet	gibi	nurani	bağları	çözer,	sarhoş	ve	serkeş	nefislere	ayn-ı	istibdat	bir	
hürriyet	 verir	 ve	 anarşiye	 dehşetli	 bir	 zemin	 hazırlarlar.3		 Bunun	 için	 Deccal’a	
yalancı	 Mesih	 denilmiştir.	 Yine	 Hz.	 İsa’ya	 (as)	 “İnsanları	 mesh	 	 ederek	 şifa	
dağıttığından	 dolayı	Mesih	 	 denilmiştir“	 diyenler	 de	 vardır.	 Istılahta	 ise,	 “Allah	
tarafından	yer	yüzüne	gönderilerek,	dünyaya	hükmedecek	bir	lider	peygamber”	
anlamına	 gelmektedir.	 Bunu	 bekleyen	 ve	 bu	 inanç	 ve	 idealleri	 taşıyan	 ekollere		
de	“Mesihilik”	adı	verilmektedir.		

	Hz.	İsa	(as)	Tevrat’ı	tasdik	etmekle	beraber,	Yahudi	din	adamlarının	ihtilaf	
ettiği	bazı	hükümleri	bildirerek	açıklığa	kavuşturuyordu.	Tevrat’ta	haram	kılınan	
bazı	şeyleri	de	helal	kılarak	katı	hükümlerin	bir	kısmını	nesh	ediyordu.	

Nitekim	Kur’an’da	şöyle	yazılıdır:	“Tevrat’ı	tasdik	edici	ve	bir	kısım	haram	
kılınan	 şeyleri	 de	 helal	 kılmak	 üzere	 Rabbimden	 bir	 delil	 ile	 geldim.	 Siz	 de	
Allah’tan	 korkun	 ve	 bana	 uyun.”4		 Muhakkak	 ki	 Allah	 sizin	 de	 benim	 de	
Rabbimdir.	Öyle	ise	ona	ibadet	edin.	İşte	doğru	yol	budur.”5	

“Yüce	 Allah,	 Yahudilerin	 kendilerine	 yasak	 olduğu	 halde	 faiz	 almaları,	
halkın	malını	haksız	yere	yemeleri	sebebiyle,	daha	önce	kendilerine	helal	kılınan	
bazı	 temiz	 şeyleri	 haram	 kılmıştı.” 6 	Bu	 haramlardan	 bir	 kısmı	 “Tırnaklı	
hayvanların	 etleri,	 sığır	 ve	 koyunların	 iç	 yağlarını	 yemek”7	olduğu	 Kur’an-ı	
Kerimde	beyan	buyrulmaktadır.		

	
3.	Semadan	Sofranın	İnmesi			
Havariler	yeni	iman	ettikleri	zaman	İsa’ya	şöyle	bir	istekte	bulundular:	
“Ey	Meryem	oğlu	İsa	(as)	Rabbin	bize	semadan	bir	sofra	indirebilir	mi?”8	
Mucizeler	 amaç	 değil,	 iddianın	 ispatı	 için	 inanmayanlara	 birer	 delildir.	

İnanan	 kimselerin	 mucize	 istemesi	 imanın	 zaafındandır.	 İmanlı	 kimse	 mucize	
istemez.	Bunda	Yüce	Allah’ın	kudretini	deneme	sevdası	da	vardır.		

Kaldı	 ki	 Yüce	 Allah	 İncili	 inzal	 ederek	 onlarının	 akıllarına,	 kalplerine	 ve	
duygularına	hitap	eden	manevi	bir	“Sofra-i	Semaiye”	 indirmiştir.	Onun	değerini	
küçümseme	ve	anlamama,	maddi	sofralara	önem	verme	gibi	bir	durumu	da	ihsas	
eden	 bu	 mucize	 isteği	 Hz.	 İsa	 (as)	 tarafından	 hoş	 karşılanmadı.	 İsa	 (as)	 şöyle	
cevap	verdi:	

	
1	İbn-i	Manzur,	Lisanu’l-	Arab,		M-S-H	Maddesi,		6	:	4196-a.	
2	Cevheri,	Sıhah,	1	:	405	;	Buhari	Terc.	4	:	585.	
3	Bediüzzaman,	Şualar,	s.	512.	
4	Al-i	İmran	Suresi,	3:	50;		Nisa	Suresi,		4:	160;		En’am	Suresi,	6:	146,		Nahl	Suresi,	16:	118.		
5	Al-i	İmran	Suresi,	3:	51;		Maide	Suresi,	5:	72,		Meryem	Suresi,	19:	36;		Zuhruf	Suresi,	43:	64.	
6	Nisa	Suresi,	4:	160.	
7	En’am	Suresi,	6:	146.	
8	Maide	Suresi,	5:	112.	
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“Eğer	 siz	 hakiki	 müminler	 iseniz	 Allah’tan	 korkun.1	Bu	 isteğiniz	 Allah’ın	
kudret	ve	benim	nübüvvetime	şüphe	ile	baktığınız	anlamını	ifade	eder.	İman	ve	
ihlasındaki	şüpheyi	gösterir.”2	

Havariler:	“Biz		sofradan	yemek	istiyoruz,	ta	ki	kalbimiz	tatmin	olsun.	Senin	
hak	peygamber	olduğunu	bilelim	ve	buna	şahitler	olalım”	dediler.3	

İsa	(as)	onların	samimi	niyetlerini	anladı,	kalktı	gusletti	ve	yıkandı,	üzerine	
yünden	bir	aba	giydi,	başını	eğerek	ağladı,	iki	rekat	namaz	kılarak	mahcubiyetle	
dua	etti.4	“Ey	Rabbimiz	olan	Allah!	Bize	 semadan	bir	 sofra	 indir.	Bu	 senden	bir	
mucize,	bize	ve	bizden	sonrakilere	bir	bayram	olsun.	Bizleri	rızıklandır,	Sen	rızık	
verenlerin	en	hayırlısısın”5	buyurdu.	

Yüce	 Allah	 bu	 duaya	 şöyle	 icabet	 buyurdu:	 “Ben	 istediğiniz	 bu	 sofrayı	
semadan	 indirdim.	 Fakat	 bundan	 sonra	 kim	 inkara	 girerse	 onu	 öyle	 bir	 azaba	
uğratırım	ki,	kıyamete	kadar	kimseye	öyle	bir	ceza	indirmemişimdir.”6	

Rivayete	 göre	 sofra	 Pazar	 günü	 indi.	 Üzerinde	 pek	 çok	 nimetler	 vardı.	
Havariler	 bundan	 yediler.	 O	 günü	 bayram	 ilan	 ettiler.	 Böylece	 bu	 mucize	
gerçekleşti.7	

Daha	 sonra	 havariler:	 “Biz	 katiyen	 iman	 ettik.	 Bizim	 gerçek	 birer	mümin	
olduğumuza	şahit	ol”	demişlerdir.8				

Bu	Hususta	Çeşitli	Rivayetler	Vardır:	
1.	 Sofra	 İndirildi	 Diyenler:	 Cumhur’a	 göre	 sofra	 inmiştir.	 Bu	 Meryem’e	

gelen	 nimetler	 gibidir.	 İbn-i	 Cerir	 ve	 İbn-i	 Kesir	 bu	 görüştedir.9	Abdullah	 İbn-i	
Abbas	da	bu	görüştedir.	 İncil’in	bir	bölümü	olan	Resullerin	İşleri’nde,	Petrus’un	
semadan	bir	sofranın	indirildiğini	gördüğü	ifade	edilmektedir.10		

Buna	göre	Cenab-ı	Hak	iki	bulut	arasında	kırmızı	bir	sofra	indirdi.	 İsa	(as)	
bunu	gördü,	ağladı	ve	“Allah’ım!	Beni	şükredenlerden	kıl.	Bunu	bize	bir	nimet	kıl,	
ceza	 kılma...”	 diye	 dua	 etti.	 Daha	 sonra	 sofrayı	 “Bimillahi	Hayrür-Razıkîn”	 diye	
açtı.		

Havariler	sordular:	“Bu,	dünyadan	mı,	yoksa	ahiretten	mi?”	
İsa	 (as):	 “Her	 ikisinden	 de	 değil.	 Allah’ın	 yoktan	 kudretiyle	 var	 ettiği	 bir	

ziyafettir.	Allah’ın	adıyla	yiyin	ve	Allah’a	şükredin”	dedi.11	
	
2.	 Sofranın	 İndirilmediğini	 Söyleyenler:	 Bir	 kısım	 bilginlere	 göre	 ise,	

sofra	gökten	indirilmemiştir.	Çünkü	Allah’ın	azap	indirmesi	ile	ilgili	tehdidinden	
korkmuşlardır.12	Kur’an-ı	 Kerimde	de	 bu	 hususta	 kesin	 bir	 ifade	 yoktur.	 Ancak	
İsa’nın	(as)	bunun	için	dua	ettiği	kesindir.	

	
1	Maide	Suresi,		5:	112.	“Makam-ı	Mahmud’u	İlahi	bir	maide,	bir	sofra	hükmündedir.	Lütuflar,	
feyizler,	nimetler	o	sofraya	akıyor.”	(Bediüzzaman,	Said	Nursi,		Mesnevi-i	Nuriye,	(1994	
Germany)	s.	76.)	
2	M.		Hamdi	Yazır,	Tefsir,		2:1846.	
3	Maide	Suresi,	5:	113	
4	Hülasatül-Beyan,	4:	1358.	
5	Maide	Suresi,	5:	114.	(	Bu		maide-i	Semaviye,	Allahu	A’lem	114	sure	olan	Kur’an-ı	
Azimüşşan’dır.)	
6	Maide	Suresi,	5:	115.	(Burada	Kur’an’a	uymayanlara	tehdit	vardır.)	
7	Elmalılı,	Hak	Dini	Kur’an	Dili,		2	:	847.		
8	Maide	Suresi,	5:	111.	
9	Al-i	İmran	Suresi,	3:	37;	İbn-i	Kesir,	Tefsir,	(Mısır)	2:119.	
10	Resullerin	İşleri,	Bab,	10	:	9	-15.		
11	İbn-i	Kesir,	Tefsir,	(Mısır)		2	:	119.	
12	Maide	Suresi,	5:	112	–	115	;	İbn-i	Kesir,	Tefsir,	2	:	119	;	Ateş,	Süleyman,	Tefsir,	2	:	853.	
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Çünkü	Hz.	İsa	(as)	havarilerin	bu	isteğine	“Allah’tan	korkun”1	şeklinde	ikaz	
ederek	 “İncil”in	 gökten	 gelen	manevi	 bir	 sofra	 olup,	 aklın,	 kalbin	 ve	 ruhun	 en	
mühim	 gıdalarını	 ihtiva	 eden	 manevi	 bir	 sofrayı	 değil	 de,	 maddi	 bir	 sofrayı	
istemelerine	üzülmüştür.	Bunun	için	Rağıb	el	Isfahani	(v.	H.502	–	M.1108)	kalbin	
gıdası	olan	İncil’in	bu	sofra	olduğunu	iddia	eder.2	

İncil’de	 de,	 Kur’an’da	 da	 sofra	 indirildiği	 kesin	 ifadelerle	 belirtilmemiştir.	
Ancak	inmesi	için	dua	ettiği	kesindir.	Kul	ister,	ama	onu	yerine	getirmek	Allah’ın	
hikmetine	 	 tabidir.	Kur’an’da	peygamberlerden	 istenen	 şeylerin	hepsinin	kabul	
edilmediği	ifade	edilmiştir.3		Yüce	Allah	bunların	bir	çoğunu	reddetmiştir.		

Rivayetlere	 göre	 çölde	 günlerce	 aç	 ve	 susuz	 ibadet	 eden	 havarilerin	
istemesi	üzerine	Yüce	Allah	taşı	ekmeğe	çevirerek	onların	açlıklarını	giderdi.	Bu	
mucizeyi	 görüp,	 Yüce	 Allah’ın	 sevgili	 kulları	 arasında	 oldukları	 düşüncesine	
kapılan	havariler	sordular:	

“Yeryüzünde	bizden	hayırlı	kimseler	var	mıdır?”	
Hz.	İsa	(as)	cevap	verdi:	“Elinin	ekmeğini	yiyen	sizden	hayırlıdır.”	
Bunun	üzerine	mahcup	olan	ve	hatalarını	anlayan	havariler,	artık	ellerinin	

emeği	 ve	 çalışmalarının	 ürünü	 olan	 gıdaları	 yemeye	 başladılar.	 Her	 biri	 bir	
meslek	edindi.	Kimi	boyacılık,	kimisi	de	balıkçılık	yaparak	geçinmeye	başladılar.	
Bu	olaydan	sonra	gökten	sofra	inmesini	isteyen	havarilere	Hz.	İsa	(as)	öfkelendi	
ve:	“Allah’tan	korkun”	diye	havarilerine	seslendi.	

Sonra	 da:	 “İnsan	 ancak	 ekmekle	 yaşamaz,	 ama	 Allah’ın	 sözüyle	 yaşar”	
diyerek	İncil’e	nazarlarını	çekti.	Ebedi	hayatın	sebebi	olan	Allah’ın	buyruklarına		
dikkatleri	topladı.		

Zeytinlik	Dağındaki	vaazında	da	Hz.	 İsa	 (as):	 “Allah’ın	manevi	 sofrasından	
yiyenlere	ne	mutlu”4	diyerek	manevi	sofraya	dikkat	çekti.		

Hz.	 İsa	 (as)	 gibi	 zühd	 ve	 takvayı	 esas	 alan	 bir	 peygamber	 elbette	 bunları	
havarilerine	ders	verecektir	ve	vermiştir.	

	
4.	Hz.	İsa	Aleyhisselamın	Semaya	Ref’i	
Hz.	 İsa’nın	 babasız	 doğuşu	 bir	mucize	 idi	 ve	 Allah’ın	 kudreti	 ile	 olmuştu.	

Tıpkı	 Adem’in	 (as)	 annesiz-babasız	 doğuşu	 gibi.5	Ancak	 Yahudiler	 Allah’ın	
kudretine	 inanmadılar.	 Hz.	 Meryem’e	 iftira	 attılar.	 Hz.	 Zekeriya’yı	 (as)	
öldürdüler.	Hz.	İsa’yı	(as)	inkar	ettiler.	Hz.	Yahya’yı	(as)		Hz.	İsa’nın	(as)	şeriatına	
göre	hükmetmesinden	dolayı	şehit	ettiler.6		

Nihayet	 Hz.	 İsa’yı	 (as)	 öldürmeye	 teşebbüs	 ettiler.	 Yüce	 Allah,	 Hz.	 İsa’yı	
onların	zulümlerinden,	alaylarından	ve	 işkencelerinden	korudu.	Hain	Yehuda’yı	
ise	 hıyanetinin	 cezası	 olarak	 çok	 kötü	 bir	 şekilde	 cezalandırdı.	 Bu	 Allah’ın	
kudretinin,	 peygamberine	 merhametinin	 ve	 hainlerden	 intikam	 almasının	
neticesidir	ve	Allah’a	kolaydır.		

Hz.	 İsa’nın	 yaratılışı	 harikaydı.	 Elbette	 gök	 yüzüne	 ref	 olunması	 ve	
ölümünün	mucize,	 harika	olması	Allah’ın	 kudretine	 inanmayanları	 fitneye	 sevk	

	
1	Maide	Suresi,	5:	112.	
2	Rağıb	el	Isfahani,	el-Müfredat	(Beyrut)	Tahkik	Muhammed	Seyyid	Geylani	s.	478.	
3	Hud	Suresi,	11:	81-83;	Hicr	Suresi,	15:	74,	Kamer	Suresi,	54:		34;		A’raf	Suresi,	7:		84;	Nuh	Suresi,	
71:	25,	Bakara	Suresi,	2:	55-56-234-259-260.	
4	Barnaba,	Bab,	16.	
5	“Allah	katında	İsa’nın	(as)	misali,	Adem’in	(as)	misali	gibidir”.	(Al-i	İmran	Suresi,	3:	59.)		
6	Hz.	İsa	(as)	Mesih’ti	ve	Hz.	Yahya	ise	“Çölde	çağıran	sesti.”	(Yeşaya,	40:3;	Matta,	3:1-4;	Markos	
1:1-8	Luka,	3:1-19	Yuhanna,	1:19-28)	ve	Hz.	İsa’nın	(as)	geleceğini	müjdeliyordu.	
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edecek	derecede	mucize	olması	gerekir.	Çünkü	dünya	imtihan	meydanıdır.	Akla	
kapı	 açar,	 ihtiyarı	 elden	 almaz.	 Hz.	 Meryem’e	 yiyecek	 gelmesi,	 Hz.	 İsa’nın	 (as)	
babasız	doğması,	göğe	ref	edilmesi,	hepsi	Allah’ın	kudret	eseridir.	Hz.	İsa’nın	(as)	
mucizeleri	 de	 ölüyü	 diriltme,	 çamurdan	 kuş	 yapıp	 ruh	 vermesi,	 hepsi	 Allah’ın	
kudreti	iledir.		

Bundan	 dolayı	 Hz.	 İsa’da	 (as)	 “Kadir”	 ismi	 daha	 galiptir.1	Ahirzamanda	
yeniden	dünyaya	dönmesi	de	böyle	olacaktır.	

Yüce	 Allah,	 Kur’an’ı	 Azimüşşan’da	 buyurdu:	 “Yahudiler;	 İsa’yı	 inkar	
etmeleri,	 Meryem’e	 pek	 büyük	 bir	 iftirada	 bulunmaları	 ve	 “Allah’ın	 Resulü	
Meryem	 oğlu	 Mesih	 İsa’yı	 (as)	 biz	 öldürdük”	 demeleri	 sebebiyle	 lanete	
uğramışlardır.	Onu	ne	öldürdüler,	ne	de	astılar.	Fakat	başkası	ona	benzetildi	de	
onu	öldürdüler.	Muhakkak	ki,	bu	hususta	ihtilafa	düşenler	de	İsa	(as)	öldürülüp,	
öldürülmedikleri	hususunda	şüphe	 içindedirler.	Onların	bu	hususta	bir	bilgileri	
de	yoktur.	Kapıldıkları	şey	ancak	zan	ve	tahminden	ibarettir.	Hakikatte	ise	Yüce	
Allah	onu	kendi	katına	yükseltti.	Allah’ın	kudreti	her	şeye	galiptir	ve	onun	her	işi	
hikmeti	iledir.”2		

Nihayet	Yüce	Allah	İsa’nın	(as)	durumunu	kudret	ve	hikmet	ile	ifade	ediyor.	
Kudreti	 gereği	 semaya	 ref	 ederek	 kıyamete	 kadar	 İsa’ya	 (as)	 hayat	 bahşeden	
Allah,	hikmeti	gereği	şöyle	buyurur:	“Ehl-i	kitaptan	hiç	kimse	kalmayacak	şekilde	
ölümünden	 önce	 İsa’nın	 (as)	 hak	 peygamber	 olduğuna	 iman	 edeceklerdir.	
Kıyamette	İsa	(as)	onlara	şahitlik	yapacaktır.”3	

Bu	 ayete	 göre	 İsa	 (as)	 ölmeden	 önce,	 dünyanın	 sonuna	 doğru	 dünyaya	
tekrar	 gelecek,	 Hıristiyanlar	 da	 yanlış	 itikat	 ve	 inançlardan	 vazgeçecek,	 Allah’ı	
inkar	 eden	 küfür	 ve	 dalalet	 cereyanlarına	 karşı	 İslamiyet	 ile	 omuz	 omuza	
mücadele	 edecek	 ve	 küfür	 cereyanlarını	 mağlup	 edeceklerdir.4	Hz.	 İsa’	 da	 (as)	
onlara	şahit	olacaktır.	

İsa’nın	 (as)	 öldürülmediği,	 göğe	 ref	 edildiği	 kesindir.	 Nitekim	 Yüce	 Allah	
Kur’an-ı	 Kerim’de	 buyurdu:	 “Yahudiler	 İsa’yı	 (as)	 öldürmek	 için	 hile	 yaptılar.	
Allah	 da	 onları	 kurdukları	 tuzağa	 düşürdü.	 (İsa	 diye	 hain	 Yehuda	 öldürüldü.)	
Allah	hileyi,	hile	ile	cezalandıranların	en	hayırlısıdır.”5	

Yüce	 Allah	 İsa’ya	 da	 şöyle	 buyurdu:	 “Ey	 İsa!	 Seni	 ecelin	 gelince	 vefat	
ettirecek	olan	benim.	Seni	 semaya	yükselteceğim,	Yahudilerin	su-i	kastlarından	
temiz	 tutacağım.	 Ve	 sana	 uyanları	 kıyamete	 kadar	 üstün	 tutacağım.	 Sonra	
dönüşünüz	 bana	 olacaktır.	 İhtilafa	 düştüğünüz	 zaman	 hükmü	ben	 vereceğim.”6	
Dolayısıyla	 “onu	 öldürmediler	 ve	 onu	 asmadılar.	 Fakat	 kendilerine	 bir	 başkası	
benzetildi.	Allah	onu	kendisine	yükseltti.”7	Ancak	İsa’nın	öldüğünü	iddia	edenler	
“Teveffa”	kelimesine	takılmışlardır.	Şöyle	ki:	

“İsa	 dedi:	 ‘Ben	 içlerinde	 bulunduğum	 sürede	 üzerlerine	 şahit	 idim.	 Beni	
vefat	ettirdiğinde	(Müteveffa,	Teveffeyteni)	sen	üzerlerinde	gözetleyici	oldun.’”8	
Bu	 ayette	 geçen	 “teveffa”	 kelimesini	 ruhun	 kabzedilmesi,	 yani	 gerçek	 ölüm	
şeklinde	yorumlamaktadırlar.		

	
1	Said	Nursi,	Sözler,	302.	
2	Nisa	Suresi,	4:	156-157-158.	
3	Nisa	Suresi,	4:	159.	
4	Nevevi,	R.	Salihin	Terc.	(Ank-1990)	DİB	Yay.	3	:	315-321;		Barnaba,	Bab,	52;	Matta,		24	:	3-41.			
			Luka	,	17:	22-37	;		Said	Nursi,		Mektubat,		59,	426.	
5	Al-i	İmran	Suresi,	3:	54.	
6	Al-i	İmran	Suresi,	3:	54-55.	
7	Nisa	Suresi,	4:	157.	
8	Maide	Suresi,	5:	117.	
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Gerçekte	 ise	 “Teveffa”	 ile	 kast	 edilen	 mutlak	 ölüm	 değildir.	 Dünya	
hayatından	çekilmedir.	Bunun	 için	Yüce	Allah’ın,	ölümü	 ifade	eden	“Mevt”	sözü	
yerine	“Bir	başka	aleme	geçişi	ifade	eden	vefat”	kelimesini	kullanılmıştır.		

Nitekim	 beş	 çeşit	 Meratib-i	 Hayat	 olduğunu	 Bediüzzaman	 izah	 eder.	
bunlardan	biri	de	Hz.	İsa	ve	Hz.	İdris’in	(as)	hayat	mertebesidir.1	Peygamberimiz	
(asm)	de,	Hz.	 İsa’nın	kıyamete	yakın	 inerek	Mehdi	 ile	görüşüp,	ehl-i	küfre	karşı	
beraber	 mücadele	 edeceğini	 ve	 Deccalı	 öldüreceğini	 haber	 vermiştir.2 	Bu	
haberler	mütevatirdir.	

Yüce	 Allah	 şeytanın	 “Bana	 insanların	 dirileceği	 güne	 kadar	 fırsat	 ver”	
demesi	üzerine	yüce	Allah	“Sana	kıyamete	kadar	mühlet	verilmiştir”3	buyurarak	
kıyamete	 kadar	 şeytanın	 yaşamasına	 müsaade	 eden	 yüce	 Allah’ın	 bunu	
insanların	 en	 seçkinleri	 olan	 peygamberlerine	 vermemesi	 düşünülemez.	 Yani	
yüce	 Allah	 şeytanın	 isteğine	 cevap	 verip	 peygamberleri	 mahrum	 bırakması	
mümkün	değildir.	Ancak	hikmetine	göre	Hz.	Hızır	ve	İlyas’a	(as)	ve	Hz.	Üzeyir	ve	
Ashab-ı	Kehf’e	belli	süre	hayat	verdiği	ve	öldürüp	dirilttiği	gibi,	Hz.	İsa	(as)	ve	Hz.	
İdris’e	 (as)	 kıyamete	 kadar	 hayat	 verebilir	 ve	 vermiştir.	 Bu	husus	 akla	 ve	 ilme	
aykırı	olmadığı	gibi	Allah’ın	hikmetine	de	muhalif	değildir.	

İsa’nın	 (as)	 mevtini	 ifade	 eden	 ayette	 ise	 şöyle	 buyrulur.	 “Ehl-i	 kitaptan	
herkes	ölümünden	önce	mutlaka	ona	gerçekten	peygamber	olarak	 inanacaklar.	
Ve	 kıyamette	 İsa’ya	 (as)	 şahitlik	 edeceklerdir.”4		 Burada	 vefat	 değil,	 ruhun	
bedenden	ayrılmasını	kesinlikle	ifade	eden	“Mevt”	kelimesi	geçer.	

Ayette	 geçen	 herkesten	 maksat	 tüm	 ehl-i	 kitap	 olamaz.	 O	 zaman	 her	
Hıristiyan’ın	 ölürken	 İsa’nın	 (as)	 peygamberliğine	 	 inanması	 gerekir.	 Bu	
imkansızdır.	O	halde	son	dönem	Hıristiyanlık	tasaffi	ederek,	 İslam’a	karşı	terk-i	
silah	edecek,	hakiki	Nasraniyetin	esasını	cami	olan	hakaik-ı	 islamiye	karşısında	
görecek,	teslim	olacaktır.5	O	zaman	her	samimi	Hıristiyan	İsa	(as)	ölmeden	önce	
onun	hak	peygamber	olduğunu	bilecektir.		

Son	 Osmanlı	 Şeyhü’l-İslamı	 muhakkik	 alim	 Mustafa	 Sabri	 Efendi	 ve	
muhakkik	 alimlerden	 Zahid	 Kevserî	 Nisa	 suresinin	 156-158	 ayetlerini	 delil	
getirerek	 İsa’nın	 (as)	 ölmeden	 ruh	 ve	 bedeni	 ile	 semaya,	 meleklerin	 katına	
yükseltildiğini	söyler.	“Bu	ref	meselesi	fizikidir,	mecazi	ve	ruhi	olsaydı,	Kur’anda	
zikrine	gerek	yoktu,	bu,	malum-u	ilam	ve	israf-ı	kelâm	olurdu.	Hem	de	Yahudileri	
tekzip	 ref’in	 maddi	 olmasını	 gerekli	 kılar”	 demektedir.	 Yine	 “Bel	 rafeahullah”	
kelimesinde	 bulunan	 “bel”	 ifadesi	 bilakis	 cesetle	 ref	 olunduğunun	 ifadesidir*		
Yoksa	her	ölen	zaten	ruhu	ile	semaya	yükselmektedir”	demektedir.6	

Hz.	 İsa	 (as)	Kadir	 isminin	hakim	olduğu	dördüncü	kat	 semada	yaşamakta	
olup7		Peygamberimiz	(asm)	de	Miraç’da	onunla	görüşmüştür.8	

	
	

	
1	Bediüzzaman,	Mektubat,	11.		
2	Buhari,		2:	256;		Müslim,		Sofuoğlu		Terc.		8	:	429;	Tirmizi,		(Sofuoğlu	Terc.)	H.	No	2334;	
Mektubat,	11-59.	
3	A’raf	Suresi,	7:	14-15.	
4	Nisa	Suresi,	4:	159		“Her	nefis	ölümü	tadacaktır”	ayetinde	ölüm	mevt	olarak	ifadesini	bulur.			
5	Mektubat,	(1994-Germany)	s.59,	426.	Bu	hususta	bakınız,	Buhari,	Mezalim,	31;	Enbiya	Suresi,	
49	;		Müslim,	İman,		242-243.	
	
6	M.	Sabri,	Mevkıfı’l-Akıl,	(Beyrut-1981)	s.	230-233.	
7	M.	Hamdi	Yazır,	Hak	Dini	Kur’an	Dili,	(1979)	2	:	372,	3:	1516-1518.	
8	Müslim,	İman,	259		;		Nesai,	Salat,	1.	
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5.	İsa	Aleyhisselamın	Semavatta	Yaşaması	
Bediüzzaman	Said	Nursi	hayat	mertebelerini	beş	bölümde	 izah	eder.	Yani	

“beş	çeşit	hayat	vardır”	der.	
1.	Bizim	pek	çok	kayıtlarla	sınırlı	hayatımız.	
2.	Hz.	Hızır	ve	İlyas	Aleyhisselamın	hayatlarıdır	ki,	bir	derece	serbesttir.		
3.	 Hz.	 İdris	 ve	 İsa	 Aleyhisselamın	 hayatlarıdır	 ki,	 beşeri	 ihtiyaçlarından	

sıyrılarak,	 melek	 gibi	 nurani	 bir	 letafet	 kesb	 ederler.	 Adeta	 beden-i	 misalî	
letafetinde	ve	cesed-i	necmî	nuraniyetinde	olan	dünyevî	bedenleri	ile	semavatta	
bulunurlar.		

“Ahir	 zamanda	 Hz.	 İsa	 (as)	 gelecek	 ve	 Şeriat-ı	 Muhammedi’ye	 ile	 amel	
edecektir.”1	Yani	 inkar-ı	 uluhiyete	 karşı	 İsevilik	 dini	 hurafelerinden	 sıyrılarak	
İslama	 inkılap	 edeceği	 bir	 zamanda	 İsevilik	 şahs-ı	 manevisini	 temsil	 ederek,	
dinsizliğin	 şahs-ı	 manevisi	 	 olan	 Deccal’ı	 öldürür.	 Yani	 inkar-ı	 uluhiyet	 olan	
dinsizlik	fikrini	öldürecektir.	

4.	Şehitlerin	hayatıdır.	
5.	Kabirdekilerin	ruhani	hayatlarıdır.2	
Bu	 izahlar	 çerçevesinde	 meseleye	 bakıldığı	 zaman	 İsa	 Aleyhisselamın	

semavatta	cesedi	ile	beraber	meleklerin	katında	yaşaması	ve	dünya	hadiseleri	ile	
ilgilenmesi	 Allah’ın	 hikmetinden	 uzak	 görülemez.	 Bilakis	 Allah’ın	 kudreti	 ile	
hikmeti	bunun	böyle	olmasını	gerekli	kılar.	Yüce	Allah	onu	dininin	ve	kendisine	
tabi	 olan	 milyonlarca	 insanın	 	 sonunda	 hakikati	 kavrayarak	 getirdiği	 Tevhide	
inanacağını	 göstermek	 için	 bir	 müddet	 semavatta	 bekletmesi	 hikmetinin	 ve	
rahmetinin	gereğidir.	

Nitekim	Peygamberimiz	(asm)	de	buyurdular:	“İsa	(as)	ölmedi.	Kıyametten	
önce	 size	 dönecektir.”3		 Kur’an,	 “Kitap	 ehlinden	 her	 biri	 ölümünden	 önce	
muhakkak	ona	iman	eder”4	ayeti	ve	“O	İsa	kıyamete	bir	alamettir”5	ayeti	beraber	
ele	 alındığı	 zaman	 Hz.	 İsa’nın	 (as)	 nüzulünün	 kat’i	 olduğunu	 anlamakta	
zorlanmayız.	

	
6.	Hz.	İsa’nın	(as)	Hz.	Muhammed’i	(asm)	Müjdelemesi	
Bütün	peygamberler,	ahir	zaman	peygamberi	Hatemü’l-Enbiya	Muhammed	

Aleyhisselamı	ümmetlerine	müjdelemişlerdir.	Şayet	ümmetleri	ona	kavuşurlarsa,	
iman	etmelerine	dair	teminat	almışlardır.6		

Muhammed	(asm)	İsa	Aleyhisselamdan	hemen	sonra	geleceği	için,	İsa	(as)	
O’ndan	 daha	 çok	 bahsetmiş,	 onu	 daha	 çok	 müjdelemiş	 ve	 kendisinin	 onun	
müjdeleyicisi	olduğunu	 ifade	etmiştir.	Kur’an-ı	Kerimde	de	açıkça	 ifade	edildiği	
gibi	İsa	(as)	şöyle	demiştir:	

“Ey	İsrail	oğulları!	Ben,	önümde	olan	Tevrat’ı	tasdik	edici	ve	benden	sonra	
gelecek	 Ahmed	 adındaki	 resulü	 müjdeleyici	 olarak	 size	 gönderilmiş	 bir	
peygamberim.”7		

	
1	Buhari,	4	:	202	;	Müslim,	1:136	;		Fethu’l	Kebir,		2	:	335.	
2	Mektubat,	s.	11-13.	
3	Yazır.	M.	Hamdi,	Hak	Dini	Kur’an	Dili,	(1979-İst)		2	:	1112.	
4	Nisa	Suresi,	4:	159.	
5	Zuhruf	Suresi,	43:	61.	
6	Elmalılı,	2:1140,	M.	Vehbi,	2:652.	
7	Saff,	61:	6	;	Yuhanna,	Bab14:15-16-26	;	Bab	15:26-27	;	Bab	16:7-15		;	Barnaba,	Bab,	97,	192,	
208,	212.	
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Nitekim	 Peygamberimiz	 (as)	 buyurdular:	 “Benim	 Kur’an’da	 zikredilen	
ismim	Muhammed,	İncil’de	Ahmet,	Tevrat’ta	ise	Ahyed’dir.”1	

Hz.	 İsa’nın	 (as)	 Hz.	 Ahmed’den	 daha	 çok	 bahsetmesi	 ve	 müjdelemesinin	
hikmeti,	 Ahmed	 (asm)	 İsa’yı	 (as)	 Yahudilerin	 tekzibinden	 ve	 iftiralarından	 ve	
dinini	 müthiş	 tahrifatından	 kurtardığı	 gibi,	 ahkam	 noktasında	 Ahmed	
Aleyhisselamın	şeriatının	İsa’nın	dinini	 tamamlamasından	dolayıdır.	Bunun	için	
İsa	(as)	çok	defa	“Alemin	Reisi	geliyor”	diye	müjde	vermiştir.2			

Hz.	 Ahmed	 (asm)	 da	 bir	 hadislerinde	 şöyle	 buyurur:	 “Ben,	 Meryem	 oğlu	
İsa’ya	(as)	dünya	ve	ahirette	insanların	en	yakınıyım.	Esasen	peygamberler	baba	
bir,	 anneleri	 ayrı	 kardeşlerdir.	 Dinleri	 de	 tevhit	 dini	 olduğu	 için	 birdir.3	Yine	
buyurdular,	“Benimle	İsa	(as)	arasında	başka	peygamber	yoktur.”4	Böyle	olunca	
Hz.	İsa’nın	peygamberimizi	müjdelemesi	ve	ondan	sık	sık	bahsetmesi	normaldir	
ve	bahsetmemesi	gayet	anormaldir.	Hatta	mümkün	değildir.	Çünkü	onunla	dini	
tamamlanacak	ve	hurafetten	ve	tahrifattan	kurtulacaktır.	

	
7.	Hz.	İsa	Aleyhisselamın	Babasız	Yaratılması	
Hz.	İsa’nın	(as)	doğumu,	Allah’ın	“kün”	emriyle	bir	kudret	mucizesi	olduğu	

gibi,	doğumunu	hazırlayan	sebepler	de	Allah’ın	kudretinin	eseridir.		
1.	 İmran’ın	 karısı	 yaşlı	 (Hanne=Anna)	 olduğu	 halde	 Allah	 ona	 bir	 çocuk	

nasip	 etmiştir.	 Yaşlı	 haliyle	 Hz.	 Meryem’i	 doğurmuştur.	 Bu	 olağan	 üstü	 bir	
olaydır.5	

2.	 Doğan	 kız	 olduğu	 halde	 mabedin	 hizmetine	 adanmış	 ve	 ilk	 olarak	 bir	
kadın	mabette	ibadete	kendini	vermiştir.	Bu	da	olağan	dışı	bir	hadisedir.6		

3.	 Hz.	 Meryem’e	 mucizevi	 olarak	 rızıklar	 gelmekte	 olup,	 onunla	
rızıklanmaktadır.	Bu	da	mucizevi	bir	durumdur.7	

4.	Hz.	Meryem’in	terbiyesini	üstlenen	Hz.	Zekeriya	(as)	yaşlı	ve	hanımı	kısır	
olduğu	 halde,	 Allah	 onlara	 mucize	 eseri	 bir	 erkek	 çocuk	 nasip	 etmiştir.	 Hz.	
Zekeriya	 (as)	 onun	 adını	 Yahya	 (as)	 koymuştur.	 Yahudiler	 onu	 da	 görmüş	 ve	
peygamberliğine	 şahit	 olmuşlardır.	 Bu	 da	 olağan	 üstü	 bir	 durum	olup,	 Allah’ın	
kudretinin	delilidir.8	

5.	Melekler	ve	Cebrail	(as)	Hz.	Meryem’e	görünerek	konuşmuşlardır.	Bu	da	
kadın	 olarak	 Hz.	 Meryem’in	 ulaştığı	 olağan	 üstü	 bir	 durumdur.	 Peygamber	
olmadığı	 halde	melekleri	 görüp	 konuşması	mucizedir.	 Allah’ın	 lütfu	 ve	 kudreti	
iledir.9	Bu	ayetlerde	hep	“Allah’ın	bir	şey	olmasını	dilediği	zaman	ona	‘Ol!’	der	ve	
hemen	oluverir”10	ayetleri	zikredilerek	Allah’ın	kudreti	nazara	verilir.	 	 İnsanları	
kudretine	inanmaya	çağırır.	

6.	Hz.	Meryem’e	babasız	çocuğu	olacağı	müjdelenmiş	ve	Allah’ın	kudreti	ile	
olacağı	ifade	edilmiştir.11	

	
1	Mektubat,	170	;	Mevahib-i	Leduniye	s.143	;		Elmalılı,		4	:	4930.	
2	Mektubat,	172.		
3	Tecrid	Terc,		9	:	180	(1093	Nolu	Hadis)	
4	Tecrid	Terc,		9	:	179	(1042	Nolu	Hadis)	
5	Al-i	İmran	Suresi,		3:	35.	
6	Al-i	İmran	Suresi,		3:	36.	
7	Al-i	İmran	Suresi,	3:		37;		Meryem,	19:	25.	
8	Al-i	İmran	Suresi,	3:	40	;		Meryem,	19:	8-9.	
9	Al-i	İmran	Suresi,	3:	42-43-44-45	;	Meryem	Suresi,	19:	17-21.	
10	Al-i	İmran	Suresi,	3:	40-45-47.	
11	Al-i	İmran	Suresi,	3.	47.	



	 242	

7.	Hz.	İsa	(as)	beşikte	iken	konuşacağı	ifade	edilmiş,1	Tevrat	ve	İncil,	ilim	ve	
hikmet	öğretileceği	müjdelenmiştir2	Peygamber	olacağı	haber	verilmiştir.3	Ve	de	
öyle	olmuştur.4	

Neden?	
Çünkü,	 “Allah	 onu	 insanlar	 için	 bir	 mucize,	 kudretine,	 varlık	 ve	 birliğine,	

ilim	ve	 iradesine	bir	ayine	kılmak	 istemiş,	Allah’tan	 insanlar	 için	rahmet	olsun”	
dilemiştir,	ve	öyle	de	olmuştur.5			

Nihayet	 Yüce	 Allah	 Hz.	 İsa’nın	 (as)	 yaratılışını	 Hz.	 Adem	 (as)	 ile	
kıyaslayarak	şöyle	buyurur:	 “Allah	katında	 İsa’nın	durumu,	kendisini	 topraktan	
yaratıp	sonra	“ol”	demesiyle	olmuş	olan	Adem’in	durumu	gibidir.”6		

Yüce	 Allah,	 babasız	 İsa’nın	 daha	 kuvvetli	 olan	 anasız-babasız	 yoktan	 var	
ettiği	Adem	(as)	ile	kıyaslamıştır.	“Ona	inanıyorsanız,	aynı	şekilde	buna	da	iman	
ediniz”	 buyurmuştur.	 Yüce	Allah	 böylece	 “İffetini	 koruyan	Meryem’e	 ruhundan	
üflemiş,	onu	ve	oğlunu	alemlere	bir	mucize	kılmıştır.”7			

Peygamberimiz	 (asm)	 de	 Necaşi’ye	 yazdığı	 mektupta:	 “Allah,	 Hz.	 Adem’i	
kendi	 eliyle	 topraktan	yarattığı	 gibi,	 İsa’yı	 da	 ruhundan	üfleyerek	yaratmıştır”8	
buyurarak	Hristiyan	olan	Habeş	Necaşi’si	Atheme’ye	bu	durumu	açıklamıştır.	

İsa’nın	(as)	Adem	(as)	gibi	harika	bir	tarzda	yaratıldığını	ifade	eden	ayetle	
ilgili	Bediüzzaman	şöyle	der:	 “İnsanlığın	dörtte	birinin	başına	reis	olarak	geçen	
ve	insanlıktan	melekliğe	bir	cihette	intikal	eden	ve	yer	yüzünü	bırakıp	semavatı	
vatan	 ittihaz	 eden	 harika	 bir	 ferdi	 insan	 olan	 İsa’nın	 (as)	 harika	 vaziyetleri	
kanun-u	 tenasülün	de	harika	bir	suretini	 iktiza	eder.	Bu	da	 İsa’nın	(as)	babasız	
olarak	Allah’ın	irade	ve	kudreti	ile	ve	“kün”	emri	ile	yaratılmış	olmasıdır.	

Hem	Kur’an’ı	Kerim’in	sarih	ve	açık	ifadeleri	te’vil	kaldırmaz.	Her	kanunun,	
kanun	 dairesi	 haricine	 çıkmış	 müstesna	 fertleri	 vardır.	 Her	 kaide-i	 külliyenin,	
kaide	ve	kural	dışı	 harika	 fertleri	 bulunur.	Adem	 (as)	 zamanından	beri	 tenasül	
kanunu	 dışına	 çıkmayan	 hiçbir	 ferdin	 bulunmaması	 imkansızdır.	 Bunun	 da	
istisnaları	 bulunacaktır.	 Evvela,	 bu	 kanun-u	 tenasül	 başlangıç	 itibarıyla	 iki	 yüz	
bin	 çeşit	 hayvanatın	 anasız-babasız	 yaratılması	 ile	 kanun	 haricinde	 vücuda	
getirilmişlerdir.	

Hem	her	bahar	gözümüzle	gördüğümüz	yüz	binler	türlerin	büyük	bir	kısmı	
ve	hadsiz	fertleri	bu	kanun-u	tenasül	haricinde,	yaprakların	üzerinde,	kokuşmuş	
maddelerle	icat	edilirler.	

Her	 sene	 bu	 derece	 kanun	 dışına	 çıkılarak	 yaratılan	 varlıklarla	 yırtılmış,	
zedelenmiş	 bir	 kanunu,	 bin	 dokuz	 yüz	 senede	 bir	 ferdin	 o	 kanun	 dışında	
yaratılmasını	aklına	sığdıramayanın	ne	derece	akıl	dışı	hareket	ettiğini	kıyas	et.		

Öyle	 bedbahtların	 kanun	 dedikleri	 şeyler	 nihayet	 emr-i	 İlahiye	 ve	 irade-i	
Rabbaniyenin	 külli	 bir	 cilvesi	 olan	 Adetullah	 kanunlarıdır	 ki,	 Cenab-ı	 Hak	 o	
adetlerini	bazı	hikmetler	için	değiştirir.	Bu	da	her	şeyde	ve	her	kanunda	Allah’ın	
irade	 ve	 ihtiyarının	hükmettiğini	 gösterir.	Harikulade	bazı	 fertlerde	bu	kanunu	

	
1	Al-i	İmran	Suresi,	3:	46.	
2	Al-i	İmran	Suresi,	3:	48.	
3	Al-i	İmran	Suresi,	3:	49.	
4	Meryem	Suresi,	19:	29-34.	
5	Meryem	Suresi,	19:	21.	
6	Al-i	İmran	Suresi,	3:	59.	
7	Enbiya	Suresi,	21:	91.	
8	M.	Hamidullah,	Hz.	Peygamberin	Altı	Orijinal	Mektubu,		(1990-İst)	çev.	Doç.	Dr.	Mustafa	Yazgan,	
s.105.	
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hark	 eder,	 adet	 dışı,	 kanun	 dışı	 doğrudan	 emir	 ve	 iradesi	 ile	 yaratır.	 “Allah	
katında	İsa’nın	(as)	hali,	Adem’in	yaratılışı	gibidir”1	ayeti	ile	bu	hakikati	gösterir.2				

	
8.	Kur’an,	Havarileri	Övüyor	
Yüce	 Allah,	 Kur’an’ı	 Kerim’de	 inananlara	 İsa’nın	 havarilerini	 göstererek	

şöyle	 buyurur:	 “Ey	 iman	 edenler!	 Allah	 dininin	 yardımcıları	 olun.	 Nasıl	 ki,	
Meryem	 oğlu	 İsa	 (as)	 havarilerine:	 ‘Allah	 yoluna	 davette	 benim	 yardımcılarım	
kimlerdir?’	 diye	 sorunca	 havariler	 de:	 ‘Allah	 dininin	 yardımcıları	 biziz’	
demişlerdir.”	İsrail	oğullarından	bir	topluluk	da	iman	etti,	ama	bir	topluluk	inkar	
etti	 ve	 kafir	 oldular.	 Biz	 de	 iman	 edenlere	 yardımcı	 olduk	da	 inkarcılara	üstün	
geldiler.3		

İsa	(as)	Yahudilerin	inkarda	ısrarlarını	ve	ihanetlerini	hissedince:		
“Allah	yoluna	davette	bana	kim	yardım	eder?”	dedi.	
Havariler	de:	
“Allah’ın	dinine	biz	yardımcı	olacağız”	demişlerdir.		
Onlar	Allah’a	iman	ettiler	ve:	
“Sen	de	şahit	ol	biz	gerçekten	inanan	insanlarız”	dediler.	
Sonra	şöyle	dua	ettiler:	
“Ey	Rabbimiz!	Biz	indirdiğin	kitaba	inandık,	peygambere	uyduk.	Sen	de	bizi	

sana	ve	senin	birliğine	inanan,	peygamberlerine	uyan,	şahitlik	edenlerle	beraber	
yaz.”4		

“Havarilere;	 bana	 ve	 Resulüne	 iman	 etmelerini	 ilham	 ettim.”	 Onlar	 da:	
“İman	ettik,	şahit	ol,	biz	Müslümanlarız”	demişlerdi.”5	

Yüce	Allah	zikredilen	ayetlerle	Havarileri	överek	 inanan	müminlere	örnek	
göstermekte	ve	onlar	gibi	olmaya	davet	etmektedir.	Bu	davete	uymak	her	inanan	
insanın	vazifesi	olmalıdır.		

	

	
1	Al-i	İmran	Suresi,	3:	59.	
2	Bediüzzaman,	Latif	Nükteler,	(1995-İstanbul)	s.	80-85.	
3	Saff	Suresi,	61:	14.	
4	Al-i	İmran	Suresi,	3:	52-53.	
5	Maide	Suresi,	5:	111.	
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Ebu	Zehra,	Muhammed,	Hrıstiyanlık	Üzerine	Konferanslar,	(Terc.	Akif	Nuri)	

1978-	İstanbul	
Ebülfida-el-	Bidaye	ve’n-Nihaye,	1966-Beyrut	
Elmalılı	Hamdi	Yazır,	Hak	Dini	Kur’an	Dili,	1971-İstanbul	
Ezrakî,	Ahbaru’l-Mekke,	1965-Mekke	
Fahreddin-i	Razî,	Mefâtihu'l-Gayb,	Tarihsiz-Kahire	
Firuzabadî,	Kamusu'l-Muhît,	1332-	Kahire	
Hakim,	Müstedrek,	1990-Beyrut	
Halebî,	İnsanu’l-	Uyûn,	1964-Mısır	
Hasan	Basri	Çantay,	Kur’an-ı	Kerim	Meali	Alisi,	1990-	İstanbul	
Heysemi,	Mecmau’z-Zevaid,	1407-Kahire	
İbn	Asakir,	Tarih,	1979-	Beyrut	
İbn	Kesîr,	Kasasu'l-Enbiya,	1982-Beyrut	
İbn	Kesîr,	Tefsîrul-Kur'anil-Azîm,	1984-	İstanbul	
İbn	Kuteybe,	Maarif,	1970-Beyrut	
İbn-i	Ebi	Şeybe,	el-Musannef,	1409-Riyad	
İbn-i	Hacer	el-Askalânî,	Bülûgul-Merâm,	(Terc.	ve	Şerh,	A.	Davudoğlu)	

1967-	İstanbul	
İbn-i	Kayyum	el-Cevzi,	Zadel-Mesir	fi	İlmi’t	–Tefsir,	1970-Mısır	
İbn-i	Kesir,	Tefsir-i	Kebir,	1988-	Beyrut	
İbn-i	Kuteybe,	Maarif,	1970-Beyrut	
İbn-i	Saad,	Tabakatü’l-Kübra,	1957-Beyrut	
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İbn.	Mace,	Sünen,	1952-Mısır	
İbnu’l-Esir,	El-Kâmil	fi’t-Tarih,	1979-	Beyrut	
İmam-ı	Rabbani,	Mektubat,	2009-İstanbul	
İmam-Kastallani,		Mevahib-i	Leduniyye,		1281-Mısır		
İsmail	b.	Muhammed	Aclûnî,	Keşfu’l-Hafa,	1997-	Beyrut	
Kadı	Beydavi,	Envaru't-Tenzil	Tefsiri,	1955-Mısır	
Kadı	Iyaz,	Şifa-i	Şerif,	1979-İstanbul	
Kur’an	Yolu	Meal	Tefsir,	Diyanet	Yayınları,	2008-Ankara	
Kurtubi,	Camiu’l-Ahkam,	1967-Kahire	
M.	Asım	Köksal,	Peygamberler	Tarihi,	Ankara-	1990	
M.	Ebu	Zehra,	Hıristiyanlık	Üzerine	Konferanslar,	(Terc.	Akif	Nuri)	1978-	

İstanbul		
M.	Hamdi	Yazır,	Hak	Dini	Kur’an	Dili,	1979-	İstanbul		
M.	Hamidullah,	Hz.	Peygamberin	Altı	Orijinal	Mektubu,	(Çev.	Doç.	Dr.	

Mustafa	Yazgan)	1990-İstanbul	
M.	Sabri,	Mevkıfı’l-Akıl,	1981-Beyrut	
Malik,	Muvatta,	1951-Mısır	
Mehmet	Vehbi,	Hülasatü’l-Beyan,	1996-	İstanbul	
Mevdudî,	Tefhimu'l-Kur'ân,	1991-	İstanbul	
Muinüddin	Muhammed	Emin	Hirevi,	Meâricu’n-Nübüvve,	Osmanlıcaya	

çeviren	Muhammed	Altıparmak,	1976-İstanbul	
Münzirî,	Etterğib	ve’t-Terhib,	1968-Beyrut	
Nevevi,	Riyazu’s-	Salihin	Terc.	1990-Ankara	
Nisâburî,	Esbâbu'n-Nuzûl,	Mısır-	1968		
Ö.	Nasuhi	Bilmen,	Kur’an-ı	Kerim	Meâl-i	Âlisi,	1990-İstanbul	
Ragıb	el-Isfahani,	Müfredat	fi	Garibi’l-Kur’ân,	1986-	İstanbul	
Sabunî,	Safvetu’t-Tefasir,	1987-	İstanbul	
Sâlebî,	Arais,	1405-Beyrut	
Taberani,	Mu’cemu’s-Sağir,	Tarihsiz-Medine	
Taberî,	Camiu'l-Beyân,	1373-Mısır	
Taberî,	Tarih,	Mısır,	1326	
Takiyuddin	Muhammed	b.	Ahmed,	Şifâu'l-Garam,	1405-Beyrut	
Vâkıdî,	Megâzî,	1965-Mısır	
Ya'kutu'l-Hamevî,	Mü'cemu'l-Büldan,	1956-Beyrut	
Zebîdî,	Sahihi	Buhârî	Muhtasari	Tecridi	Sarih	Tercemesi	ve	Şerhî,	Trc:	

Kamil	Miras,	1971-Ankara	
Zehebi,	Tarhu’l-İslam,	Tarihsiz-1974	
Zemahşeri,	Keşşaf,	Kahire-1977	
	


