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                                                                        İlk yazı 

Tarih: 30 Eylül 2013  

 

Arkeolog olmak sevaptır 

“tercihlerim arasına yazmayı düşünüyorum ama herkesden aldığım tek bi cevap var. oda 

aç kalırsın iş bulamazsın…bilen varsa yardımcı olabilirmi gerçektende öylemi???” 

“ne yazık kı oyle:(ben okuyamı hep ıstemısımdır ılgımı cekmıstır ama ıs yok:(ama yolunu 

tutturursan ayda 2 mılyar alırsın oyle alan arkeologlar var ama o kendını gelıstırmekle 

ılgılı.” 

 

Yazıma, internette bir forum sitesinden alıntıladığım bir diyalogla başladım. Arkeoloji 

bölümü ile ilgili muhtemelen bir  üniversite tercih aşaması öncesi iki öğrencinin 

diyalogu bu… İçler acısı! Ne bakımdan? 

Eğer biz bir dine mensup olduğumuzu ifade ediyorsak ve bu dinin adının da İslam 

olduğunu beyan ediyorsak; neden bu dünyada yaşadığımıza dair bir soru sormuş 

olmalıyız ve bu soruya ilişkin cevabımız da bizim bu dini seçişimize kaynaklık etmiş 

olmalı. “Neden Müslümansın?” sorusunun cevabı eğer “babam-dedem onun da dedesi 

hep Müslümanlarmış da ondan” ise, oturup bir düşünmenin zamanı gelmiş demektir. 

Şimdi aşağıda size iki ayet sunmak istiyorum. Birincisi 3/137 ve ikincisi 16/36. Sanırım 

yukarıda ne demek istediğim hususunda bu iki ayetten sonra daha anlaşılır olacağım. 

 

ALİ İMRAN 3/137. 

Sizden önce neler gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin de, yalancıların sonunun ne 

olduğuna bir bakın. (Diyanet İşleri çevirisi) 

 

Sizden önce de yasalar uygulanmıştır. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayıcıların sonunun 

nasıl olduğunu görün. (Süleyman Ateş çevirisi) 
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Gerçek şu ki, sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde 

gezip dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün. (Ali Bulaç 

çevirisi) 

 

NAHL 16/36. 

Andolsun ki; her ümmete: Allah’a ibadet edin ve putlardan kaçının, diye 

peygamberler göndermişizdir. Allah, içlerinden kimini hidayete erdirdi. Kimi de 

sapıklığı hak etti.Şimdi yeryüzünde gezin de; peygamberleri yalanlayanların 

sonunun nasıl olduğunu görün. (İbn Kesir çevirisi) 

 

Malumunuz, Kur’anı Kerim’de önceki ümmetlerin, toplulukların, insanların,  milletlerin 

yaşadıkları hakkında sık sık bilgiler verilir. Ve bu iki ayette Allah bize açıkça yeryüzünde 

gezip bu insanların başına neler gelmiş olduğunu görmemizi tavsiye ediyor. Peki 

düşünelim,  sizce Allah’ın istediği bu gezi turistik bir gezi midir? O nasıl bir dolaşma 

olacak ki, tarihte yaşamış olan insanların başına neler gelmiş öğreneceğiz? Hani bize 

öğretmişlerdi şu tarihe yardımcı bilimler diye, antropoloji vardı, arkeoloji vardı, 

paleografya vardı, epigrafya vardı, nümizmatik vardı… Sakın onlar işaret ediliyor 

olmasın? 

Bugün iş seçimi yapılırken belirleyici tek unsur var “para”. İş seçen gençlerin ve onları 

yönlendiren büyüklerin tek derdi var “para”. Nasıl olsa, “birileri” yeryüzünü gezip bu 

işlerle uğraşıyor; biz de akşam işten eve dönünce açıp History Channel’i çekirdek 

çitlerken bize lazım olan ibretleri alıyoruz. 

Yazıma -belki de ilk defa rastlamış olacağınız- ilginç bir cümleyi başlık olarak seçtim, 

daha önce belki de hiç bir din kitabında belirtilmeyen bir sevabı dile getirerek üzerime 

sorumluluk aldım. Çünkü bir şeye dikkat çekmeye çalışıyorum: Eğer 

biz Müslüman olmayı bile isteye seçtiysek, o zaman kısır döngüleri ve üzerimizdeki 

belirlenmişlikleri bir kenara  bırakıp akıl etmeye başlamamız lazım. Yüzde bilmem kaçı 

Müslüman olduğu ifade edilen bir ülkede iş seçimi yapacak iki gencin arasında 

yukarıdaki gibi bir diyalogun asla geçmemesi lazım. 

Bence gündelik şeyleri bir kenara bırakıp, oturup düşünme zamanı. 

Neyse, bu yazım biraz vaaz gibi oldu, artık idare ediverin. 

Bu arada attığım başlığa takılanlar için: Allah rızası için yapılan hangi şey sevap değildir? 
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           Cariyelik konusunda bir yazı dizisi 

 

 

Öncelikle belirteyim, bu blog boyunca sürdürdüğüm tüm tavrı burada da sürdüreceğim 

ve konu ile ilgili bir hüküm ortaya koyma cüretinde bulunmayıp, sadece üzerinde hep 

beraber düşünmemiz için bazı mantıksal çıkarımlarda bulunacağım. Çünkü üzülerek 

görüyorum ki, bazı koca koca din adamlarımız bu konular etrafında hiç bütünsel 

düşünmeyip belirli meseleler etrafında bir kısır döngü halinde ilerleyip durmaktalar. 

Sürekli “İslam bize sürekli akletmeyi buyurur” deyip duran bir kısım insanlara ise 

içimden “hadi söyleyin bakalım bana o zaman neyi aklettiniz bu güne kadar?” diye 

sorasım da gelmiyor değil… 

 

Bu nevrotik girizgahtan sonra önce bir ayet ile başlamak istiyorum: 

 

Nisa (4) – Ayet 3: 

 

Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına riayet edememekten 

korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. 

Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile 

yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. (Diyanet Vakfı Meali) 

 

NİSA 4/3. Eğer, velisi olduğunuz mal sahibi yetim kızlarla evlenmekle onlara haksızlık 

yapmaktan korkarsanız onlarla değil, hoşunuza giden başka kadınlarla iki, üç ve dörde 

kadar evlenebilirsiniz; şayet, aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tane 

almalısınız veya sahip olduğunuz ile yetinmelisiniz. Doğru yoldan sapmamanız için en 

uygunu budur. (Diyanet İşleri Meali) 

Ayeti böyle mealinden hem de parantezleri ile birlikte okuyunca neler anlıyoruz neler? 
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-Erkekler velisi olduğu yetim kızlarla evlenebilir.. 

-Haksızlık yapmaktan korkuyorsa, dörde kadar başka kadınlarla evlenebilir. 

-Yine mi haksızlık yapmaktan korkuyorsunuz? O halde cariyelerinizle YETİNİNİZ… 

Şimdi hemen çeviriyi mantık süzgecinden bir geçiriverelim: 

Diyelim ki benim 8 tane cariyem var, her biri de dünyalar güzeli siz deyin Victoria Secret 

güzelleri gibi falan… Bir de evde yetim bir kız çocuğu var…Gün geliyor şu kız çocuğuyla 

ben bir evlensem diyorum… Sonra karar veremiyorum, haksızlık yapmayayım en iyisi 4 

tane kadın alayım diyorsun… Yok bir türlü haksızlık yapmak vesvesesinden 

kurulamıyorsun, “eh diyorsun ne yapayım, benim Victoria Secret güzelleriyle 

YETİNEYİM bari… 

 

Bu nasıl yetinmek? "Yetinmek?" Burada hata kod kelimesi : YETİNMEK 

Bence çevirilerde sistematik bir hata olduğu konusunda hemen sinyal veriyor mantık…. 

O zaman araştırmamızı biraz derinleştirelim..Hemen bir önceki ayete bakalım: 

Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi 

mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin; çünkü bu, büyük bir 

günahtır. (Diyanet Vakfı Meali) 

 

Yetimlere mallarını verin, temizi verip murdarı almayın, onların mallarını kendi 

mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız gerçekten büyük bir günahtır. 

(Suat Yıldırım çevirisi) 

Evet.Önceki ayet yetimlerden bahsediyormuş…  Yetim haklarından… O halde buradaki 

anahtar kelimemiz YETİM… Peki hemen dikkatimi çekti, neden 2. ayette yetim de 

sonraki ayette “yetim kızlar”? 

İşte bu çeviriler beni oldukça huzursuz etti, kaldı ki 4/3. ayeti bu şekilde anlayıp 

uygulandığı tarihsel bir süreç de vardı…Bakın şu ana kadar herhangi bir Arapça gramer 

bilgisi gereksinimim olmadı…Yalnızca biraz muhakeme yaptım.. Şimdi biraz işin içine 

Arapça katalım.. Bakalım ayette geçen yetim = yetim kız mıymış? 

“YETÂMÂ: “Nedîm ve nedâmâ” gibi yetîmin çoğuludur. Veya çoğulunun çoğuludur. 

“Yetîm” yalnız kalma mânâsına “yetem” den alınmıştır. Nitekim eşsiz inciye “dürr-i 

yetim” (sedefinde tek olan inci) denilir. İşte bu yalnız kalma mânâsı düşüncesi ile babası 

vefat etmiş olana yetim denilmiştir ki böyle yetim kalmağa da nın ötresi ile “yütm” 

denilir. Bundan dolayı, lugat bakımından bu ismin hakkı gerek küçüğe ve gerek büyüğe 

denilebilmesidir. Çünkü babadan yalnız kalma mânâsı kalıcıdır. Fakat örfe göre henüz 

kendini kurtaracak çağa ermemiş bulunanlara aittir. Bu yönden “yetim” kelimesi bir 

zayıflık ve özellikle akıl zayıflığı ve fikir noksanlığı mânâsı ile de ilgilidir. Ve bundan 
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dolayı erginlikten sonra bile rüşdünü bulamayanlar üzerinde yetim ismi, lügat ve örf 

açısından kalıcı olabileceği gibi, kocasından yalnız kalan kadınlara da yetim denilir” 

(Elmalılı) 

Not: Eylül 2013’te yazılan bu yazıya ilişkin bir güncelleme notu yazının sonundadır. 

Demek ki, ayeti “yetim kızlar” hatta “velisi olduğunuz yetim kızlar” diye çevirmek 

zorunda değillermiş… 

Ve sizce Arapça’da neden dul kadınlara yetim denmiş olabilir? Acaba çocuklarından 

dolayı olmasın? Başka bir deyişle çocukları olmayan dul kadınlara yetim denmiyor 

olmasın? 

Şimdi söyler misiniz, hangi çeviri daha mantıklı? Yetim kızlar mı, yoksa kocası ölmüş dul 

kadınlar mı? 

Bir de ayetin sonunda geçen cariye meselesine de girersek sonunda karşımıza bambaşka 

bir mesele çıkacak… Hazır olun… Muhtelif çevirilerde benim tespit edebildiğim şekilde 

tam 13 ila 15 kez kullanılan bu kelime orijinalinde hiç geçmiyor… Evet yanlış 

duymadınız böyle bir kelime yok… 

Peki nereden çıktı bu cariye kelimesi çevirilerde? Genellikle “ma meleket eyman” ifadesi 

çoğunlukla parantez içerisinde cariye olarak çevrilmiş. Türkçeye “sağ ellerinizin sahip 

oldukları” şeklinde çevrilen bu ifade çoğu çevirilerde doğrudan Kur’an’da hiç 

kullanılmayan bir kelime olan “cariye kelimesi ile anlamlandırılmış… 

Arapça bilmediğimi blogumda “neden böyle bir blog” kısmında ifade ettim. Sadece 

Kur’an’ı yüzünden okumasını biliyorum. Yani kelimeleri rahatlıkla tanıyabiliyorum ve 

elimin altında da internet ve bilgisayar gibi bir imkan var.. Hangi kelime ne anlama 

geliyormuş, kökeni neymiş, ne anlamlarda kullanılagelmiş, bazen zor olsa da şükür 

bulabiliyorum…Şimdi size bir çeviri daha vereceğim. İbn Kesir çevirisi.Sonuna dikkat 

buyurunuz: 

Eğer yetim kızların haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız; size helal olan diğer 

kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayın.Şayet aralarında adalet 

yapamayacağınızdan endişe ederseniz; o zaman, bir tane. Veya sağ ellerinizin sahip 

oldukları. Bu adaletten sapmamanıza daha uygundur. 

Bakın bu çeviride Türkçe bağlaçlarla anlamlar katılmamış. Ve cariye kelimesi de 

kullanılmadan olduğu gibi alınmış. Bu haliyle ve cariye kelimesini unutarak bir daha 

okuyunuz… 

Kur’an için asla “bu ayet kesin olarak bunu söyler” demek doğru değildir. Çünkü Kur’an 

her zamana hitap eden çok katmanlı bir anlam yapısına sahiptir. Fakat alimler “bu 

ayetten kesinlikle böyle bir anlam çıkmaz, böyle anlamayın hata olur” demekle 

mükelleftirler. 

Şimdi siz çevirileri okuyunca mantık kurallarına aykırılığından şüphelendiğim  hususlar 

fark etmem üzere yaptığım araştırmalar sonunda,  bu ayeti benim nasıl 
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anladığımı sunacağım. Umarım alimlerimiz de bize bu ayeti asla nasıl anlamamız 

gerektiğini bize bildirirler. 

 

Çocuk sahibi dul kadınların haklarını gözetemeyeceğinizden (çocuklarına karşı adil 

olabileceğinizden emin değil iseniz) korkuyorsanız, çocuk sahibi olmayan dul 

kadınlardan iki,üç ya da dört tanesiyle evlenebilirsiniz. Fakat hala haksızlık yapacağınıza 

dair korkunuz varsa bir tanesi ile evlenin. Ya da sağ ellerinizi sahip olduğuyla/aranızda 

zaten sözleşme olanla/yani nikahlı karınızla yetinin. 

Ki bir önceki ayette Allah bizi yetimlerin (burada çocuk da olabilir, anneleri de) haklarını 

korumamız için bizi sert bir şekilde uyarıyor ve muhtemelen bazı olağan üstü 

dönemlerde (erkek nüfusunun azaldığı ve dul kadın sayısının arttığı savaş dönemleri 

gibi) yetimleri nasıl koruyacağımıza dair bize ölçüler veriyor. 

Evet. Ben incelemelerim sonunda nasıl anladığımı yazdım. 

Şimdi umarım din adamlarımız da bize ayeti asla nasıl anlamamız gerektiği hususunda 

bir açıklık getirirler… 

 

*Güncelleme (16.03.2015) 

 

Bu yazıyı bugün yazmış olsam, Nisa 4’ün başındaki “yetama” kelimesini anlamak için 

yukarıda paylaşmış olduğum “Elmalılı Hamdi Yazır”a ait “kocasından yalnız kalan 

kadınlara da yetim denilir” bilgisinin sağlamasını Kurandan bulmadan bu bilgiyi 

paylaşmazdım. Çünkü bir meseleyi anlamak için Kurandan bir delilini bulmadan 

dışarıdan bir bilgi getirip bunu anlamın üstüne giydirmek bugün itibari ile bana çelişkili 

bir tutum olarak gözüküyor. 

Zaten bugün itibari ile ayetin bu kısmını anlamak için böyle bir arayışa gerek 

duymuyorum. Zira o gün anlamadığım bir hususu bugün anlıyorum: 

Nisa 3:  Yetimlere (YETAMA)  mallarını verin ve iyisinin yerine kötüsünü koyup 

değiştirmeyin ve onların mallarını, kendi mallarınıza katıp yemeyin; çünkü bu, pek 

büyük bir suçtur. 

NİSA 4: Yetimler (YETAMA) hakkında adaletli davranamamaktan korkuyorsanız uygun 

gördüğünüz kadınlarla……….. 

Bir önceki ayetin bağlamında Nisa 4’ün başında YETİMLER’den bahsedilmeye devam 

ediliyor. Zaten ayetin devamında “nikahlanın kadınlarla” ifadesi var. Yetimler ile 

nikahlanmak söz konusu bile değil. Ben yazmaya utanıyorum; bunu çevirilere hiç 

düşünmeden koymaya utanmamışlar! 

Ayetin devamındaki “çok eşle evlilik” konusunda başka bir yazı yazmayı planlıyorum 

inşallah. 
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Türkçe çevirilerde yaklaşık 15 kez geçen “cariye” kelimesinin izini sürmeye devam 

ediyorum. Bu yazıda Nisa Suresi 36. ayet ve Müminun Suresi 6. ayeti inceleyeceğim. 

Konuyu Me’aric 30 ile bitireceğiz. 

Öncelikle 4/36 : 

NİSA 36. Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, 

yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya,ellerinizin 

altında bulunanlar (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini 

beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. (Diyanet Vakfı Çevirisi) 

  

NİSA 36. Yalnız Allah’a ibadet edip O’na hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, 

akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşına, garip 

ve yolculara, ellerinizin altındaki (köle, cariye, hizmetçi, işçi) lere de güzel muamele 

edin. Bilin ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. (Suat Yıldırım 

çevirisi) 

  

NİSA 36.Allah’a ibadet edin ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, yakın 

akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, 

yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Allah, her 

büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. 

  

  

Önceki yazılarda Kur’an’da cariye kelimesinin hiç geçmediğini, çevirmenlerin 

“yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak sahibi olduklarına” ya da “sağ ellerinizin malik 

olduklarına” şeklinde çevirmek yerine büyük ekseriyetle buna “cariye” anlamı 

yüklediklerini belirtmiştim. 

  

Peki hiç düşündünüz mü, Allah neden hiç bir zaman doğrudan “cariye” diye bir kelime 

kullanmamış da vemâ meleket eymânukum demiş olabilir? Peki neden Allah’ın hiç 

kullanmadığı bir kelime olan “cariye” kelimesi ısrarla ekseri çevirmenler tarafından 

kullanmış? 

Hemen 23. Sureye bir bakalım: 

 
  

MÜMİNUN 1. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; 

MÜMİNUN 2. Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler; 

MÜMİNUN 3. Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; 

MÜMİNUN 4. Onlar ki, zekâtı verirler; 
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MÜMİNUN 5. Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; 

MÜMİNUN 6. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç. (Bunlarla 

ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir. (İllâ ‘alâ ezvâcihim evmâ meleket 

eymânuhum fe-innehum ġayru melûmîn) 

 
  

Ayet kimlerden bahsediyor? Müminlerden… Erkek veya dişi ayrımı var mı? Yok.. 

Devamında kimden bahsediyor, yine müminlerden.. Tabi bazı çevirmenlere göre bu 6. 

ayette son buluyor, Allah’ın bu ayette sadece erkeklerden bahsetmiş olabileceğini 

düşünmüşler ki, onlar sadece eşleri ve cariyeleriyle istedikleri gibi cinsel ilişkiye 

girebilirler gibi bir anlam vermişler… Peki ayet 1,2,3,4,5 de olduğu gibi erkek veya kadın 

ayrımı yapmaksızın yine müminlerden bahsetmeye devam ediyorsa ne olacak? O zaman 

kadınlar da erkek köleleriyle istedikleri kadar cinsel ilişkiye girebilir gibi bir anlam 

çıkacak… 

Edit 24.04.2014: Ayette geçen “eymânuhum” ifadesine göre hitap erkekleredir 

diyecekler için güzel bir yazı : Link 

Tekrar tekrar ifade ettiğim gibi Arapça bilmiyorum ama orjinalinden Kuran okumasını 

biliyorum ve kelimeleri, harfleri tanıyorum.. Çevirilerde “İllâ ‘alâ ezvâcihim ev mâ 

meleket eymânuhum fe-innehum ġayru melûmîn” da kırmızıya boyadığım bağlaç 

“yahut”/”veya” olarak anlamlandırılmış. 

Ancak zevceleri veya sağ ellerinin mâlik olduğu cariyeleri müstesna. Çünkü onlar, (bu 

halde) kınanılmış değildirler. (Ömer Nasuhi Bilmen çevirisi) 

 

Hemen telefon açtım, Arapça bilen ilahiyat mezunu birisine, konudan hiç bahsetmeden 

genel olarak sordum: 

-Ya bu Arapça’da “ev” ifadesi veya’dan başka anlamlara gelebilir mi? 

-Tabi, kullanılan fiile, cümlenin gelişine göre değişik anlamlar verdiği de oluyor 

-Teşekkür ederim. 

Sonra bir çeviri gördüm ki, şükür dedim en azından benim düşündüğüm gibi çeviren 

birisi de varmış dedim. 

Eşleri -yani, (evlilik yoluyla) meşru olarak sahip oldukları insanlar- dışında (kimsede 

arzularına doyum aramazlar): çünkü onlar (eşleriyle olan ilişkilerinden dolayı) 

kınanmazlar (Muhammet Esed çevirisi) 

4/36 ‘ya geri dönelim: 

Ayette iyi davranacaklarımız arasında ana-baba, akraba, yetimler, yoksullar, yakın 

komşu, uzak komşu, yakın arkadaş, yolcu… sayılmış da aaa eşimiz ve çocuklarımız 

unutulmuş. Sakın “vemâ meleket eymânukum” onlar olmasın? Yok canıım cariyedir 

onlar cariye… 

O zaman 23/6 öncesi ayetlerde bariz bir şekilde hem kadın hem erkeklerden 

bahsedildiğine göre…. Birisini tercih ediniz: Ya kadınlar da erkek kölelerle istediği kadar 

http://www.erdemyolu.com/anakaynak-kurandir/kuranda-erkekler-ve-kadinlarla-ilgili-hitaplar.html
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ilişkiye girecek ya da nihaklı/sözleşmeli eşimiz dışında kimseyle cinsel ilişkiye 

girmeyeceğiz… 

Sonuç olarak “vemâ meleket eymânukum” ifadesinin motomot bir kelimeye izafe 

edilecek şekilde çevrilemeyeceğini ve bir sözleşme-akit-yemin durumu altında olma 

durumunu ifade ettiğini, bunun bütünsel mantık içerisinde çelişkisiz bir şekilde ele 

alındıktan sonra, kurulan o mantığın dışına çıkmamak kaydıyla, ayeti kendi özeli içinde 

çevirmek gerektiğini anlamış bulunuyorum. Yani duruma göre  “vemâ meleket 

eymânukum” kişinin nikahlı eşi, ailesi, evinde kalan bir misafir, evdeki sözleşmeli 

çalışan, eski zamanlarda savaş esiri olarak alınmış kişi ya da köleliğin kalkmadığı 

zamanlarda hakikaten kadın veya erkek köle olabiliyor. Ama “vemâ meleket 

eymânukum”ü kendisiyle özgürce cinsel ilişkiye girilebilecek kadın köle olarak çevirmek 

bu bütünsel mantıkta “asla” yapılamayacak olanı… 

23/6 ile birebir aynı olan bir ayet daha var : Mearic 30.. 

Şu tabloya dikkat buyurun: Yorum sizin… 

  

Mü’minûn / 6 
 

 Me’âric / 30 
 

 

İllâ ‘alâ ezvâcihim 
ev mâ meleket 
eymânuhum fe-
innehum ġayru 
melûmîn 

 

İllâ ‘alâ ezvâcihim 
ev mâ meleket 
eymânuhum fe-
innehum ġayru 
melûmîn 

Yaşar Nuri 
Öztürk 

Eşleri yahut 
akitleri aracılığıyla 
sahip bulundukları 
müstesnadır. Bu 
durumda kınanmış 
değillerdir onlar. 

 

Ancak onlar, 
eşleriyle, 
akitlerinin sahip 
olduğu şeyler 
konusunda 
kınanamazlar. 

Abdullah 
Parlıyan 

Ancak eşleri ve 
sahip olduğu 
cariyeler hariç, 
bunlarla olan 
ilişkilerinden 
dolayı 
kınanmazlar. 

 

Ancak eşleri yani 
nikah yoluyla ve 
meşru şekilde 
sahip olduğu ayrı… 
O zaman onlar 
kınanmazlar. 

 

Şu ana kadar ortaya çıkan sonuç; “ma meleket eymanukum” ifadesinin genellikle cariye 
olarak çevrildiği idi. Bu çevirilerin yanlış olabileceğini ilgili ayetlerle karşılaştırmalı 
olarak ilgili yazılarda tartışmaya çalıştım. 
Fakat tabi akla şöyle bir soru da geliyor. “Savaş esiri kadın” olarak algılayabileceğimiz 
durum hiç olmamış mıdır veya hiç olmayacak mıdır, yani bizim bildiğimiz cariyelik 
müessesesi ile alakalı Kur’an hiç mi düzenleme yapmamıştır? İşte bence tam bu noktada 
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Allah’ın neden belirli bir kelimeyi değil de “ma meleket eymanukum” gibi bir ifadeyi 
kullanmış olabileceğine dair bir fikir elde ediyoruz. 
 
Şimdi daha önce de değindiğim  aşağıdaki çeviriye dikkat: 
 
NİSA 36. Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, 
yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya,ellerinizin 
altında bulunanlar (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini 
beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. (Diyanet Vakfı Çevirisi) 
 
NİSA 36. Yalnız Allah’a ibadet edip O’na hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, 
akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşına, garip 
ve yolculara, ellerinizin altındaki (köle, cariye, hizmetçi, işçi) lere de güzel muamele 
edin. Bilin ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. (Suat Yıldırım 
çevirisi) 
 
Aşağıdki çeviriye de lütfen dikkat ediniz: 
 
RUM 28. Allah konuyu size kendinizden misal getirerek anlatıyor. Size rızık ve servet 
olarak verdiğimiz şeylerde, meşrû şekilde sahip olduğunuz, (ma meleket 
eyman”)  üzerlerinde meşrû haklarınız ve otoriteniz, kendileriyle düzgün insanî 
münasebetleriniz olan köleleriniz, câriyeleriniz, işyerlerinizde çalışan sözleşmeli 
işçileriniz içinde hiç ortağınız var mı? Servetinizi tasarrufda siz, onlarla kendinizi eşit 
sayar mısınız? Birbirinizden çekindiğiniz gibi, onlardan da çekinir misiniz? İşte biz, 
ilimle ve tecrübeyle gelişmeye devam eden aklını faydalı kullanabilen toplumlar için, 
Allah’ın birliğini ispatlayan delilleri, birçok konunun çözümünün işaretlerini böyle 
ayrıntılı açıklıyoruz.(Ahmet Tekin çevirisi) 
 
Yukarıdaki çevirilerde parantez içlerinde “ma meleket eymanukum” ifadesine sadece 
“cariye” diye anlam verilmemiş, köle hatta işçi, hizmetçi anlamları verilmiş. Yani “ma 
meleket eymanukum” çeşitli şekillerde çevrilebiliyormuş. 
 
Peki, kimler olabilir ma meleket eymanukum; yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak 
sahibi oldukları? (veya sağ ellerinizin sahip oldukları ) 
 
Lütfen bunu düşünürken sadece Kur’an’ın ilk nazil olduğu zaman dilimindeki şartları 
değil, Allah’ın mesajının evrenselliğini göz önünde bulundurarak, gelmiş ve gelecek tüm 
zaman dilimlerinin şartlarını hesaba  katın. Yoksa, cariye olarak ilgili ayetleri açıklarken 
“canım, şimdi cariyelik mi kaldı, o zamanmış, o şartlarda bile bakın Allah cariyelerin 
haklarını korumuş” gibi bir açıklama içerisinde bulunmak zorunda kalıyorsunuz ki, bu 
emin olun kimseyi tatmin etmiyor. 
“ma meleket eymanukum” ifadesi ile bir sözleşme ile ( bu sözleşme yazılı olabilir, zımni 
olabilir) aramızda illiyet bağı bulunan herkes kastediliyor olabilir. Yani; 
İnsanın nikahlı eşi (erkeğin değil, insanın) 
Çocukları 
Savaş esiri olup yanında barındırdığı insanlar (erkek de olur kadın da) 
İşçileri 
Hizmetçileri 
Sayılanların hepsi ve daha fazlası “ma meleket eymanukum” kapsamında olabilir. 
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Demek ki, konu ile ilgili ayetleri çevirirken ön yargı sahibi olmadan ( doğru ya da yanlış 
cariye konusundaki bilinçaltsal/tarihsel erkek önyargısından bahsediyorum), bir 
mantıksal bütünlük içerisinde, birbiriyle çelişmeyen bir yaklaşım sergilenmeli. ben bu 
yazılarda ilgili tüm çevirileri okuyarak, çeviri farklıklıları ve çelişkileri üzerinden 
meselenin hakikatine ulaşmaya çabalıyorum. 
 
Yani mutlak olarak “ma meleket eymanukum” = şudur derseniz, ilgili sözü her yerde 
aynı şekilde çevirmek gerektirmez mi? Neden işin içinde cinsellik varsa cariye oluyor da 
cinsellik dışı bir durum varsa duruma göre köle, işçi, hizmetli vs. oluyor? 
 
Veyahut “ma meleket eymanukum” duruma göre ,önceki ve sonraki ayetlerle ve Kuran’ın 
bütünselliği içinde değerlendirilerek çevrilmesi gereken bir ifade olarak mı ele alınmalı? 
Şimdi konunun başındaki soruya tekra dönersek: . “Savaş esiri kadın” olarak 
algılayabileceğimiz durum hiç olmamış mıdır veya hiç olmayacak mıdır, yani bizim 
bildiğimiz cariyelik müessesesi ile alakalı Kur’an hiç mi düzenleme yapmamıştır? 
 
Elbette ki yapılmıştır. Nisa Suresi 23,24,25 (İbn Kesir) 
 
23.Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin 
kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, 
karılarınızın anaları, gerdeğe girdiğiniz karılarınızdan evlerinizde bulunan üvey 
kızlarınız, size haram kılındı. Eğer üvey kızlarınızın anaları ile gerdeğe girmemişseniz, 
onlarla evlenmenizde bir vebal yoktur. Öz oğullarınızın karıları ile evlenmeniz ve iki 
kızkardeşi birlikte nikahlamanız da haramdır. Geçmişte olanlar artık geçmiştir. Şüphesiz 
ki Allah, Gafur’dur, Rahim’dir. 
24.Evli kadınlarla evlenmeniz de. Sağ ellerinizin sahib oldukları müstesna. Bunlar; 
Allah’ın size farz kıldığı hükümlerdir. Geriye kalanları ise; zinadan kaçınıp iffetli 
yaşamanız şartı ile mallarınızla istemeniz size helal kılındı. Onlardan yararlandığınızın 
karşılığı olarak kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Kararlaştırdıktan sonra, aranızda 
anlaştığınız hususta size bir sorumluluk yoktur. Şüphesiz ki Allah, Alim, Hakim olandır. 
25.Sizden; hür, inanmış kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse, inanmış genç 
kızlarınızdan sağ ellerinizin sahib olduklarından (alsın). Allah sizin imanınızı daha iyi 
bilir. Birbirinizdensiniz. Onlarla zinadan kaçınmaları, iffetli yaşamış ve gizli dost 
tutmamış olmaları halinde, velilerinin izniyle evlenin. Ve ma’ruf şekilde mehirlerini 
verin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa; onlara hür kadınlara verilen cezanın 
yarısı verilir. Bu; içinizden, günaha girme korkusu olanlaradır. Sabretmeniz ise sizin için 
daha hayırlıdır. Allah, Gafur’dur, Rahim’dir. 
Görüldüğü üzere burada açık bir şekilde “ma meleket eymanukum” un kimler olduğu 
birbiri ardına gelen ayetlerin bütünselliği içinde açıklanıyor. (tabi burada başka bir 
mesele var 4/25’in ilk başının çevirisi şu şekilde olsa mantık bütünlüğü daha fazla 
sağlanmış oluyor “Aranızdan her kim, içinde bulunduğu şartlardan dolayı hür bir mümin 
kadın ile evlenecek durumda değilse, onu, meşru şekilde sahip olduğunuz mümin 
bakirelerden biri ile evlendirin “-m.esed çevirisi- Çünkü ayetin devamında “velilerinin 
izniyle” diye bir ifade var ki, eğer malik olan ben isem hangi veliden izin alacağım? ) 
Şimdi birileri bana “sen kim oluyor da, hangi ilminle, hangi ahlakınla böyle sonuçlara 
varıyorsun!” diye çıkışabilir. O zaman ben de diyorum ki, yasaklansın hiç kimse Kuran’ı 
çevirmesin, Arapçasından okumayı öğrenmeyi de yasaklasınlar, açıp okumayacaksak, 
akletmeyeceksek, sorular sormayacaksak, bütün bu uğraşlar malayanidir. 
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Önceki yazılarda, Kur’an’da “cariye” diye bir kelimenin kullanılmadığından ancak 
çevirilerin ezici çoğunluğunda çeşitli ifadelerin hep “cariye” olarak çevrildiğinden 
bahsetmiştim. 
 
Bu ifadelerin başında “ma meleket eymanuhum” ifadesinin geldiğini söylemiştik. Ancak 
2/221’de bu ifadeyi göremediğimiz halde karşımıza yine “cariye” kelimesi çıkıyor bir 
fazlayla artık bir de yanında “köle” kelimesi de var. 
Aşağıda orjinalinin latin harfleriyle yazılmış versiyonunda hangi kelimelerin bu şekilde 
çevrilmiş olduğunu göstermekteyim : 
Velâ tenkihu-lmuşrikâti hattâ yu/min(ne) veleemetun (cariye)  mu/minetun ḣayrun min 
muşriketin velev a’cebetkum velâ tunkihu-lmuşrikîne hattâ yu/minû vele’abdun 
(köle)  mu/minun ḣayrun min muşrikin velev a’cebekum ulâ-ike yed’ûne ilâ-
nnâr(i)  va(A)llâhu yed’û ile-lcenneti velmaġfirati bi-iżnih(i) veyubeyyinu âyâtihi linnâsi 
le’allehum yeteżekkerûn  
İşte çevirilerden bir kaç örnek: 
BAKARA 221. İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile, 
putperest bir kadından, imanlı bir câriye kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe 
putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir 
kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar (müşrikler) cehenneme çağırır. 
Allah ise, izni (ve yardımı) ile cennete ve mağfirete çağırır. Allah, düşünüp anlasınlar 
diye âyetlerini insanlara açıklar. (Diyanet Vakfı çevirisi) 
BAKARA 221. Müşrikeleri imân edinceye kadar nikah etmeyiniz. Elbette mü’min olan bir 
cariye, bir müşrikeden hayırlıdır. Velev ki müşrike sizin hoşunuza gitsin. Ve müşrik 
erkeklere de, imân etmedikçe (müslüman kadınları) nikah ettirmeyiniz. Elbette bir 
mü’min köle, bir müşrikten hayırlıdır. Velev ki o müşrik hoşunuza gidecek olsun. Onlar 
(o müşrik ve müşrikeler, insanı) ateşe davet ederler. Allah Teâlâ ise kendi izniyle 
cennete ve mağfirete davet buyurur. Ve insanlara âyetlerini açıkça bildirir, tâ ki tezekkür 
etsinler. (Ömer Nasuhi Bilmen çevirisi) 

Tabi burada Arapça’ya hakim olmak lazım. Kendi kendime, neden ayette geçen EMT ve 
ABD kelimeleri “cariye” ve “köle” olarak çevrilmiş araştırmak lazım…..diyor iken 
çeviriler arası bir farklılık farkettim: 
 
Öncelikle bu ayette inanların müşriklerle olası evlilik durumları konusunda uyarılarda 
bulunuluyor. O konu şu anda inceleme kapsamımda değil. Benim ilgilendiğim “cariye” ve 
“köle” kelimeleri. Şu çeviriye dikkat edelim: 
 
Ve Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıran kadınlarla onlar (sahih) inanca ulaşıncaya kadar 
evlenmeyin: Çünkü (Allah’a) bağlanmış mümin bir kadın, Allah’tan başkasına ilahlık 
yakıştıran kadından -bu sizin hoşunuza gitse de- kesinlikle daha hayırlıdır. Ve Allah’tan 
başkasına ilahlık yakıştıran erkekler ile onlar (sahih) inanca ulaşıncaya kadar 
kadınlarınızı nikahlamayın; zira (Allah’a) bağlanmış bir mümin erkekten -bu sizi hoşnut 
etse bile- kesinlikle daha hayırlıdır. (Böyleleri) sizi ateşe davet ederken Allah sizi 
cennete ve O’nun izniyle mağfiret(e nail olma)ya davet eder; ve Allah mesajını insanlığa 
açıklar ki ondan ders alabilsinler.(Muhammet Esed çevirisi) 
 
Muhammet Esed bazılarınca ayetleri çarpıtan, tartışmalı bir isim… 
 
O zaman hemen bir başka çeviri: 
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Allah’a şirk koşan kadınları, imana gelmedikçe nikâhlamayın. İman sahibi bir cariyebile 
sizi imrendiren bir müşrik kadından daha hayırlıdır. Şirk koşan erkeklere de kızlarınızı 
vermeyin. Müşrik, sizi imrendirse bile iman ehli bir kul, ondan hayırlıdır. Onlar, sizi 
ateşe çağırırlar, Allah’sa, izniyle cennete ve yarlıganmaya. Anarlar, hatırda tutarlar diye 
de insanlara delillerini apaçık bildirmededir. (Abdülbaki Gölpınarlı çevirisi) 

İlginç.. İlk kelime “cariye” olarak çevrilmiş, ikincisi ise “kul”… Kul kelimesi dilimize de 
aynen geçmiştir aslında, abd, abdullah, Allahın kulu… 
Şimdi bir de aklıma bir soru geldi… Kölelik denilen olgu ve köle, insanlar arasında 
bulunan bir statü durumudur. Allah nezdinde herkes eşittir.. Bu ayetteki abd kelimesini 
erkek köle olarak çevirenler şunu cevaplamalıdırlar: Ayette Allah bir kıyas yapıyor, 
neden şu şundan evladır, iyidir derken insanlar nezdindeki bir statüyü kullansın, hem de 
tüm zamanları kapsayan mesajında… (Ki günümüzde köle yok) 
Bu konu eğer ben ifade edebildiysem size de , edemediysem bana oldukça açık.. daha 
fazla söz söylemeye gerek yok… Muhammed Esed çevirisini bir daha okuyarak yazıyı 
tamamlamanızı tavsiye ederim. 
Doğrusunu Allah bilir. 
 

 “İşte Allah âyetleri size böyle açıklar” 

Kuran’ı en iyi yine Kur’an açıklıyor.. Cariyelik meselesi etrafında, kendimden emin olmak 

için (acaba anlamak istediğim gibi mi anlıyorum sorusuna cevap vermek için) içerisinde 

cariye kelimesi geçen tüm çevirilere tek tek bakacağımı belirtmiştim. 

İşte 24/58 ve 24/59 bu konuda bir aşama daha kaydetmemi sağladı. 
 
Bu ayetin çevirisinde yine karşımıza “meleket eymânukum” ifadesi çıkıyor. Fakat bu 
ifadeyi cariye, cariye-köle olarak çevirenlerin yanında çevirmeyenlerin sayısı da hatırı 
sayılır derecede var. 
 

Önce “cariye-köle” olarak karşımıza çıkan ayet çevirinden birkaç örnek verelim: 

 
Ey müminler! Ellerinizin altında bulunan (köle ve cariyeleriniz) ve içinizden henüz 
ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit 
ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden üç defa izin istesinler. 
Bunlar, mahrem (kapanmamış) halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında 
ne sizin için ne de onlar için bir mahzur yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. 
İşte Allah âyetleri size böyle açıklar. Allah, (her şeyi) bilendir, hüküm ve hikmet 
sahibidir. (Diyanet Vakfı çevirisi) 
 
Ey inananlar, malınız olan köle ve câriyelerle sizden olup henüz ergenlik çağına 
girmemiş çocuklar, yanınıza gelirlerken üç vakitte, izin alsınlar sizden: Sabah 
namazından önce, öğle sıcağında elbisenizi soyduğunuz zaman ve yatsı namazından 
sonra; bu üç vakit, halvet vaktidir size. Bu vakitlerden başka zamanlarda yanınıza izinsiz 
girerlerse ne size suç var, ne onlara ve birbirinizi de dolaşabilirsiniz. Allah, delillerini 
böyle apaçık bildirmede size ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet 
sâhibidir.(Abdülbaki Gölpınarlı çevirisi) 
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(Not: 09/08/2014 – Ayet aynı zamanda “kadının ziyneti neresidir” konusunda da 
mihenk taşı konumunda. Yani ayetin sonunda geçen “apaçık deliller”in neden 
vurgulanmış olduğunu daha iyi anlıyorum inşallah)  
 
Bazıları, biliyorum, hemen kızacaklar, alimlere kayıtsız şartsız tabi ol,bırak akıl 
yürütmeyi diye ama, ben yine “çeviriyi” bir mantık süzgecinden geçireceğim: 
 
Çevirilere göre, ayette belirli vakitlerde mahrem halde olabileceğimiz için yanımıza 
izinsiz gelemeyecek olanlar sayılıyor: Cariye ve köleler bir de çocuklar (ergenliğe 
girmemişler) Aklıma takılan şu: Cariye ve köle yanımıza izinsiz giremiyor çünkü 
mahrem haldeyiz ama çocuklar niye? Mesela ben diyelim odamda sadece şortla yarı 
çıplak oturuyorum, tamam cariye ya da kölem (ya da bazı çevirilere göre erkek kadın 
hizmetçim) beni böyle görmemeli de, çocuk niye? Burada sanki düşünmeye değer bir şey 
var… 
 
Hemen bir sonraki ayete bakıyorum… 
 
Çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde, kendilerinden öncekiler (büyükleri) izin 
istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklar. Allah 
alîmdir, hakîmdir. (Diyanet Vakfı çevirisi) 
 
Çocuklarınız ergenlik çağına girince de evvelce nasıl izinle yanınıza geliyorlarsa gene 
öylece izin alsınlar. Allah, delillerini böylece açıklamadadır size ve Allah, her şeyi bilir, 
hüküm ve hikmet sâhibidir.(Abdülbaki Gölpınarlı çevirisi) 
 
İki ayeti birlikte düşününce günümüzde adına “görgü kuralları” denen bir duruma 
benzer bir kuraldan bahsediliyor. Birisinin yanına izinsiz girilmez,  bu erken dönemlerde 
başlayan bir eğitimle edinilecek bir davranıştır. 
 
Peki, devam edelim çevirilere: 

 
Çocuklarınız erginlik çağına erişince, kendilerinden önceki yetişkinlerin izin istedikleri 
gibi onlar da (özel odanıza girmeden önce) izin istesinler. ALLAH ayetlerini size böyle 
açıklar. ALLAH Bilendir, Bilgedir. (Edip Yüksel çevirisi) 
 
Çocuklarınız büluğa erdiklerinde ise, kendilerinden büyük olanları nasıl izin istiyorlardı 
ise, odanıza girmek için her vakitte izin istesinler! İşte Allah size âyetlerini böylece 
açıklar.Çünkü Allah her şeyi bilir, her hükmü yerinde açıklar. (Suat Yıldırım çevirisi) 
 
Aranızdaki çocuklar ergenlik çağına girdikleri zaman da, öteki yetişkinlerin yaptığı 
gibi, (evinize yahut belirtilen vakitlerde odanıza girmek istediklerinde, her defasında) 
sizden izin istesinler. Allah mesajlarını size işte böyle açıklamaktadır; çünkü O doğru 
hüküm ve hikmetle buyuran mutlak ve sınırsız bilgi Sahibidir! (Muhammed Esed 
çevirisi) 
 
Sizden olan çocuklar, erginlik çağına erdikleri zaman, kendilerinden öncekilerin izin 
istediği gibi, bundan böyle izin istesinler. İşte Allah, ayetlerini size böyle açıklar. Allah 
bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Ali Bulaç çevirisi) 
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“Meleket eymânukum”ü çevirmenlerimizin ekserisi yine “cariye ve köle olarak çevirince, 
benim aklım yalnız cinsel meselelere gitti yine galiba. Onun için ayeti sanırım biraz 
koşullu olduğum için anlayamamışım. Ama bir sonraki ayette boyadığım ifadeler, aklıma 
yeni bir şey getirdi. Ekserisi, “öteki yetişkinler” gibi diyor… Ama önceki ayette, köle ve 
cariye idi…Şimdi neden yetişkin oldu? 
 
“Meleket eymânukum” ü şöyle orjinaline sadık kalarak anlasak sayın hocalarım? 
Yani  “sağ ellerinizin sahip oldukları” şeklinde anlasak ve burada bir sözleşme akdiyle 
oluşan ev halkından (karı, koca, belki evde o sıra kalan bir misafir ki o da zımni bir 
sözleşmeye dayanarak o evde kalmaktadır, ortada ev sahibinin evde kalmaya izin verme 
rızası vardır) bahsetmektedir. 
 
Yani, bu iki ayeti ben şöyle anlasam, müsade var mı sayın hocalarım? 
 
Allah iman edenlere (erkek ve kadın) diyor ki, bir evde beraber yaşıyorsanız (siz, 
karınız, çocuğunuz, belki hizmetçiniz, belki halanızın kızı, belki bir misafir)  birbirinizin 
özel zamanlarına/mahremine/avretine riayet ediniz, hatta bazı vakitler vardır ki  bu 
vakitlerde daha fazla bir özene riayet ediniz. Bu hususa çocuklarınızı erken dönemlerde 
eğiterek başlayarak önem veriniz. 
 
Ve acaba  bize “İşte Allah âyetleri size böyle açıklar” diye hitap eden Allah, “Meleket 
eymânukum’u benim asla kullanmadığım bir kelimeyle “cariye” kelimesiyle çevirmeyin 
buyuruyor olabilir mi? 

Not: Ayette sadece “köle-cariye” konusuna bir başka deyişle “Meleket eymânukum” ün 
neden köle veya cariye olarak çevrildiği meselesine odaklandığım için diğer kısımları 
(mesela avret=mahrem, akşam namazı mı yatsı namazı mı konularını) sonra incelemek 
istiyorum. Bu yüzden “ayeti şöyle anladım” dediğim kısmı daha sonra biraz daha farklı 
anlayabilirim. 
 
Ekleme: Madem cariyelere her şey serbest, neden bizi mahrem halde görmemeliler? İzin 
istiyorlar ki, bizi mahrem halde görmemeliler.. Yani cariye olarak çevirenler için bu 
büyük bir çelişki değil mi? 
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Nebi ve Resul kavramları arasındaki fark  

 

Ahzab Suresi(33),  40. Ayet aşağıdaki şekillerde çevrilmiş: 
 
“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve 
peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Diyanet Vakfı Çevirisi) 
“Muhammed, sizden birisinin babası değildir ve fakat Allah’ın resûlüdür ve peygamberlerin 
sonuncusu ve Allah, her şeyi bilir.” (Abdülbaki Gölpınarlı Çevirisi) 

Sanırım, Resul ve Nebi konusundaki tartışmaların çoğunun altında 33:40 ayeti var. 
Çünkü, Kuran’da resul ve nebi kavramları açıkça ayrı ayrı  verildiği ve dilimize de aynen 
geçtiği halde çevirilerin büyük bir kısmında bu fark ortadan kaldırılıyor ve çoğu ayette 
geçen resul ve nebi kelimeleri “peygamber” olarak çevriliyor. (bu ayette ikisi de aynı 
anda geçtiği için genellikle birincisi resul, ikincisi peygamber olarak çevrilmiş)  Bunun 
nedeni Kuran çevirisi hazırlayanların böyle bir tartışmaya hiç girmemek istemeleri 
olabilir. Çünkü bu ayeti, “Bu ayetten anlıyoruz ki, peygamberimiz son nebi’dir ancak 
resullük (elçilik) devam etmektedir” diyerek yorumlayanlar, hatta birileri için “o elçidir” 
diyenler var. Ancak böyle bir tartışmadan uzak durmak için dilimize de aynen girmiş iki 
kelimeyi kullanmayıp “peygamber” ifadesini kullanmak ne derece doğrudur? 
 
Benim bu konuya odaklanmadan önce bildiğim şu idi: “Kendisine Kitap ve şeriat verilen 
peygamberlere Resul, önceki Kitapları izleyen peygamberlere ise Nebi denir” 
Fakat şimdi gördüm ki, Allah pek çok ayette resul ve nebi kelimelerini kullanmış, bu 
kelimeler arasında fark var, o halde işin hakikati nedir? Okuduğum bazı makalelerden 
edindiğim bilgilere göre 3 tartışma noktasını özetliyorum: 
 
1-      Kitap gönderilen peygambere Resul, kendinden önce gelen Resulün dinini tebliğ eden 
peygambere nebi mi denir? 
2-      Yoksa nebi kendisine kitap gönderilen Resullere (elçilere) mi denir? 
3-      Yoksa böyle bir niteleme ve ayrım  yapmak yanlış mıdır, haddi aşmak mıdır burada 
sadece bir poziyon ve görev meselesi mi vardır, Allah ayetlerinde anlattığı duruma göre bu 
iki kavramdan birisini mi kullanmıştır? 

Şimdi tabi bu konuda tam bir karar varmak için bu konudaki tüm ayetleri incelemiş ve 
karşılaştırmış olmak gerekiyor. Şu satırı yazdığım esnada bu konudaki araştırmamı 
nihayete erdirmemiş olduğum için meseleye başlangıç yapmak amaçlı olarak birkaç 
noktaya değineceğim ve devamındaki bulguları yazının sonuna edit ilaveleri ile 
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ekleyeceğim. Bu arada umarım konu hakkında yorumlar gelir, ve tartışmamız 
zenginlemiş olur. 
 
 ALİ İMRAN 184. (Resûlüm!) Eğer seni yalancılıkla itham ettilerse (yadırgama); 
gerçekten, senden önce apaçık mucizeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice 
peygamberler de yalancılıkla itham edildi. (Diyanet Vakfı Çevirisi) 
ALİ İMRAN 184.Seni yalanladılarsa, senden önce de resuller yalanlandı.Açık-seçik 
deliller, kutsal sayfalar ve aydınlatıcı Kitap’ı getirmişlerdi onlar. (Yaşar Nuri Öztürk 
çevirisi) 
ALİ İMRAN 184.Seni yalanlarlarsa (şaşma), senden önce apaçık deliller, Zeburlar (Tanrı 
sevgisini dile getiren ilahiler) ve aydınlatıcı kitap getiren elçiler de yalanlanmıştı. (Edip 
Yüksel çevirisi) 
 
Öncelikle buraya aldığım üç  çevirideki farklılılar hemen gözünüze çarpıyordur fakat 
diğer farklılılara girmeden bu ayette dikkatimi çeken hususu ifade edeyim: 
 
Allah burada “resul(elçi) kelimesini kullanmış. Şimdi eğer resul kesin olarak kendisine 
kitap verilen peygamberlere deniyor ise neden burada resullerle gelen diğerleri de 
vurgulanmış? (açık-seçik delil, mucize, kutsal sayfa, zeburlar…) 
 
Demek ki bu ayete göre resul= kendisine kitap gönderilen değil. Mesela sayfa da 
gönderilmiş olabilir. 
 
O zaman 2. Yorum mu doğru? Yani nebi= kendisine kitap gönderilen mi? 
 
“MERYEM 53. Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Harun’u bir peygamber 
olarak armağan ettik.” (Diyanet vakfı çevirisi) 
“MERYEM 53. Ona, acıdığımızdan dolayı kardeşi Hârûn’u da peygamber olarak armağan 
ettik.” (Süleyman Ateş çevirisi) 
 
Burada çok ilginç peygamber diye çevrilen kelime : “nebi” 
 
Bildiğimiz kadarıyla Harun peygambere Kitap gönderilmemiş , ancak Kuran’a göre o bir 
nebi.. 
 
O halde “Nebi= Kitap gönderilen” tezi çürüdü mü? 
 
 
Başka ayet : 
 
ALİ İMRAN 81. Hani Allah, peygamberlerden: “Ben size Kitap ve hikmet verdikten sonra 
nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım 
edeceksiniz” diye söz almış, “Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi?” dediğinde, 
“Kabul ettik” cevabını vermişler, bunun üzerine Allah: O halde şahit olun; ben de sizinle 
birlikte şahitlik edenlerdenim, buyurmuştu. ( Diyanet Vakfı çevirisi) 
 
İlginç… Peygamber olarak çevrilmiş, aslına bakalım: 
ALİ İMRAN 81.Ve unutma ki Allah, peygamberlerden misaklarını almış, şöyle demişti: 
“Size Kitap’tan ve hikmetten nasip verdim.Sonra size elinizdekini doğrulayıcı bir resul 
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geldiğinde, ona mutlaka inanacak ve ona muhakkak yardım edeceksiniz.Kabul ettiniz ve 
ağır yükümü üzerinize aldınız mı?”. “Kabul ettik.” dediler. “O halde tanık olun, sizinle 
beraber ben de tanıklardanım.” dedi. (yaşar Nuri Öztürk çevirisi) 
 
ALİ İMRAN 81.ALLAH peygamberlerden (nebilerden) şöyle misak almıştı: ’Size kitap ve 
hikmet vereceğim. Daha sonra, beraberinizdekileri doğrulayan bir elçi (resul) geldiğinde 
ona inanacak ve onu destekleyeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi ve bu sözleşmeyi yerine 
getireceğinize söz verdiniz mi,’ demişti. Onlar ’Kabul ettik,’ deyince, ’Öyleyse şahid olun, 
ben de sizinle beraber şahid olanlardanım,’ demişti. (Edip Yüksel çevirisi) 
 
Örnek olarak verdiğim ilk iki ayet ışığında bu ayeti nasıl düşünmeliyiz? Allah bu ayette 
nebilere kitap ve hikmet vereceğini, resullerin ise bunları doğrulayıcı olduklarını ifade 
ediyor. Halbu ki, bir önceki ayete göre Nebi’ye kitap da verilmeyebilirmiş. 
 
O halde ibre yorum 3’e doğru mu kayıyor? 
 
Şu an için bilmiyorum… 
 
Ben burada başlangıç noktamı sizlerle paylaştım… 
 
Ama hangisi doğru çıkarsa kabulüm, yeter ki aklım ve kalbim tatmin olsun. 
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Al-i İmran Suresi 186. Ayet ve Türkçe    
bilmenin avantajı 

 (30 Eylül 2013'te yazmış olduğum bu yazıyı , 08.08.2015 tarihli bir güncelleme notu ile 

kısmen çürütmüş bulunmaktayım; daha doğrusu Kuran çalıştıkça ve Kuranı anlamak 

için çaba gösterdikçe düşüncelerim de evirilmiş.  

Öncelikle 08.08.2015 tarihli notu aktarıyorum:) 

Biz Türkçe’ye Kuran dolayısı ile Arapça’dan pek çok kelime almışız. Aradan geçen zaman 

dilimi bana  “avantaj” olarak bildiğim bu hususun aslında bir “dezavantaj” da 

olabileceğini öğretti. 

Yukarıdaki yazıda ayette geçen “nefs” kelimesinin çevrilmeyip olduğu gibi bırakılması 

halinde, bu kelime zaten bizim dilimizde bu haliyle mevcut olduğu için, ayeti daha doğru 

anlayabileceğimizi iddia etmişim. Ayette “nefs” kelimesi yerine “can” kelimesinin 

kullanılmaması gerektiğini hala iddia ediyorum. Fakat “nefs” kelimesinin olduğu gibi 

kullanılması halinde de aslında bu kelimeyi tam anlamıyla anlamış olmayacağımız 

kanaatine vardım. Benzer şekilde,  “kader”, “ruh”, “kafir”, “münafık” vb. gibi Türkçeye 

geçmiş kelimelerin olduğu gibi kullanımının bazı sakıncalar oluşturduğunu 

düşünüyorum. 
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Sizlere bu konuda bir kitap tavsiyesi yaparak konuyu kapatmak istiyorum. Cengiz 

Özakıncı’nın “Dil ve Din” kitabı. Kitapta Kuranı doğru anlamak adına “dil” konusunun 

önemine vurgu yapan çok güzel yaklaşımlar var. Okumanızı tavsiye ederim. 

 (30 Eylül 2013 tarihli yazı ) Önce ayete ilişkin birkaç çeviri örneği vermek ve sonra 

neden böyle ilginç bir başlık attığımı açıklamak istiyorum:  

ALİ İMRAN 186. Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana 

çekileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok 

üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvâ gösterirseniz, muhakkak ki bu, 

(yapılacak) işlerin en değerlisidir. (Diyanet Vakfı çevirisi) 

ALİ İMRAN 186.Yemin olsun ki, mallarınızda da canlarınızda da imtihan edileceksiniz.Ve 

yemin olsun ki, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden de şirke batanlardan da 

incitici çok şey dinleyeceksiniz.Sabreder, takvaya sarılırsanız işte bu, iş ve oluşların en 

zorlularındandır. (Yaşar Nuri Öztürk çevirisi) 

ALİ İMRAN 186.Andolsun ki mallarınızla, canlarınızla sınanacaksınız, sizden önce 

kendilerine kitap verilenlerle Tanrıya şirk koşanlardan kötü sözler işiteceksiniz, birçok 

eziyetlere, zahmetlere uğrayacaksınız. Sabreder ve sakınırsanız şüphe yok ki bu, 

hâdiselere karşı gösterilen metanetten sayılır. (Abdülbaki Gölpınarlı çevirisi) 

ALİ İMRAN 186.Paralarınızla, canlarınızla sınanacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap 

verilenlerden ve ortak koşanlardan çok hakaretler işiteceksiniz. Direnir ve erdemli bir 

hayat sürerseniz büyük iş yapmış olursunuz. (Edip Yüksel çevirisi) 

ALİ İMRAN 186.Allah Teâlâ’ya kasem olsun ki mallarınız ve nefisleriniz hakkında 

imtihan olunacaksınızdır. Ve elbette sizden evvel kendilerine kitap verilmiş olanlardan 

ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Ve eğer sabrederseniz ve 

korunursanız, işte şüphe yok ki, bu azmolunacak umurdandır. (Ömer Nasuhi Bilmen 

çevirisi) 
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Ben bu ayeti önceden de duyardım ve hep cihatla, savaşla ilgili konularla birlikte dile 

getirildiği için de bir cihat ayeti zannederdim.Fakat ayeti tekrar okurken bir şey 

dikkatimi çekti: 

Ayet andolsun ki diye başlıyor ve mallarınızla ve canlarınızla sınanacaksınız diyor… Can 

ile sınanmak nedir? Savaş hali mi, ölüm tehdidi mi, sürekli ölümle burun buruna 

yaşamak mı, yoksa hastalık hali mi? Halbu ki, hayatı boyunca hiçbir ölüm tehdidi 

almamış, can korkusu yaşamamış, hatta hasta bile olmamış ve ölüp gitmiş müslümanlar 

olabilir… Burada ilginç bir şey var, düşünülmesi gereken… 

Hemen ayetin orijinaline bakalım: 

Ayette: “fî emvâli-kum ve enfusi-kum” olarak geçiyor, Arapça bilmiyorum ama Kur’anı 

Arapçasından okumasını biliyorum ve Türkçeye geçmiş ancak ayette gramatik olarak 

çekimlendiği için form değiştirmiş iki kök kelime görüyorum : mal ve nefis…. 

Evet şimdi ayet bana daha açık: hayatı boyunca mallarıyla ve nefisleriyle imtahana 

çekilmemiş bir tek insan bile yoktur ki Allah da buna and ediyor… 

Fakat Türkçede bu iki kelime varken ve aynen kullanılırken nefis kelimesi “can” olarak 

kullanılmış ve anlamı daraltılmış? 

“Ye shall certainly be tried and tested in your possessions and in your personal selves; 

and ye shall certainly Hear much that will grieve you, from those who received the Book 

before you and from those who worship many gods. But if ye persevere patiently, and 

guard against evil,-then that will be a determining factor in all affairs. (Yusuf Ali 

çevirisi)” 

Eğer Türkçe çevirelerden çeviri yapsalardı “your personal selves” diyemeyeceklerdi de 

belki  lifes, souls, vitalities vs. bir şeyler diyeceklerdi… 

Ne yazık ki İngilizce de “nefis” kelimesi yok.. Şükür ki biz bu kelimeyi doğrudan Kur’an 

dan almışız… 

Fakat neden aynen kullanılmamış, hayretimi maruz görün… 
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Kuran’a göre insanın yaratılışı ve Ankebut 
20 

 

Kur’an-ı Kerim’de insanın yaratılışına ait bir çok ayet var. Ve bu ayetler çerçevesinde 

günümüzde savunulan çeşitli görüşler mevcut. Bu görüşlerden belli başlılarını soru 

haline getirip  özetlersek : 

 

 İlk insan Hz. Adem midir, yoksa Hz. Adem ilk peygamber midir? 

 Hz. Havva Hz. Adem’in kaburga kemiğinden mi yaratılmıştır? 
 Hz. Adem dünyada mı cennette mi yaratılmıştır? 

 İlk insanlar kardeş evliliği yoluyla mı çoğalmıştır? 
 Hz. Adem’den önce de yeryüzünde insanlar var mıydı? 
 İnsan nasıl yaratılmıştır? 
 Kuran’da evrimsel sürece işaret olabilecek  ayetler var mı? 

  

Bu soruları artırmak ve ayrıntılandırmak mümkün. Konu ile ilgili pek çok ayet mevcut. 

Bu yazıda elbetteki ben yukarıdaki sorulara cevap aramayacağım. Ancak bir ayet 

dikkatimi çekti ki, başlangıç için çok çarpıcı ve yol gösterici : 

 
  

Ankebut (29)  Suresi 20. Ayet: 

“De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bakın. İşte 

Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır.” Gerçekten 

Allah her şeye kadirdir.” (Elmalılı Hamdi Yazır meali)  

 
  

  

Demek ki, Allah’ın yaratılışı nasıl başlattığı sorusuna yeryüzünde gezip dolaşarak bir 

cevap bulabileceğiz. Demek ki, bu konuda yeryüzünü sürekli gezip dolaşanların 

bulgularına “yok bizim kitapta o öyle yazmaz!” diyeceğimize, Allah’ın emrine uyup biz de 

bu konulara azıcık ilgi duysak pek de fana olmayacak… 
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Kur’an ayeti olmayan vahiyler  

Başlık olarak seçtiğim ifade bana ait değil. Ancak nesh gibi, recm gibi bazı meseleler 

gündeme gelince genellikle böyle ya da benzer bir ifadeyle cevap veriliyor. Bu konulara 

hiç girmeden önce bir alıntı yapmak istiyorum, sonra da bir soru gündeme getirmek 

istiyorum : 

 “Peygamberimize (asm) gelen her emir ve yasak Allah’ın vahiyle bildirmesi sonucu 

oluyordu. Ancak bu emir ve yasakların bir kısmı sadece mana olarak geliyordu. Peygamber 

Efendimiz (asm) de onları ümmetine anlatıyordu. Diğerleri ise hem mana hem de lafız 

olarak geliyor ve Peygamber Efendimizin (asm) onlara hiç bir katkısı olmadan olduğu gibi 

kalıyordu. İşte bunlar Kur’an ayetleridir. Manası Allah’tan olup da anlamı Peygamber 

Efendimize (asm) ait olanalar veya Kur’an ayeti olmayan vahiyler ise Kur’an’a 

girmiyordu. Okunan bir Kur’an ayeti olmadığı için Kur’an’a girmeyen ayetler vardı.” 

Peki soruyorum bunun Kur’andan delili nedir? 

Çünkü burası önemli. Siz bir meseleyi Kur’anda araştırıyorsunuz ve asla öyle bir ayet 

olmadığını görüyorsunuz. Peki diyorsunuz bu neden “haramdır” denilmiş? Cevap şu 

oluyor: Evet doğrudur Kur’anda asla geçmez ama peygamberimiz haram kılmıştır. Peki 

peygamberimiz Kur’an’da olmayan bir haram gerçekten getirmiş midir? 

Allah, kimsenin Kur’anın tek bir harfini bile kimsenin değiştirmeye gücünün 

yetmeyeceğine dair böyle niyeti olanlara tabiri caizse meydan okuyor. Peki hadisler için 

böyle bir şey söz konusu mu? 

Sahih diye bilinen bir hadise dair Allah’ın böyle bir koruma taahhüdü var mıdır? 

Yazının devamındaki ayetlerin bu yazı açısından ortak bir yönü var: 

Bu ayetlerden anlıyoruz ki bu konularda insanlar peygamberimize sormuşlar. Allah ise 

bunu ayetlerde açıkça bize göstermiş.. Demem o ki, ayetlerin tamamı zaten insanlar için, 

Allah bazı ayetlerde insanların soru sormaları karşısında peygamberimizin ne 

diyeceğine dair yapılan özel vurgunun sizce anlamı ne olabilir? Acaba insanları bu 

yazının başlığında yer alan türden cümlelerden men etmek için olabilir mi? 

Peki, Kuran’da hiç olmayan bir mesele hakkında Peygamberimizin Kuran dışı vahiy 

alarak haram-helal kıldığını iddia ettikleri meselelerin delili nedir? 
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Bakara/189 Sana, hilal şeklinde yeni doğan ayları sorarlar. De ki: Onlar, 

insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. İyi davranış, asla 

evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Lakin iyi davranış, 

korunan (ve ölçülü giden) kimsenin davranışıdır. Evlere 

kapılarından girin, Allah\tan korkun, umulur ki kurtuluşa 

erersiniz. 

Bakara/215 Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: 

Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler 

ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her 

hayrı bilir. 

Bakara/217 Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O 

ayda savaşmak büyük bir günahtır. (İnsanları) Allah yolundan 

çevirmek, Allah\ı inkâr etmek, Mes-cid-i Haram\ın ziyaretine 

mani olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında 

daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük 

bir günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden 

döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden 

kim, dininden döner ve kafir olarak ölürse, onların yaptıkları 

işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar 

cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar. 

Bakara/219 Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her 

ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar 

vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha 

büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını 

sorarlar. “İhtiyaç fazlasını” de. Allah size ayetleri böyle açıklar 

ki düşünesiniz. 

Bakara/220 Dünya ve ahiret hakkında (lehinize olan davranışları düşünün 

ve ona göre hareket edin). Sana yetimler hakkında soruyorlar. 

De ki: Onları iyi yetiştirmek (yüz üstü bırakmaktan) daha 

hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız, (unutmayın ki) 

onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, işleri bozanla düzelteni 

bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi de zahmet ve meşakkate 

sokardı. Çünkü Allah güçlüdür, hakimdir. 

Bakara/222 Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. 

Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. 

Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri 

vakit, Allah\ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi 

bilin ki, Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. 
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Mâide/4 Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar; de ki: 

Bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. Allah\ın size 

öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin 

için yakaladıklarından da yeyin ve üzerine Allah\ın adınıanın 

(besmele çekin). Allah\tan korkun. Allah\ın hesabı pek 

çabuktur. 

A’râf/187 Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: 

Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O\ndan 

başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O 

size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana 

soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah\ın katındadır; ama 

insanların çoğu bilmezler. 

Enfâl/1 Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah 

ve Peygamber\e aittir. O halde siz (gerçek) müminler iseniz 

Allah\tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat 

edin. 

İsrâ/85 Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin 

emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. 

Kehf/83 (Resulüm!) Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki: 

Size ondan bir hatıra okuyacağım. 

Tâ-Hâ/105 (Resulüm!) Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: Rabbim 

onları ufalayıp savuracak. 

Nâzi’ât/42 Sana kıyameti sorarlar: Gelip çatması ne zamandır? (derler.) 
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Sadece şarap mı haram? 

Google analytics sonuçlarına göre bu yazı okunma sıralamasında birinci sırada. 

Okuyucuların ortalama %15'i "bira içmek günah mı, şarap haram mı vb." arama 

sorguları ile bu yazıyı bulup misafir olmuşlar siteme. Ben de ayda yaklaşık 900 kişiyi bir 

mesajla karşılamaya karar verdim ve şu ibareleri yazının başına ekledim: 

 

Ben, Efendimin “Ulaştığı herkesi uyarsın” diye yolladığı kitabını inceleyen ve anlamaya 
çalışan bir kulum. Benim yorumlarımı enine boyuna sorgulamadan kabul etmek üzere 
veya “fetva” almak umuduyla bu siteye geldi iseniz sorunuza Kuran’ın verdiği yanıtı değil 
benim yanıtımı almış olacaksınız. Başkalarından etkilenmek kötü bir şey değildir. Ama bu 
etkilenme işi teslim olmaya dönerse kendinizi büyük çelişkiler içinde bulursunuz. Çünkü 
herkesin yaşam deneyimi, aklı, soruları farklı olabilir. Sorulara verdiği yanıtlar da farklı 
olabilir. Bu çelişkili davranışı ısrarla sürdürürseniz en büyük çelişki olan Allah’ın yanı sıra 
tanrılar edinme hatasına düşmüş olursunuz. Kuran’la ilgileniyorsanız değişik yorumları 
okuyun. Ama sorularınıza yanıtları ancak kendiniz Kuran’a çalışarak verebilirsiniz. Bunun 
için siz de elinizden geldiğince Kuran’ı çalışın ve fikrine saygı duyduğunuz kaynakların 
yorumlarını kendi anladıklarınızın terazisinde tartın. Ben de bundan başka bir şey 
yapmıyorum. 

“Kuran bu konuda bunu diyor” türünde yorumların Kuran’ı incelemeyen kişilere yol 

göstermeyeceğini düşünüyorum. Kuran kaynaklı reçeteler yazmaya başlarsak bir süre 

sonra kendimizi ilmihal yazarken buluruz, ki geçmişte de böyle olmuştur. Kuran’ın 

“korunuyor” olmasının nedeni üzerinde düşünün. Bilgi, kişiler ve kuşaklar arasında 

kayıpsız aktarılabiliyor olsaydı buna gerek olur muydu? 

 

Bu yazı sadece”hazır reçete” arayanlar için bir cevap içermez.  “Sadece şarap mı haram?” 

sorusunu neden sorduğunuzu ilk kendinize sorun, eğer gerçekten merak ediyorsanız Kuran 

size yol gösterecektir. 

 

 

 8 Aralık 2013 tarihli yazı:  

Bu yazıda meseleye “sığ” bir bakışa ilişkin  eleştiri getirmek istiyorum. 

Mesela önce aşağıdaki alıntıyı okuyalım : 
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Soru: Alkolün her türlüsü mü yoksa sadece şarap mı haram? (Aide Baysal) 

Cevap: Sarhoş eden içkilerin hepsi haramdır. Ancak Kur’ân’ın hamr dediği şarapla öteki 

içkiler arasında bir fark var. Şarabın bizzat kendisi necis (pis) görülmüştür. Elbiseye veya 

herhangi bir yere şarap dökülse kirletir, orayı yıkamak gerekir. Ama öteki içkileri içmek 

haram olmakla beraber şarap gibi necis değildir. Mesela kolonya içmek haram olmakla 

beraber temizlik için kullanmakta bir sakınca yoktur. Ayrıca üzüm dışındaki maddelerden 

yapılan, az miktarda alkol içeren maddeleri (bunlara nebiz denilir) sarhoş etmeyecek 

miktarda içmenin caiz olduğu görüşünde bulunan fakihler de vardır ki bunların başında 

İmam-ı Azam gelir. Bu konuda ayrıntı için “Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri” adlı eserimizin 

birinci cildinde, “Sana şaraptan ve kumardan sorarlar” (Bakara: 2\219) ayetinin tefsirine 

bakınız. Aynı konudan şikâyetçi olan sayın Ertuğrul Tanören’in de duygularını 

paylaşıyorum. 

Kaynak 

 

Yukarıda alıntıladığım yazıya benzer bir yaklaşımı ilk önce Yaşar Nuri Öztürk’ün bir 

kitabında da görmüştüm. tekrar başka bir yerde görünce dikkatimi çekti ve bu konuda 

yazılmış bazı yazıları okudum. 

Meselenin (aslında bence biraz sonra açıklayacağım üzere  ortada bir mesele yok) 

çözümüne yönelik tartışmalarda üzerine odaklanılan ayette geçen kelime “hamr” 

kelimesi. Önce ilgili ayetleri sizinle paylaşmak istiyorum ( Tercihen tek meal kullandım, 

eğer diğer meallere bakacak olursanız içki, şarap, sarholuk verici madde vb. kavramların 

hamr kelimesi karşılığında kullanılmış olacağını göreceksiniz) : 

 

5:90  : Ey müminler! Şarap (içki içmek), kumar oynamak, ibadet için dikilen putlar, 

(cahillik devrinde kullanılan) fal okları hep şeytanın işinden pis birer şeydir. Onun için 

bunlardan sakının ki, kurtulasınız. (Ali Fikri YAVUZ meali) 

5:91 : Muhakkak şeytan, şarabda ve kumarda aranıza düşmanlık ve kin düşürmek; sizi 

Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık siz, bunlardan sakınmaz 

mısınız? (Ali Fikri YAVUZ meali) 

2: 219 : (Ey Rasûlüm), sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “- Onlarda hem büyük 

günah, hem de insanlar için bazı (ufak tefek) faydalar vardır. Fakat günahları 

faydalarından daha büyüktür; “Yine sana hangi şeyi nafaka verceklerini soruyorlar. De 

ki: “- İhtiyacınızdan geri kalanı harcayın.” Allah âyetlerini size böyle açıklıyor ki, 

düşünesiniz; (Ali Fikri YAVUZ meali) 

 

Üzerine basa basa bir çok yazımda Arapça bilmediğimi sadece Kuranı Arapçasından 

okumasını bildiğimi dolayısı ile kelimeleri tanıyabildiğimi ve bunun bana çok defa 

büyük  fayda sağladığını söyledim. Yine söylüyorum. 

http://haber.gazetevatan.com/0/34623/4/yazarlar
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Bana bu şekilde “sadece”  kelimelerin kökeni ve tarihselliği üzerinden yapılan amansız 

tartışmalar vakit kaybı gibi geliyor. Çünkü Allah muhakkak bize konuyu açıklığa 

kavuşturmamız için Kuranın bir yerlerinde bir anahtar vermiştir diye düşünüyorum ve 

şükür şimdiye kadar o anahtarı hep buldum. 

Ama gelin öncelikle ne demek istediğim daha anlaşılır olsun diye internette bulduğum 

konu ile ilgili bir tartışmayı daha sizlerle paylaşayım sonra da sadede geleyim : 

 

“Hamr” kelimesi Kur’anı kerimde 6 yerde geçmektedir. Lügatta, “hamr”ın üç manası vardır. 

1. Üzüm 

2. Üzüm Suyu, Şıra 

3. Şarap, İçki 

Yusuf Suresi 36. ayette, “hamr” kelimesi üzüm manasında kullanılmıştır. Bu ayete meal ve 

tefsir yazan üstadlarımız, bu ayetteki bu kelimeye her ne kadar “şarap” manası vermişlerse 

de, buradaki “hamr” şarap değil üzüm manasınadır. Hocalarımız burada doğru tercih 

yapmamışlardır. Şarap sıkılmaz, şarap yapılır. Üzüm sıkılır. Buradaki sıkmak fiili, hamr’ın 

üzüm manasına geldiğinin açık delilidir. 

Bakara 219, Maide 90, 91 de “hamr” kelimesi şarap ve içki manasına kullanılmıştır. 

Üzümden ve nişastadan yapılan içkilerin hepsine hamr denir. Bir taraftan mayalanmış 

içeceği ifade ederken, diğer taraftan zihnî melekeleri örten,bulandıran içki manasınadır. 

Kaynak 

(Not : Linkteki yazı güzel bilgiler içeriyor, tavsiye ederim) 

 

Şimdi sizlerle 16. Surenin 64. ve 67. ayetlerini paylaşmak istiyorum. Bence hiç hamr 

kelimesinin kökeni üzerinde tartışmaya girmeye gerek kalmadan Allah bize bir mantık 

sunuyor. Hem de bunu 64. ayette vurgulamaya başlıyor Allah . Yine aynı mealden 

alıntılıyorum: 

 

Nahl Suresi 64. Ayet : Ey Rasûlüm, bu Kur’an’ı sana ancak insanların ayrılığa 

düştükleri din işlerini beyan etmek için ve iman edecek kimselere bir hidayet, bir 

rahmet olsun diye indirdik. 

Nahl Suresi 67. Ayet  : Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvalarından da içki ve güzel 

bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda aklı olup düşünen bir topluluk için 

(Allah’ın kudretine delâlet eden) bir alâmet var… (Bu âyet-i kerime içki haram 

kılınmadan önce Mekke’de nâzil olmuştur.) 

 

16/67’de “hamr” kelimesi geçmiyor. Fakat çok önemli bir bilgi geçiyor. Mealde içki diye 

çevrilen kelime “sekera” kelimesi ki Türkçeye de geçmiştir. Yani sarhoşluk veren…. 

http://www.ahmettekin.net/?47-15-de-cennette-leziz-sarap-irmaklari-mi-uzum-suyu-irmaklari-mi-zikrediliyor-,91
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Dikkat edin tezatlığa, bir yanda güzel rızık diğer yanda sekerat veren yani kötü olan, 

olumsuzlanan… Demek ki kötü olan hurma ve üzüm ağaçlarının meyvesinden sarhoşluk 

veren şey yapmak yani içki yapmak (içmek)  kötü bir şey. Şimdi biraz mantık yürütürsek 

yani akledersek burada olumsuzlanan asıl şeyin sarhoşluk veren maddenin kötülenmiş 

olduğu gerçeğini anlarız. Yani sarhoşluk veren şey arpadan da yapılıyorsa farketmez, 

arpadan gıda da yapılır, bira da…. Allah’ın bize verdiği “güzel rızık-sarhoşluk veren” şey 

kalıbına uyuyor burada, bir çelişki yok ortada. 

Sonuç olarak Arapça’da “hamr” kelimesi üç anlama geliyorsa, Allah “hamr” kelimesini 

nerede olumsuz anlamda anlamamız gerektiğine dair ölçüyü bizlere zaten 

vermiş.  “Sadece şarap haram” gibi sığ bir mantıkla mesele nasıl dallandırılıp 

budaklandırılıyor anlamıyorum. 

  



34 
 

 

 

 

Akıl etmek ile ilgili ayetler… 

 

Bakın vatandaşlarımıza dini bilgiler veren bir portal okuyucuları nasıl bir bilgi sunmuş? 

  

Sual: Kur’an-ı kerimde, birçok yerde (Akıl etmez misiniz) ifadesi geçmektedir. Bid’at 

ehli ile felsefeciler, bu âyetleri istismar edip, (Allah akıl edin, düşünün, derken, bizi 

düşünmekten, akıl etmekten, akılla Kur’anı anlamaktan, dini hükümler çıkarmaktan bizi 

kimse alıkoyamaz) diyorlar. Bu âyetlerde, akıl edin de dini hüküm mü çıkarın deniyor? 

CEVAP 

Akıl etmekle ilgili âyetlerin hiç birinde, Kur’anı anlamak veya dini hüküm çıkarmak için 

akıl edin diye bir ifade yoktur. 

 

  

Konuyu açıklamak için de devamında çeşitli örnekler verilmiş. Ben iki tanesini sizlerle 

paylaşayım: 

 

  

Örnek 1: (Kur’anı öğüt almak için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan yok 

mu?) [Kamer 17] 

Kur’anı ezberlemek için kolaylaştırdık. O halde onun öğütlerini dinleyen, onu ezberleyen 

yok mu? (Celaleyn) 

Örnek 2: (Hâlâ Kur’anı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tan 

başkası tarafından indirilseydi, mutlaka onda birçok çelişki bulunurdu.) [Nisa 82] 
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Bu âyette Kur’an-ı kerimi Resulullahın yazmadığı, Allah tarafından indirildiği 

vurgulanmak isteniyor. Allah tarafından indiğini hâlâ anlayamadınız mı deniyor. Yoksa 

âyetlerden herkes hüküm çıkarabilir denmiyor. 

İlgili yazının tamamı için 

Örnek 1’e kısa bir cevap ya da soru: “Andolsun biz Kur\an\ı, öğüt almak için 

kolaylaştırdık. O halde düşünüp ibret alan yok mu?” Kamer Suresinde sadece ayet 17’de 

değil tam 4 kez geçiyor. (17-22-32-40) Surenin tamamını okuyunca sanki sadece Kuran’ı 

ezberlemekten bahsetmiyor gibi ama? Ayrıca neredeyse tüm çevirmenler tarafından 

“öğüt almak/ibret almak” olarak çevrilen “lizzikri” ifadesi de bu haliyle sadece Kamer 

Suresinde yine aynı ayetlerde geçiyor. ( 17-22-32-40) Burada mesela matematikçilerin 

falan dikkatini bir şey çekerse hemen susturalım mı, “susun ayet sadece Kuran’ı kolay 

ezberlemekten bahsediyor” mu diyelim? 

Örnek 2’ye kısa bir cevap ya da soru: Sevgili büyüklerim dayanamadım baktım ayette 

“düşünmek” olarak çevrilen kelime “tedebbür” diye bir kelimeymiş orjinalinde. “Sonunu 

görünceye kadar bir şeyin bir bütün olarak başlangıcına ve sonuna bakmak” anlamını 

içeriyormuş. Düşünmekten biraz daha fazlası gibi, ciddi bir eylem saklı içerisinde; 

Kuran’da asla ihtilaf, çelişki olmayacağına dair bir eylem. Evet ayetlerden hüküm çıkarın 

denmiyor ama sanki “sonunu görünceye kadar bir şeyin bir bütün olarak başlangıcına ve 

sonuna bakın” deniyor gibi. 

  

Sevgili bu yazıyı okuyanlar siz  ne dersiniz bu konuda? 

  

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=481
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On dokuz konusuna giriş 

 

Bu yazının başlığını aynen alıp internette tarama yaparsanız karşınıza konu hakkında 

detaylı bilgiler veren pek çok site muhakkak çıkacaktır. Bu yüzden benim bu yazıda 

güttüğüm amaç, sizlere on dokuz sisteminin varlığını ispatlamaya çalışmak ya da 

yokluğunu savunmak olmayacak. 

Bu yazıda esas olarak ben , 19’un tüm müslümanlarca incelenmesi gereken bir konu 

olduğunu vurgulamaya ve ispatlamaya çalışacağım. 

 

 

  

Konuya isterseniz bir ayet meali ile başlayalım ve aşama aşama gidelim: 

Aşama 1: Bir ayet 

Bakara Suresi Ayet 26 : “Allah, gerçeği açıklamak için bir sivrisineği, hatta onun ötesinde 

olan bir şeyi misal getirmekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen gerçek 

olduğunu bilirler. Kâfirler ise “Allah böyle misal vermekle ne kastediyor?” derler. Allah bu 

misal ile birçoklarını şaşırtır, yine onunla birçoklarını yola getirir; ancak bununla 

fâsıklardan başkasını şaşırtmaz.”(Bakara, 2/26). 

  

Aşama 2: Dikkat çeken hususlar ve ulaşılan sonuçlar 

Ayeti ilk okuduğumda, benim dikkatimi bazı hususlar çekmişti. Konuyu uzatmamak için 

sadece ulaştığım sonuçları yazıyorum: 

1-) Allah bize bazı misaller veriyor. Bu ayette verilen misal sivrisinek. 
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2-) İman etmiş kimselerin  Allah’ın verdiği misaller karşısındaki ilk tepkisi bunun bir 

hakikate işaret olduğuna dair duydukları eminliktir. 

3-) Kafirlerin sorusu ise aslında altında inkar amacı yatan bir sorudur : mâżâ 

erâda(A)llâhu bihâżâ meśelen = Allah bu örnekle neyi murad etti/kastetti? 

4-) Allah bu misallerle, birçoklarının dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercihlerinin önünü 

açar, birçoklarına da doğru yolu gösterme lütfunda bulunur. Verdiği misallerle yalnızca 

âsilerin, günahkârların, doğru ve mantıklı düşünmeyi terk edenlerin, fâsıkların, dalâleti, 

bozuk düzeni, helâki tercihlerinin önünü açar. ( Bu son madde Ahmet tekin çevirisinden 

alıntıdır) 

  

Aşama 3: Yeni bulgular 

  

Daha sonra ayet ile ilgili yaptığım okumalarda şöyle bir bilgiye ulaştım: 

  

İbn Abbas’tan yapılan rivayetlere göre, biraz sonra mealini vereceğimiz ayetlerde“sinek-

örümcek”ten misal verilince, müşrikler “Allah böyle misal vermekle ne 

kastediyor?” dediler. Bu ifadeleriyle gerçekten bunun hikmetini öğrenmek istiyor 

değillerdi. Maksatları, Kur’an’ın belagatı karşısında uğradıkları hezimeti, onun manasında 

-akıllarınca- buldukları kusurları bahane ederek bunu fırsata dönüştürmek istiyorlardı. 

Bazı rivayetlere göre, bu gürültüyü koparanlar Yahudilerdir.(bk. İbn Aşur, ilgili ayetin 

tefsiri).         (Kaynak) 

  

Tabi bu bulgu bana yetmedi ve araştırmaya devam ettim. Çünkü yukarıdaki satırlar 

sadece o dönemde vuku bulan bir olayı açıklıyordu, oysa Kur’an zamanlar ötesi idi ve 

günümüz için de muhakkak yeni hakikatler taşımalıydı. 

Devamında aşağıdaki bilgiye ulaştım: 

Bu âyet içinde ismi geçen sivrisineğin, Arapça adı ‘BEÛD’ dur. Âyette BEÛDAT’ şeklinde yer 

alır. Kelimenin sonundaki ‘t’ harfi kelimeye dişil bir anlam yükler. Yani âyette sivrisineğin 

dişisinden bahsedilmektedir. Ayrıca âyetin devamında yer alan ‘FEVKAHÂ’ (onun ötesinde) 

kelimesinin sonuna ilave edilmiş ve sivrisineğe işaret eden ‘hâ’ zamiri de, dişiliği ifade 

etmek için kulanılır. Yani misal olarak özellikle dişi sivrisinek seçilmiştir! 

Kur’an’ın, özellikle dişi sivrisinekten bahsediyor olmasının elbette büyük bir hikmeti vardır. 

Ancak bu hikmet, âyetin nazil olduğu zamandan yüzyıllar sonra, bilimsel bir dizi 

araştırmalar sonunda ortaya çıkmıştır. SİVRİSİNEK yazısında ayrıntılarıyla okuduğunuz 

gibi, insanın kanını emen ve kanı yumurtaları için kullanan sivrisinek, dişi sivrisinektir. İşte 

Kur’an, bu gerçeğe işaret etmek için misali dişi sivrisinekten vermiştir. (Kaynak) 

  

Aşama 4: Allah bu örnekle neyi murad etti/kastetti? 

Evet, 19 konusuna bana giriş yaptıran kısım ise bu kısım. 

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/10956/bakara-suresinin-26-ayetinde-fakat-kufre-dusenler-allah-bize-bu-ornekle-ne-demek-istemistir-derler-ifadesi-var-bu-ayete-gore-ayetlerin-ne-demek-istedigini-anlamaya-calismak-gunah-midir.html
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/9785/kuran-da-sivrisinek.html
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Yukarıda 2:26’da dikkatimi çeken hususlar üzerine yaptığım okumalar sonucunda işte 

böyle güzel bilgilere ulaşmıştım. Şimdi başka bir surede ve ayette karşıma öyle bir ifade 

çıktı ki aynısı 2/26’da da geçiyor ve eğer yanlış tespit etmediysem bu iki ayetten 

başkasında da geçmiyor. 

  

“mâżâ erâda(A)llâhu bihâżâ meśelen = Allah bu örnekle neyi murad etti/kastetti?” 

  

Müddesir Suresi Ayet 30: Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri 

görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık 

ki, böylelikle, kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını 

arttırsın; hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde 

hastalık bulunanlar ve kâfirler de: “Allah bu misalle ne demek istemiştir ki?” desinler. İşte 

Allah böylece, dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin 

ordularını, kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür. 

Aşama 5: Onların sayısı….. 

74/30’da vurugu yapılan sayı 19… Bunu önceki ayetten anlıyoruz. Çünkü Allah 

doğrudan doğruya “üzerinde 19 var” diyor bizlere. Evet 74/29’un çevirisi birebir böyle: 

“Üzerinde 19 var” 

Yani 19….. 

-İnkarcılar için bir imtihan vesilesi, 

-Kendilerine kitap verilenlerin iyiden iyiye öğrenmesi için bir imkan, 

-İman edenlerin imanını artırıyor, 

-Hem kendilerine kitap verilenleri hem müminleri şüpheden koruyor, 

-Kafirler ise yine o sözü söylüyor : Allah bu örnekle neyi kastetti? 

  

Aşama 6: Tartışmalar 

Tabi konu üzerinde bir çok tartışma var. Yani mesele sadece 19 üzerinden gitmiyor, 

Yalnızca Kur’an mı, hadisler dinin kaynağı mı, Kuran’a eklenen ayet mi var vb. gibi yan 

konulara sapıyor. Konunun tarafları bilenlerce malum. Bilmeyenler ise internette biraz 

araştırma yaparlarsa meselelere kısa sürede vakıf olabilirler. Ben bu yazıda bunlara 

girmeyeceğim. 

Aşama 7: Ulaştığım iki temel sonuç 

-74/30’u okuyup da 19’u es geçenleri, üstünü örtmeye çalışanları hayretlerle 

karşılıyorum ve onlara 2/26 ile birlikte ele aldığım bu yazıyı sunuyorum. 

-2/26 ayetinin sonunda yer alan uyarı beni korkutuyor ( hatırlayalım : Allah bu misal ile 

birçoklarını şaşırtır, yine onunla birçoklarını yola getirir; ancak bununla fâsıklardan 

başkasını şaşırtmaz.), bu yüzden yanal konulara girmeden  19 üzerine yapılan 

araştırmada odak noktası sadece 19’da  kalmalı. 
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Son söz: “mâżâ erâda(A)llâhu bihâżâ meśelen” ifadesi ilk olarak 2. surede, son olarak 74. 

surede geçiyor. Arada 19’sal bir bağlantı var mıdır diye baktım ve ne göreyim? 74+2= 

76, 19’un 4 katı 

Edit: (14.07.2015) Tabi bu matematiksel olarak bir şey ifade etmez sadece ilginç bir 

rastlantı. 
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Kadın ve başörtüsü yazı dizisi 

 

Yazıma bir uyarı ile başlamak istiyorum. Bu yazı sadece anlamak amaçlıdır. İslamda 

örtünme “vardır” veya “yoktur” gibi bir sonuca ulaşmak için yazılmış bir yazı değildir. 

 

Mevcut mealler, konu ile ilgili hadisler, din alimlerinin günümüze kadar gelen 

görüşleri,çeşitli makaleler incelendiğinde özetle ağırlıklı olarak şu sonuçlar karşımıza 

çıkmaktadır. 

-Kadının eli ve yüzü hariç tüm bedeni vücut hatlarını göstermeyecek şekilde 

kapanmalıdır. 

-Kapanmanın şekli ve ayrıntıları konusunda ise çeşitli farklı uygulamalar vardır. Çarşaf 

veya pardesü+başörtü gibi, avuç içlerinin veya ayakların gözüküp gözükmeyeceği gibi. 

Peki bu hükümlere kaynaklık  ayetler hangileridir diye sorarsak; Kur’ân-ı Kerîm’de 

kadın giyimini konu edinen ikisi temel olmak üzere üç âyet vardır. 

Nur 31: 

Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve 

iffetlerini esirgesinler. Kendiliğinden görünen kısımları müstesna olmak üzere, 

zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini (humr) , yakalarının üzerine (kadar) 

örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, 

erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları 

(mümin kadınlar), ellerinin altında bulunan (köleleri), erkeklerden, kadına ihtiyacı 

kalmamış (cinsî güçten düşmüş) hizmetçiler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık 

hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. 

Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye, ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! 

Hep birden Allah’a tövbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz. 

Ahzab 59: 
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Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de 

cilbablarından (dış elbiselerinden) üzerlerini sımsıkı örtsünler. Bu onların 

tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber 

Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 

Nur 60: 

Bir nikah ümidi kalmayan, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların ise, zinetlerini (yabancı 

erkeklere) göstermeksizin dış elbiselerini (sıyab)  çıkarmalarında kendilerine bir vebal 

yoktur. Yine de iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir. 

Sorularıma geçmeden önce belirteyim ki günlerdir konu ile ilgili çeşitli yazılar, 

tartışmalar, tefsirler, alimlerin görüşleri vs. okuyabildiğim kadar okudum. Ancak şu ana 

kadar okuduklarımda biraz sonra soracağım sorulara net olarak cevap alamadım. 

Sorulara geçmeden belirteceğim diğer bir husus, yaptığım araştırmalarda baş örtmenin 

kesin bir emir olduğunu ifade  eden her kaynakta delil olarak Nur Suresi 31. Ayette 

geçen ve “başörtüsü” olarak çevrilen “humur” kelimesi gösteriliyordu. Ancak bazıları bu 

kelimenin örtü olarak çevrilmesi gerektiğini, örtülecek yerin ise ayette belirtildiği üzere 

göğüs bölgesi olduğu tartışılıyordu. Mesela bu tartışmalardan birisine örnek verecek 

olursak: 

“Hiçbir tartışmaya imkan bırakmayan nokta, göğsün tamamen kapatılmasıdır. Saçların 

bütünüyle görünmeyecek şekilde, kapatılmasını emreden bir ifade yoktur. Cenabı Hak 

bunu kulunun tercihine bırakmıştır. Her Müslüman bunu, yaşadığı iklim şartlarına ve 

toplum örfüne göre kendisi belirler. Ve başörtüsünü ona göre seçer.”   

Ben ayette geçen ve  “Hımar” kelimesinin çoğulu olan “humur” kelimesinin genel olarak 

örtü mü olduğu üzerindeki tartışmalara şu aşamada hiç kulak asmıyorum. Çünkü benim 

sorularım çok başka. 

O zaman sorularıma geçeyim: 

 1-) Nur/31’de geçen “kendiliğinden görünen kısım” dan kasıt nedir? Neden el 

kendiliğinden gözüken oluyor da, yüz oluyor da mesela sırt olmuyor? Allah 

“kendiliğinden gözüken” derken acaba bize neyi işaret ediyor tam olarak? 

2-) Nur/60 ayetine baktığımızda Allah yaşlı kadınlara zinetlerini göstermemek şartıyla 

“sıyab”larını çıkarabileceklerini söylüyor. Burada kastedilen zinet  nedir? Bu soruya 

verilecek cevap Nur/31’e ışık tutumaz mı? Eğer saç zinet ise Nur/60’a göre yaşlı kadın 

“sıyab”ını çıkarabiliyor ama başörtüsünü hala çıkaramıyor bu konuda ne dersiniz? 

3-) Nur/31’de kadınların zinetlerini gösterebilecekleri kişiler sayılıyor. Zinetin ise sınırı 

çizilmiyor. O halde kadın kayınpederine göğüslerini gösterebilir mi? 

4-) Ahzab 5’da “cilbab” kelimesi geçerken Nur/60’da Allah neden “sıyab” kelimesini 

kullanmış olabilir? 

 Sanırım bu soruların “çelişkisiz” cevabı “humur”a nasıl bir anlam verilmesi gerektiğini 

belirleyecek. Bu sorular cevap bulmadan Nur/31’in ilgili kısmına yapılan çeviriler beni 

tatmin etmiyor. 

İşte o çevirilerden bazı örnekler: 
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Baş örtülerini (humr) , yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. 

Baş örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) koysunlar. 

Başörtülerini, gerdanlarını, gerdanlıklarını açıkta bırakmayacak şekilde göğüslerinin 

üzerine sarkıtarak örtsünler. 

Baş örtülerini yakalarının üzerine koysunlar (göğüs ve boyunlarını göstermesinler). 

ve örtülerini/başörtülerini göğüslerinin/yakalarının üstünü örtecek şekilde 

omuzlarından aşağıya doğru salsınlar. 

Örtülerini göğüslerinin üzerine kapasınlar. 

Baş örtülerini (göğüs) yırtmaçlarının üstüne koysunlar. 

..örtülerini, yakalarını kapatacak şekilde örtsünler. 

Örtülerini/başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar. 

Son söz: Günümüz dünyasının  icbar ettiği şartlara göre Allah’ın bir hükmünü yanlış 

anlamalar vererek değiştirmeye çalışmak büyük soysuzluktur. Ancak  “geçmişten beri 

böyle yapılıyordu; sana ne oluyor ki meseleyi kurcalıyorsun” baskısını üzerinde 

hissetmeden Kuranı anlayabilmek adına ve yeni Müslüman olmuşcasına bazı sorular 

sormak da meselelerin hakikatlerini aramak adına güzel bir eylem diye düşünüyorum. 

Yeni Müslüman olmuş ve konuyu araştıran bir Müslüman kadın ile aranızda şöyle bir 

diyalog geçse ne yaparsınız? 

-Allah benim nasıl giyinmemi istiyor? 

-Şuralarını şuralarını kapatacaksın. 

-Şuraları şuraları derken? 

-Bunlar din kitaplarında bildirilmiş. 

-Bazıları yüzüne peçe dahi takıyor ama…Burka falan… 

-Hepsinin kaynağı var dinde.. 

-Kuranda mı? 

-Kuran hepsini yazmaz, hadislerde… 

-Peki Kuranı Allah koruyacağını vadetmiş ve korumuş, bu vaat hadisler konusunda da 

var mı? 

-? 

 

Önemli not: Bu yazı bir sesli düşünmedir. Bir hüküm verme çabası yoktur. Hüküm Allah’ındır. 

 

 -Yazı biraz uzun olacak, bu yüzden yazıyı 3 bölüme ayırdım ; doğrudan konuya girmek 

isteyenler bölüm 3’den itibaren okumaya başlayabilirler. – 

 Bölüm 1: -Hatırlatma- 
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“Kuran’da tesettür ve başörtüsü konusunda bambaşka sorular” başlıklı yazımda 

kadının örtünmesi konusu ile ilgili olan ayetlerin çevirilerini yazmış ve yazımın 

sonunda ise dört soru sormuştum. Bu soruları hatırlayacak olursak : 

 1-) Nur/31’de geçen “kendiliğinden görünen kısım” dan kasıt nedir? Neden el 

kendiliğinden gözüken oluyor da, yüz oluyor da mesela sırt olmuyor? Allah 

“kendiliğinden gözüken” derken acaba bize neyi işaret ediyor tam olarak? 

2-) Nur/60 ayetine baktığımızda Allah yaşlı kadınlara ziynetlerini göstermemek 

şartıyla “sıyab”larını çıkarabileceklerini söylüyor. Burada kastedilen 

ziynet  nedir? Bu soruya verilecek cevap Nur/31’e ışık tutumaz mı? Eğer saç ziynet 

ise Nur/60’a göre yaşlı kadın “sıyab”ını çıkarabiliyor ama başörtüsünü hala 

çıkaramıyor bu konuda ne dersiniz? 

3-) Nur/31’de kadınların ziynetlerini gösterebilecekleri kişiler sayılıyor. Ziynetin 

ise sınırı çizilmiyor. O halde kadın kayınpederine göğüslerini gösterebilir mi? 

4-) Ahzab 5’da “cilbab” kelimesi geçerken Nur/60’da Allah neden “sıyab” 

kelimesini kullanmış olabilir? 

 Soru 1’den bu yazıda bahsetmeyeceğim. Bu yazının konusu diğer üç soru olacak. 

 Sorularımı başlatan aslında soru 3 olmuştur. Şöyle ki Nur/31 de: 

 “Ziynetlerini kocalarından, babalarından, kayınpederlerinden, oğullarından, 

üvey oğullarından, kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin ya da kız kardeşlerinin 

oğullarından, kendi (mü’min) kadınlarından yahut yasal olarak sahip oldukları 

cariyelerinden veya kendilerine bağlı olup cinsel isteklerden yoksun bulunan 

erkek hizmetçilerinden ya da kadınların mahrem yerlerinin henüz farkında 

olmayan çocuklardan başka kimsenin önünde açığa vurmasınlar. “ 

 buyruluyor. 

Hangi kaynaktan baksam kadının ziyneti= el ve yüzü hariç her yeri olarak 

yazılmış. Peki o halde, ayetin bu kısmı kapsamında bir kadın kocasının babasının 

yanında memeleri açık olarak oturabilir mi?  

Bakın Google’da aramalarında İslami bir  konuda fetva aradığınızda muhakkak 

karşınıza ilk sayfada çıkan sitelerden birinde kaynak tam da bu soru sorulmuş. 

İsterseniz kendiniz bakın; soruya cevap verilmiş mi? Değil bu site, onlarca sitede ben 

bunu araştırdım ve sorduğum soruya cevap bulamadım. 

 

 Bölüm 2: -Gerekçe- 

Tekrar soruyorum: Ayete göre kadının saçı ziynet midir; “evet”, kayınpederinin 

yanında saçını açabilir mi “evet”; kadının “memesi” ziynet midir “evet”, (ayette 

ziynet derken sadece saçı veya boyunu vs. değil tamamını kastediyor; herkes 

bunda hemfikir) o halde ayete göre “memesini” gösterebilir mi? “….??” 

http://www.sorularlaislamiyet.com/m/index.php?oku=14351
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 Bu soruya ilişkin hiç bir cevap bulamadım demek haksızlık olur. Bulduğum 

cevaplardan ilki (şu anda hangi sitede rastladığımı hatırlayamadığım için linkini 

veremiyorum ama) ayetin bu kısmının verilen bir ruhsat olduğunu belirtiyor; bazı 

durumlarda olabilecek maksimum sınırı kapsadığını ifade ediyordu. Fakat bu 

sonuca nasıl ulaşıldığına dair bir delil getirilmediği için bu açıklama beni tatmin 

etmedi.  

Diğer bir cevap ise; ilgili kısmın yanlış çevrilmiş olduğu idi.  kaynak Orada şöyle 

bir çeviriye rastladım : “Ziynetlerini açığa çıkarmasınlar, sadece kocaları için 

[çıkarsınlar]; yani babalarına [dahi], kocalarının babalarına, oğullarına, üvey 

oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin ya da kız kardeşlerinin 

oğullarına, kadınlarına, yeminlerinin anlaşmalı olduklarına, kendilerine bağlı 

olup da cinsel isteklerden yoksun erkeklere, kadınların avretlerinin farkında 

olmayan çocuklara [dahi] açığa çıkarmasınlar;” 

 Çeviride “ev” bağlacına “yahut” değil “dahi” anlamı verilmişti, ancak okuduğum 

yaklaşık 30 çevirinin hiç birisinde böyle bir çeviri yoktu ve “ev” bağlacına dahi 

anlamı verilebilseydi en az birisi verirdi diye düşündüm ve ayrıca cümlenin 

gidişatından burada koyulan bir kurala istisna hallerinin sayıldığının anlaşıldığını 

düşündüm ve bulduğum bu cevap da beni tatmin etmedi.   

 

Edit: Yapmış olduğum eleştiriye ilgili siteden gelen güzel cevabı da yayımlamayı borç 

bilirim: 

…….“Çünkü burada bir kural koyulması ve ardından istisnalarının sayılması durumu 

vardır.” demişsiniz. 

Bu haklı söyleminizin nedeni, Kur’an’ın inmiş olduğu dönemdeki dil bilgisi kuralları ile 

değil de, sonraki yüzyıllarda geliştirilen, oturtulmuş kaideleri ile yapılan bir bakış 

açısından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bir bayan ziynetini, örneğin göğüslerini, göbeğini, 

poposunu vs. kayınpederine gösterebilir veya bir yandan ayetlerde “tek Veli Allah’tır, 

Şefaat tümden Allah’a aittir” der iken, diğer bir ayette “Allah’ın velilerinden (Yunus-62), 

başkalarının şefaatinden”bahsediyor olması gibi çelişkiler çıkabiliyor. 

Önemli olan Kur’an içinde tutarsızlığa neden olmayacak şekilde Kur’an’ın kendi dil 

bilgisi kuralını bulmaya çalışmak olmalıdır. 

İddiam şu: Evet, bu ayette bir kural koyma var; ama istisnaların teker teker sayılması 

değil de, tek bir istisnanın, yani kocanın istisna edilmesi ve ardından önceki fiile 

(ziynetlerini “göstermesinler”) atıf yapılarak “ew” bağlacı ile “ve hatta, ve dahi” kimlere 

gösterilmemesi gerektiğinin sıralaması var. 

Beni bu şekilde düşünmeye sürükleyen nedenlerimi sıralayayım: 

1- Çok sayıdaki istisnaların teker teker sayılması ve “ziynetlerini “göstermesinler” fiiline 

atıf için “ew” değil de “we” yani Türkçe’mizdeki “ve” bağlacının kullanılması gerekirdi. 

Yani, ziynetlerini kocaları ve babaları ve kayınpederleri … dışındakilere göstermesinler 

şeklinde olmalı idi. Halbuki buradaki bağlaç “ew” dir. 

http://www.sonsuzlukkulesi.com/kuranda-cok-eslilik-cariye-kavrami/
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“ew” bağlacının “ve hatta” kullanımı için örnek ayet: 

“…artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, (“ew”) hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah’ı 

zikredin” Bakara-200. İngilizcedeki “even” gibi… 

2- “ew” bağlacı cümle içinde tek bir kere kullanılırsa “yahut” (seçeneklerden biri) veya 

“yani” anlamını taşır. 

“ew” bağlacının “yahut” kullanımı için örnek ayet:………….. devamı için lütfen linke 

gidiniz  

 

  

Bölüm 3: – Bulgularım- 

  

Soru: Nur/31’e göre bir kadın ayette belirtilen istisnai kişilere vücudunun 

nerelerini gösterebilir; sınır neresidir? 

Bulgu  (Cevap ya da hüküm değil; sadece bulgu ) : 

Bu sorunun cevabına ilişkin bulgularımın başlangıcı, yine aynı surede 60. ayette 

başlıyor. Aşama aşama ilerleyelim : 

Bir nikah ümidi kalmayan, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların ise, ziynetlerini 

(yabancı erkeklere) göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine 

bir vebal yoktur. Yine de iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah 

işitendir, bilendir. (Elmalılı Çevirisi) 

Dikkat edin; ziynet neresi/nereleri bilmiyoruz ama artık biliyoruz ki ziynetlerini 

asla gösteremeyecek. Peki ne yapabilecek; “dış elbiselerini” çıkarabilecek… 

Bulgu 1: Yaşlı kadınlar için dahi ziynetler asla gösterilmiyor; dış elbiseler 

çıkarılabiliyor. 

Dış elbise? Bu kelimeyi bir yerden daha hatırlıyoruz: 

Ahzab/59: Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep 

söyle de cilbablarından (dış elbiselerinden) üzerlerini sımsıkı örtsünler. Bu 

onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. 

Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (Elmalılı 

Çevirisi) 

Fakat iki ayette geçen ve dış elbise olarak çevrilen kelime esasında farklı. 

Bulgu 2: “sıyab ve cilbab” kelimeleri (ilk ayette “sıyab”, diğer ayette “cilbab”) 

Cilbab kelimesi = çarşaftır diyenler olduğu kadar hayır değildir diyenler de 

olduğu için “cilbab” araştırmamda ne yazık ki başlangıç noktam olamıyor; fakat 

“sıyab” kelimesi için bulgularım farklı. ) 

Sıyab kelimesi El-Müfehres’deki bulgulara göre Kuran’da tam 8 kez geçiyor. 

Bunların 7 sinde “elbise” olarak çevrilmiş “sıyab” kelimesi. Tabi ben Nur/60’da 

http://www.sonsuzlukkulesi.com/kuranda-cok-eslilik-cariye-kavrami/#comment-1255
http://www.sonsuzlukkulesi.com/kuranda-cok-eslilik-cariye-kavrami/#comment-1255
http://www.sonsuzlukkulesi.com/kuranda-cok-eslilik-cariye-kavrami/#comment-1255
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“śiyâbehunne”   şeklinde dişiye atfen kullanım olduğu için diğer 7 ayette yine dişi 

için kullanılmış olabilecek ayeti bulmaya çalıştım. 

Bulgu 3: “sıyab” kelimesi toplam 8 ayette geçiyor. 

Aradığım cevap meğerse 2 ayet önceymiş. daha önce başka bir bağlamda 

incelediğim ayet, bambaşka bir bağlamda karşıma çıktı. (not : öteki bağlamı 

merak edenler http://www.kuranincelemesi.org/kadin/nur-suresi-ayet-58-ve-59-

cercevesinde-islamda-cariye-konusuna-devam/   bakabilir. 

  

Nur/58 : Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan (köle ve cariyeleriniz) ve içinizden 

henüz erginlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz 

vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden üç defa izin istesinler. 

Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için, ne 

de onlar için bir mahzur yoktur. (Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz.) İşte Allah, 

âyetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Elmalılı 

Çevirisi) 

  

Ben burada ” öğleyin soyunduğunuz vakit” vurgusunu hiç anlamamıştım ; ama şimdi 

anlıyorum. İlgili kısım: 

  

Bulgu 4: İlgili kısım: ” śiyâbekum mine-zzahîrati” ve hem erkek hem kadın için 

tartışmasız geçerli.  

  

Ayette insanın mahrem avret olabileceği 3 hal sayılıyor ve üçünün de ortak noktası 

aslında insanın ( erkek-dişi) soyunuk olacağı “sıyablarının üstünde olmayacağı” haller. 

Bu zamanlarda evde bizimle bulunan her kim varsa (eşimiz dahil; burada   meleket 

eymânukum ‘un köle ve cariye olarak yanlış çevrilmiş/yorumlanmış olduğunu ilgili 

yazılarımda paylaşmıştım, burada bu bir kez daha ispatlanıyor) 

  

Bulgu 5: “sıyab” dış elbise değil; veya şu kesin ki yalnızca dış elbise değil -belki 

olabiliyordur bilmiyorum-, çünkü insan onu çıkarınca soyunuk kalıyor (çırılçıplak 

olmayabilir belki iç çamaşırlarıyla ) 

  

Peki, ayete göre Nur31’de sayılanlar dahi, bu üç halde izin almadan yanımıza giremiyor; 

bizi soyunuk göremiyor. Bizi “sıyab”sız göremiyor. çünkü ayete göre biz sıyab’sız 

mahrem haldeyiz.   

  

Bulgu 6: Nur/58, Nur/31’i açıklamış oluyor. Demek ki Nur/31’de bir sınır var. 

Üzerinizde “sıyab” olacak. 

  

http://www.kuranincelemesi.org/kadin/nur-suresi-ayet-58-ve-59-cercevesinde-islamda-cariye-konusuna-devam/
http://www.kuranincelemesi.org/kadin/nur-suresi-ayet-58-ve-59-cercevesinde-islamda-cariye-konusuna-devam/
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Peki, Nur/31’de sayılan istisnalar neden ayrıntılı bir şekilde bize bildirilmiş diye 

düşünüce şöyle bir düşünceye ulaşıyorum; bilmem katılır mısınız? Mesela; diyelim bir 

kadın bir erkek jinekoloğa muayeneye gidecek, ki bu durumda zaruret hali olduğu için 

fetva vardır ancak ben bu fetvanın delilini bilmiyorum ama Nur/31’in bunun delili 

olabileceğini düşünüyorum. Tabi ayette geçen “  mâ meleket eymânuhunne” ifadesini 

köle-cariye olarak anlarsanız bu düşüncede olamazsınız ancak önceki yazılarda ayrıntılı 

incelediğim/tartıştığım bu ifadenin kapsamına doktorun da girebileceğini 

düşünüyorum, çünkü o anda doktorla aranızda bir sözleşme vardır; hasta -doktor 

sözleşmesi. (ifade “yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak sahibi oldukları” veya “sağ 

elinizin sahip oldukları” şeklinde çevrildiğinde çelişkisizliği tüm olası çevirilerde 

sağlamaktadır; aksi halde onlarca çelişki ortaya çıkıyor, kaldı ki Nur/31’de köle diye 

çevirenler var; eşlerinin ziynetlerini evdeki köleye göstermesine izin versinler o zaman 

bakalım! )   

  

Bulgu 7: Nur/31 deki sayılan istisnai durumları Nur/58 ile birlikte düşününce bunun bir 

ruhsat olduğuna ilişkin delil olabileceği bulgusuna ulaşıyorum. 

  

Şimdi de tehlikeli bir konuya giriyorum çünkü zihnim soru üstüne soru üretiyor. 

Nur/58’in çevirisini okurken dikkatimi çekti : 

  

Sabah namazından evvel (çünkü bu vakit, elbise değişme vaktidir. Gecelikler çıkarılır ve 

gündüz elbiseleri giyilir), öğle sıcağından (yatmak için) elbisenizi çıkardığınız sırada, bir 

de yatsı namazından sonra (uyku için soyunduğunuz zaman). Bu üç vakit sizin için yalnız 

kalma vaktidir. Bu vakitlerin dışında ne size, ne onlara bir günah yoktur; (hizmet için) 

yanınızda dolaşırlar ve siz de birbirinize (odalarınıza) girip çıkabilirsiniz. İşte Allah, 

âyetlerini size böyle açıklıyor. Allah Alîm’dir= her şeyi bilir, Hakîm’dir= hükmünde 

hikmet sahibidir. 

  

Bakın 3 durumda da “sıyab” çıkarma durumu var. Peki bu üç durumda da kadının 

başında örtü var mıdır? Yoktur! Çünkü belli ki kadın yalnız. Kadının yalnızken başının 

açık olmasında mahzur yok olduğu konusunda icma var. 

  

O zaman Nur/60’daki yaşlı kadına verilen ruhsat “sıyab”ını çıkarabilirsin ruhsatı iken ve 

devamında yine de sakınmaları/iffetli davranmaları vurgusu yapılırken, yaşlı kadına az 

önce kapsamı hakkında bulgularımı sıraladığım “siyab”ını çıkarma ruhsatı verilirken, ve 

ziynetlerini asla  gösteremezsin denilirken, eğer “saç” ziynet ise, “sıyab” hakkında 

yukarıdaki bulgularımla bir farklılık arzetmez mi? 

  

Yine vurgulayayım, saç ziynet değildir, açılabilir gibi bir bulguya ulaşmaya 

çalışmıyorum, ancak tabiri caizse bu konuda bir algoritmanın olduğunu düşünüyorum 
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çünkü Kur’an ayetlerinin birbirlerini açıkladığına inanıyorum, bu algoritmayı çelişkisiz 

olarak sağladığıma inanırsam veya birisi beni ikna ederse sonunda tek gözün 

kapatılacağı çarşaf giyme biçimi dahi çıksa zerre itirazlanmadan anında kabul ederim!  

  

Yazı çok uzadı; şimdilik bu kadar…  

Not: Yazılar uzun olmasına rağmen, bazı yerleri hızlı geçtiğimin farkındayım. Ancak 

amacım kimseye ahkam kesmek değildir ve bu sesli düşünmeleri belki olur da birileriyle 

birlikte düşünebiliriz fikri ile internet ortamında paylaşıyorum. Yazılarımda yer yer 

oluşan bu hızlı geçişlerin sebebi budur. İnanın bir konuyu kendi kendine tartışmak ve 

düşünmek başka, bu düşünceleri yazıya dökmek başka; ikincisi ise gerçekten çok zor bir 

iş… 

 

Önce ayetleri orjinal metnin Latin harflerle transkripti ile veriyorum dikkatle 

okuyalım..(Diyanet Çevirisi)  Gerekli yerleri işaretledim: 

 
Nur 31: 

Vekul lilmu/minâti yaġdudne min ebsârihinne veyahfazne furûcehunne velâ 

yubdîne zînetehunne illâ mâzahera minhâ(s) velyadribne biḣumurihinne ‘alâ 

cuyûbihin(ne)(s) velâ yubdîne zînetehunne illâ libu’ûletihinne ev âbâ-ihinne ev 

âbâ-i bu’ûletihinne ev ebnâ-ihinne ev ebnâ-i bu’ûletihinne ev iḣvânihinne ev benî 

iḣvânihinne ev benî eḣavâtihinne ev nisâ-ihinne ev mâ meleket eymânuhunne evi-

ttâbi’îne ġayri ulî-l-irbeti mine-rricâli evi-ttifli-lleżîne lem yazherû ‘alâ ‘avrâti-

nnisâ-/(i)(s) velâ yadribne bi-erculihinne liyu’leme mâ yuḣfîne min 

zînetihin(ne)(c) vetûbû ila(A)llâhi cemî’an eyyuhâ-lmu/minûne le’allekum 

tuflihûn(e) 

 Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. 

(Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. 

Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, 

yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut 

üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin 

oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, 

yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut 

da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan 

başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere 

vurmasınlar. Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz! 

 
Nur 58: 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû liyeste/żinkumu-lleżîne meleket eymânukum velleżîne 

lem yebluġû-lhulume minkum śelâśe merrât(in)(c) min kabli salâti-lfecri vehîne 

teda’ûne śiyâbekum mine-zzahîrati vemin ba’di salâti-l’işâ-/(i)(c)śelâśu ‘avrâtin 
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lekum(c) leyse ‘aleykum velâ ‘aleyhim cunâhun ba’dehun(ne)(c)tavvâfûne ‘aleykum 

ba’dukum ‘alâ ba’d(in)(c) keżâlike yubeyyinu(A)llâhu lekumu-l-

âyât(i)(k) va(A)llâhu ‘alîmun hakîm(un) 

  

Ey iman edenler! Ellerinizin altındakiler (köle ve cariyeleriniz) * ve sizden henüz 

bulûğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, 

öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza 

girecekleri zaman) sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz 

vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne size, ne onlara bir 

günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah, âyetlerini size işte 

böylece açıklar. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

*meleket eymânukum ifadesinin köle ve/veya cariye olarak çevrilmesi kesinlikle 

doğru değildir.  

 
Nur 60: 

Velkavâ’idu mine-nnisâ-i-llâtî lâ yercûne nikâhan feleyse ‘aleyhinne cunâhun en 

yeda’ne śiyâbehunne ġayra muteberricâtin bizîne(tin)(s) veen yesta’fifne ḣayrun 

lehun(ne)(k) va(A)llâhu semî’un ‘alîm(un) 

  

  

Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı 

kadınların zinetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri 

için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah, 

hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 

 
Çevirilerdeki bir tuhaflık görebiliyor musunuz? 

2 önceki ayette (Nur 58) siyab = soyunduğun zaman neredeyse çıplak kalacağın elbise 

olarak tanımlanmış “ev hali” elbisesi iken, aynı kelime (sıyab) Nur 60’da “dış elbise” 

olmuş…. 

Nur 60’a göre yaşlı kadına sıyab’ını çıkarmaya izin var fakat zineti gözükmemesi 

şartıyla….Nur 58’den anlıyoruz ki sıyab dış elbise değil…. (manto vs… değil) 

O zaman geri dönün Nur 31’e; kadının ziyneti neresi? 

Haydi bakalım biraz düşünün…. 

Allah aşkına, Allah indinde din ne imiş, onun peşine düşün… 

 

Not: Bir okuyucu yorumu 

Yazınızı keyifle okudum. Bu konuyu ben de uzun süredir araştırıyorum ve vardığım sonuç belki size çok 

bir yüzeysel gelecek bu kadar araştırma ve birikimin yanında… Ancak Kuran’ın tamamını Türkçe okuyup 
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da biraz araştırıp, bir adım geri çekilip büyük resme baktığımda vardığım nokta şu: Kuran evrensel ve tüm 

zamanlara hükmediyor ve eksiksiz. Allah yasaklarını bir bir açıkladığını da söylüyor. Şarap, kumar, mal 

paylaşımı ve vasiyet konularında dahi bunu görüyoruz. Şimdi Allah’ın başörtü meselesinin önemli bir 

konu olacağını öngöremediğini ve bu nedenle sadece bir ayet ile açıkladığını düşünmek bile kuranın özüne 

ve inancımıza o kadar ters ve bir nevi şirk ki… Bir müslüman kadının eğer saçının kapalı olması 

gerekseydi, Allah ziynet yerlerinizi örtün, örtünüzü göğsünüze indirin ifadeleri gibi genel bir ifade ile değil 

de. Saçlarını, başlarını örtsünler, saçlarını kimseye göstermesin gibi bir ifade ile ya da hımar-ür-res gibi bir 

vurgu ile netliğe kavuşturmaz mıydı diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Çünkü benim zavallı 

beynimle düşünebildiğim bir şeyi haşa Allah’ın düşünemeyeceğini düşünmek de bir nevi şirk, bir nevi 

Allah’ı küçümseme gibi geliyor bana. Yani dur sen bunu tam açıklayamamışsın ya da hafifi geçmişsin de 

ben açıkça ifade edeyimcilik oynamak bu. Tabi burada mezhep olgusunun getirdiği dogmaların, kuran’ın 

hacı hoca ve alimler dışında kimsenin haşa okuyup anlayamayacağı bir kitap gibi sunulduğu arap 

kültürünün tesiri büyük. Halbuki kuran okuyan bilir ki, Allah ayetlerinde her şeyi herkesin anlayabileceği 

basitlikte ve netlikte yazmıştır ve ayet ne diyorsa odur. Altında gizli anlamlar aramak aslında bir nevi 

kuranın özüne de terstir. Allah örtülerini göğüslerine indirsinler demişse, kadınların örtülerini 

göğüslerine indirmesini istemiştir, örtünün baştan gelerek göğse kadar indirilmesini, saçların, başın 

örtülmesini isteseydi bunu söylemekten haşa aciz değildir. Maalesef Türkçe kaynaklar da Türkçe-Arapça 

sözlükler de bu konuda çok zayıf ve bazen Arapça-İngilizce sözlüklerden bakmak bile daha aydınlatıcı 

oluyor. 
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  "Siccin" yazı dizisi 

 

 

Özet: Bu yazı,  Kuran’da aynı harf ve hareke dizilimiyle  toplam 13 defa geçen “vemâ edrâke” ifadesini  “….sana 

bildiren nedir?” olarak anlamayı tercih ettiğimizde bize ne tür açılımlar sağlayacağına ilişkin bulgularımı 

paylaştığım yazıların ilkidir.  

 

  

Aslında bu yazının konusu “siccin nedir” değil. Yazım için bu başlıkta karar kılmamın 

nedeni, benim bu soruyu sormak suretiyle ile ulaştığım bulguları sizlerle paylaşmak. 

Çünkü “siccin nedir” sorusu beni toplam 13 tane ayeti incelememi gerektirecek bir 

araştırma zincirini başlattı. 

Ama önce bu soruya nasıl ulaştığımı da sizlerle paylaşayım çünkü önemli: 

 83/20 ayetinin Latin harfleri ile yazılmış hali şu şekildedir: 

“Kitâbun merkûm(un)”  

Bu ifade genel olarak “yazılmış bir kitap” olarak çevrilmiş. Elimdeki çevirilerde sadece 

Yaşar Nuri Öztürk ve Edip Yüksel çevirilerinde “rakamlandırılmış bir kitap” şeklinde 

geçiyor. İzlediğim metodoloji gereği, en az bir kişi ayete farklı bir anlam verdiyse orada 

fazladan incelemeye değer bir şeyler var diye düşünüyorum; ve bu yol şükür şimdiye 

kadar hep en azından beni tatmin edecek geçerli ve tutarlı bulgulara ulaşmamı sağladı. 

(Zaten geçerli ve tutarlı bulmadığım; fantastik bulguları sizlerle paylaşmıyorum. Her 

neyse.)  Tabi, “Kitâbun merkûm’u rakamlandırılmış kitap olarak çevirenlere yapılan 

eleştirileri de okudum. Çok iyi Arapça bilenlerin bile bu konu üzerinde 

anlaşamadıklarını görünce bu yoldan giderek tatmin edici bir bulguya ulaşamayacağımı 

anladım ve bu yolu hızla terk ettim. Benim inancım şudur ki; Allah bize  Kitabında bu 

tarz anlaşmazlık olan muhakak başka  çıkış yolları da göstermiştir. 
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Farkettim ki çeviri ihtilafı aslında hissedilmese de 83/7’de başlıyor. Bence 83/7’yi 

çevirirken henüz Edip Yüksel bile oluşmaya başlayan bu ihtilafın farkında değil. 

83/7: Kellâ inne kitâbe-lfuccâri lefî siccîn(in) 

–Hayır; facir olanların kitabı şüphesiz ‘Siccîn’dedir. (Ali Bulaç çevirisi) 

-Hayır, günahkârların yazısı, muhakkak “Siccîn”dedir. (Diyanet) 

-Doğrusu, kötülerin yazgısı Siccin’dedir. (Edip Yüksel) 

-Hayır, iş düşündükleri gibi değil! Rezilliğe batmışların kitabı, karanlık ve pis bir 

çukurun, Siccîn’in ta içindedir. (Yaşan Nuri) 

Ayette geçen “kitabe” ifadesi aynı harf ve hareke dizilimiyle tam 85 kez Kuranda geçiyor. 

Ve genel olarak hep “kitap” olarak çevrilmiş. Bu konu Siccin’i anlamak için oldukça 

önemli. Sorum şu: “Siccin” burada içerisinde kötülerin yazgısı olan bir kitap mıdır yoksa 

kitabın bulunduğu yerin adı mıdır?  Bu soru burada şimdilik dursun. Şimdi çok daha 

önemli bir konuya geliyoruz. 

83/8: Vemâ edrâke mâ siccîn(un) 

  –‘Siccîn’in ne olduğunu sana öğreten nedir? (Ali Bulaç) 

-Siccin’in ne olduğunu sen nerden bilirsin? (Diyanet) 

-Siccin nedir bilir misin? (Edip Yüksel) 

-Siccîn’in ne olduğunu sana gösteren nedir? (Yaşar Nuri Öztürk) 

 

83/8’de geçen “vemâ edrâke” kalıbı aynı harf ve hareke dizilimiyle bu ayet dahil toplam 

13 kez geçiyor. Bazı çevirmenler “nedir bilir misin?” olarak ; bazıları ise “ne olduğunu 

gösteren nedir?” olarak çevirmiş. 

Hemen o 13 ayetten bir örnek seçiyor ve ilahiyatçı bir tanıdığıma konunun genelinden 

hiç bahsetmeden soruyorum: 

-İnfitar/17; “Vemâ edrâke mâ yevmüddin” ne demek? 

-Din günü sana bildiren nedir? 

-Emin misin? 

-Evet! 

-Peki “din günü nedir” olmaz mı? 

-Olur ikisi de aynı şey sayılır..Hem ne farkeder neden uğraşıyorsun böyle şeylerle? 

–  

  

İşte böylelikle “siccin nedir?” soruma cevap bulmak adına çıktığım yolculukta iki bulgu 

ile karşılaştım. 

-Siccin bir kitabın adı veya bir yerin adı 
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-83/8: Vemâ edrâke mâ siccîn(un) , ya siccin nedir bilir misin demek ya da sana siccin’in 

ne olduğunu bildiren (idrak ettiren) nedir demek. 

Benim iki bulguda şimdilik tercihlerim şunlar: 

Siccin bir yerin adıdır 

Siccin’in ne olduğunu sana bildiren (idrak ettiren) nedir? 

Ben konu üzerinde biraz daha çalışayım; bir yazı dizisi tadında olsun, yeni bulgularımla 

birlikte Siccin nedir (2) yazısıyla sizlerle birlikte olacağım inşallah.. 

Bir önceki yazının devamı olan bu yazıda, konuya kaldığım yerden devam ediyorum. 

83. Sure olan Mutaffifin Suresinde geçen “Kitâbun merkûm(un)” ifadesi Zemahşeri 

tarafından da (eğer alıntıladığım kaynakta yapılan çeviri doğru ise) “rakamlanmış kitab” 

olarak anlaşılmış. Fakat devamında rakamlandırılmış olan o kitabın Siccin olduğu 

sonucuna varılmış. Aynı şekilde Elmalılı tefsirinde de benzer bir sonuca ulaşılmış. 

  

Zemahşeri ise kelime hakkında yaptığı bazı dil açıklamalarından sonra şöyle 

demiştir: “Allah Teâlâ facirlerin kitabının Siccîn’de olduğunu haber verdi. Siccîn’i 

de yazılmış, rakamlanmış kitab diye tefsir buyurdu. Şu halde Onların hesabı 

yazılmış kitabdadır” denilmiş gibi olur. “Bunun manasına gelince Siccîn kuşatıcı, 

kapsamlı bir kitab” demektir. O, kötülük divanıdır. Allah Teâlâ onda cin ve 

insanlardan şeytanların, kâfirlerin, fasıkların amellerini toplamıştır. O, 

rakamlanmış, satırlar halinde düzenlenmiş, yazımı açık yahut alâmetli bir 

kitabtır. Gören herkes onda hayır olmadığını bilir. Dolayısıyla manâ, “facirlerin 

amellerinden yazılanlar o divanda kaydedilmiştir” demek olur” (Zemahşeri, el-

Keşşâf, IV, 720-721). 

Kelime hakkındaki görüşleri aktaran Elmalılı, bütün nakillerden sonra kendisi şu 

manayı vermiştir: “Hâsılı, Siccîn, maddesi itibariyle bir zindan veya zindancı, ya 

da zindanda mahpus anlamlarını ifade eder. Kelimenin facirlerin yazısına zarf 

yapılmasına en yakışan manâ ise, Siccîn’in bir zindan sicili veya sicil zindanı 

olmasıdır” (Hak Dini Kur’an Dili, VIII, 5652-5655). 

Ali Bulaç çevirisinden 7. Ayetten itibaren surenin sonuna kadar aktarıyorum. Sonunda 

bazı sorular soracağım: 

 
  

83/7 :Hayır; facir olanların kitabı şüphesiz ‘Siccîn’dedir. (Kellâ inne kitâbe-lfuccâri lefî 

siccîn(in)) 

83/8: ‘Siccîn’in ne olduğunu sana öğreten nedir? Vemâ edrâke mâ siccîn(un) 

83:9: Yazılı bir kitaptır.( Kitâbun merkûm(un)) 

83/10: O gün, yalanlayanların vay haline. 

83/11: Ki onlar, din gününü yalanlıyorlar. 

83/12: Oysa onu, ‘sınır tanımaz, saldırgan’, günahkar olandan başkası yalanlamaz. 
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83/13: Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: ‘Geçmişlerin masallarıdır’ dedi. 

83/14: Asla, hayır; onların kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur. 

83/15: Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek-yoksun tutulmuşlardır. 

83/16: Sonra onlar, kuşkusuz cehenneme yollanacaklardır. 

83/17: Sonra onlara: ‘İşte sizin yalanladığınız (şey) budur’ denir. 

83/18: Hayır; ebrar olanların kitabı, ‘İlliyîn’dedir. 

83:19: ‘İlliyîn’in ne olduğunu sana öğreten nedir? Vemâ edrâke mâ ‘illiyyûn(e) 

83/20: Yazılı bir kitaptır. ( Kitâbun merkûm(un)) 

83:21: Ona yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar şahid olurlar. 

83/22: Gerçek şu ki, ebrar olanlar, elbette nimetler içindedirler. 

83/23: Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmektedirler. 

83/24: Nimetin parıltılı-sevincini yüzlerinde tanırsın 

83/25: Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir. 

83/26: Ki sonu misktir. Şu halde yarışmak isteyenler, bunun için yarışsınlar. 

83/27: Onun karışımı ‘tesnim’dendir. 

83/28: Bir kaynak ki, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar ondan içer. 

83/29:Doğrusu, ‘suç ve günah işleyenler,’ kimi iman edenlere gülüp-geçerlerdi. 

83/30: Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş-göz ederlerdi. 

83/31: Yakınlarına döndükleri zaman neşeyle dönerlerdi. 

83/32: Onları gördükleri zaman ise: ‘Bunlar elbette şaşkın-sapıklardır’ derlerdi. 

83/33: Oysa kendileri onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi 

83/34: Artık bugün, iman edenler, kafir olanlara gülmektedirler. 

83/35: Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmek suretiyle. 

83/36: Nasıl, kafir olanlar, işlediklerinin ‘feci karşılığını gördüler mi?’ 

 
  

Eğer “kitâbe-lfuccâri” yani facir olanların kitabı Siccin’de ise; ve bir sonraki 

ayette ‘Siccîn’in ne olduğunu sana öğreten/idark ettiren nedir? (Vemâ edrâke mâ 

siccîn(un)  diye soruluyor ise, bir sonraki ayette “yazılı veya rakamlanmış bir kitaptır. ( 

Kitâbun merkûm(un))” ifadesi nasıl oluyor da, Siccin’in bir özelliği olarak atfediliyor? Bu 

aynı şekilde 83/19’da geçen “İlliyîn” için de geçerli. 

Yani; rakamlanmış veya yazılı olan kitap Siccin midir (ki 83/7’de Siccin’in kitap değil 

kitabın bulunduğu yer olduğu anlaşılıyor) yoksa Siccin’in ne olduğuna dair işareti yazılı 

veya rakamlandırılmış kitap olan Kur’an’da mı arayacağız? 

Tabi bu konuda işime gelen çeviriyi tercih ettiğim yönünde eleştiyi bana yöneltebilirsiz. 

Ali Bulaç mealini tercih etmemin sebebi ilgili ayetlerde yer alan ifadeleri mümkün 
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olduğunca orjinaline yorum katmadan aktarmış olmasındandır. -kitâbe-lfuccâri’yi “facir 

olanların kitabı” olarak çevirmesi (ya da aslında çevirmeyip aynen bırakması) gibi- 

Bir sonraki yazıda “Vemâ edrâke mâ… “ kalıbına sahip diğer ayetleri inceleyeceğim ve 

bulgularımı paylaşacağım inşallah. 

 
Edit:  Bu yazıyı hazırladıktan  sonra Ragıb el-Isfahani “Müfredat- Kur’an Kavramları 

Sözlüğü” kitabına baktım. kitabın R-k-m bahsinde şöyle yazılmış: “Kalın hat, bazılarına 

göre ise kitabı noktalama anlamına gelir. Rakamlanmış bir kitaptır (Mutaffifin 9 Kitabün 

mergûm) ayeti bu her iki anlama göre de yorumlanmıştır. 

Çıra Yayınları,Ağustos 2010, sayfa 438 

Konu ile ilgili yazılarımın üçüncüsü olan bu yazıda hazırladığım bir tabloyu sunarak 

başlamak istiyorum: 

Ayet no Ayet Kişi Çeviri 

74/27 
Vemâ edrâke mâ 

sekar(u) 
Ali Bulaç 

Cehennem (sakar) nedir, sen 

bilir misin? 

74/27 
Vemâ edrâke mâ 

sekar(u) 

Hayrat 

Neşriyat 

Sakar’ın ne olduğunu, sana ne 

bildirdi? 

74/27 
Vemâ edrâke mâ 

sekar(u) 
Edip Yüksel Sakar nedir bilir misin? 

82/17 
Vemâ edrâke mâ 

yevmu-ddîn(i) 
Ali Bulaç 

Din gününü sana bildiren şey 

nedir? 

82/17 
Vemâ edrâke mâ 

yevmu-ddîn(i) 
Kadir Çelik 

Hesap gününü sana bildiren 

şey nedir? 

90/12 
Vemâ edrâke mâ-

l’akabe(tu) 
Ali Bulaç 

Sarp yokuşun ne olduğunu 

sana öğreten nedir? 

90/12 
Vemâ edrâke mâ-

l’akabe(tu) 

Hayrat 

Neşriyat 

O sarp yokuşun ne olduğunu 

sana ne bildirdi? 

104/5 
Vemâ edrâke mâ-

lhutame(tu) 
Ali Bulaç 

Hutame’nin ne olduğunu sana 

bildiren nedir? 
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104/5 
Vemâ edrâke mâ-

lhutame(tu) 

Hayrat 

Neşriyat 

(Ey Resûlüm!) Hutame’nin ne 

olduğunu sana ne bildirdi? 

104/5 
Vemâ edrâke mâ-

lhutame(tu) 

Yaşar Nuri 

Öztürk 

Hutame’nin ne olduğunu sana 

öğreten nedir? 

104/5 
Vemâ edrâke mâ-

lhutame(tu) 
Elmalılı H.Y Ve bildin mi hutame ne? 

101/10 
Vemâ edrâke mâ 

hiyeh 
Ali Bulaç 

Onun ne olduğunu 

(mahiyetini) sana bildiren 

nedir? 

101/10 
Vemâ edrâke mâ 

hiyeh 

Hayrat 

Neşriyat 

(Ey Resûlüm!) Onun (o 

Hâviye’nin) ne olduğunu sana 

ne bildirdi? 

101/10 
Vemâ edrâke mâ 

hiyeh 
Suat Yıldırım Onun ne olduğunu bilir misin?  

86/2 
Vemâ edrâke mâ-

ttârik(u) 
Ali Bulaç 

Tarık’ın ne olduğunu sana 

bildiren nedir? 

86/2 
Vemâ edrâke mâ-

ttârik(u) 

Hayrat 

Neşriyat 

Târık’ın ne olduğunu sana ne 

bildirdi? 

97/2 
Vemâ edrâke mâ 

leyletu-lkadr(i) 
Ali Bulaç 

Kadir gecesinin ne olduğunu 

sana bildiren nedir? 

97/2 
Vemâ edrâke mâ 

leyletu-lkadr(i) 
Edip Yüksel 

Kudret Gecesi ne kadar 

önemlidir, bilir misin? 

97/2 
Vemâ edrâke mâ 

leyletu-lkadr(i) 

Yaşar Nuri 

Öztürk 

Kadir Gecesi’nin niteliğini 

sana gösteren nedir? 

77/14 
Vemâ edrâke mâ 

yevmu-lfasl(i) 
Ali Bulaç 

Bu ayırma gününü sana ne 

bildirdi? 

77/14 Vemâ edrâke mâ Yaşar Nuri Ayrım ve hüküm gününü sana 
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yevmu-lfasl(i) Öztürk bildiren nedir? 

77/14 
Vemâ edrâke mâ 

yevmu-lfasl(i) 
Diyanet 

Hüküm ve ayırım gününü sen 

ne bileceksin. 

77/14 
Vemâ edrâke mâ 

yevmu-lfasl(i) 
H.B. Çantay 

Bu ayırd etme gününü (n 

ehemmiyyetini) sana hangi 

şey bildirdi? 

 

Aşağıdaki listede de aynı harf ve hareke dizilimi ile Kur’an’da  “Vemâ edrâke 

mâ…” kalıbıyla başlayan tüm ayetleri görebilirsiniz. 

 

Hâkka/3  

Müddessir/27  

Mürselât/14 

İnfitâr/17  

İnfitâr/18  

Mutaffifîn/8 

Mutaffifîn/19 

Târık/2  

Beled/12  

Kadr/2  

Kâri’a/3 

Kâri’a/10  

http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=69&ayet=3
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=74&ayet=27
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=77&ayet=14
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=82&ayet=17
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=82&ayet=18
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=83&ayet=8
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=83&ayet=19
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=86&ayet=2
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=90&ayet=12
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=97&ayet=2
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=101&ayet=3
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=101&ayet=10
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Hümeze/5  

 

Bulgum şudur ki; “Vemâ edrâke mâ…” ifadesi ile başlayan bu ayetlerde, sanki Allah 

devamında bir tanım vermiyor da işaret ettiği olguyu tanımamız/bilebilmemiz/idrak 

etmemiz için bize ipuçları veriyor. Merak edenlerin inceleyebilmesi için bu ayetleri 

yukarıda bir liste halinde verdim. Lütfen siz de ayetleri bu bakış açısıyla tekrar inceleyin. 

Bakın Hakka Suresinde söylemek istediğim husus daha bir netlik kazanıyor.  Ayetleri bir 

“….. nedir,bilir misin?” şeklinde anlam vererek okuyun bir de “…bildiren nedir?” olarak 

okuyun. 

 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla… 

1. el-Hâkka/geleceği kuşkusuz olan şey! 

2. Nedir o hâkka? 

3. O hâkkanın (gerçekleşecek olanın) niteliğini sana bildiren nedir? ( Vemâ edrâke mâ-

lhâkka(tu)) 

4. Semûd ve Âd kâriayı/başa çarpan olayı yalanlamıştı. 

5. Bunun üzerine Semûd, bir doğal felaket ile helâk edildi. 

6. Âd ise gürleyen sesle gelen rüzgârlı bir fırtınayla mahvedildi. 

7. Onu, onların üzerine yedi gece-sekiz gün hiç ara vermeden saldı. Topluluğu orada 

yerlere serilmiş görürsün. İçleri boşaltılmış hurma kütükleri gibidirler. 

8. Onlardan geri kalan birşey görüyor musun? 

 

  

Bize Semud ve Ad kavimlerinin başına ne geldiğini bildiren şey yine Kur’andır. Bir de şu 

ayet: 

ALİ İMRAN 3/137. 

Sizden önce neler gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin de, yalancıların sonunun ne 

olduğuna bir bakın. 

Peki sizce gerçekleşecek olanı bize bildiren nedir? 

  

http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=104&ayet=5
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Rakamlanmış kitap olan Kur’an mıdır yoksa Siccin midir? Bunun cevabı konusunda bize 

Kuran’da aynı harf ve hareke sıralamasıyla 13 defa geçen “Vemâ edrâke…” ifadesi ciddi 

bulgular veriyor. Siccin’e ilişkin bulgularımı önceki yazılarımda paylaştım. Konuya 

ilişkin başka bir bulgumu bu dördüncü yazıda paylaşmak istiyorum. 

Dr. Necla Yadsıman’ın “Adım Adım Kur’an Dili” isimli kitabının 92. sayfasında Kadr 

Suresinin 2. ayeti “sana ne bildirdi” şeklinde, 100. ve 101. sayfalarında  Karia Suresinin 

ilgili ayetleri “sana bildiren nedir?” şeklinde, 104. sayfasında Hümeze Suresinin ilgili 

ayeti “sana ne bildirdi” şeklinde çevrilmiştir. Bulgum ve iddiam şudur ki  “vema edrake..” 

ifadesini “…bildiren nedir?” şeklinde anlamak (ki bu şekilde anlamanın keyfi bir anlama 

olmayacağını yeterince delillendirdim) Kur’anı anlamak açısından durumu çok 

farklılaştırıyor. Şimdi ne söylemek istediğim daha açık hale gelsin diye bir önceki yazıda 

verdiğim ilgili 13 ayete ilişkin listeden “bence” en çarpıcı olanını paylaşacağım. Aşağıda 

kalın yazı karakterleri ile alıntıladığım  meal Diyanet mealidir. Ayet sonlarında parantez 

içerisindeki ifadeler benim yorumlarım olacaktır. 

 
 Müddesir Suresi:  19. Canı çıkasıca, ne biçim ölçtü biçti! 20. Sonra, canı çıkasıca 

tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse! 21. Sonra baktı. 22. Sonra kaşlarını çattı, 

suratını astı. 23. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi. 24. “Bu (Kur’an) 

dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir.” 25. Bu, insan 

sözünden başka bir şey değil.”  26. Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım.  ( “Se-

ga-ra” kelimesi aynı harf ve hareke dizilimi ile Kamer Suresi 48. ayette geçmektedir. ve 

buradan anlarız ki Sekar “cehennemdir” ki bu konuda Edip Yüksel dahil tüm çeviriciler 

hemfikirdir-48 ayette geçen sekar kelimesinin cehennem olarak çevrilmesi konusunda 

hemfikirlerdir- farklı şekilde çevireni tespit edemedim  ) 27. Sen biliyor musun sekar 

nedir? ( Şimdi buraya dikkat,  “Sekar’ın ne olduğunu sana bildiren nedir? şeklinde 

çevirmek lazım geldiği bulgusuna ulaştığımı sanırım delilleriyle sundum. İşin ilginci bu 

ayete kadar diğer 12 ayeti “bildiren nedir” şeklinde çeviren Ali Bulaç dahil çeviricilerin 

tamamına yakını burayı “bilir misin” şeklinde çevirmiş, ilginç! Oysa ki Allah soruyor: 

Sekar’ın sana ne olduğunu bildiren nedir? Cevap : Kur’an, Kamer Suresi 48. ayet!! Çünkü 

mesela ben Kuranda kullanılmış olan bir kelimenin anlamı nedir diye merak edersem ilk 

önce yine Kur’ana bakıyorum ve aynı şekliyle başka nerelerde hangi bağlamlarda 

kullanılmış diye bakıyorum, ki burada da baktığımızda Sekar’ın cehennem olduğunu 

54/48’den öğreniyoruz) 28. Hem (bütün bedeni helak eder, hiçbir şey) bırakmaz, 

hem (eski hale getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez o. (Peki, sizce bu ayette 

artık Sekar’dan mı bahsediliyor yoksa Sekar’ın ne olduğunu bize bildiren Kur’an’dan mı? 

Burada hala cehennemden bahsedildiğini düşünen bazı çeviriciler “tüm bedeni helak 

eder…vb” şekillerde çevirirken bazı çeviriciler ise olduğu gibi yani “Ne bakıyye kor ne 

bırakır-Elmalılı- şeklinde çevirmiş.  ) 29. İnsanın derisini kavurur. (Bir üstteki 

yaklaşım burada da geçerli. Bu konuda en çok Abdullah Parlıyan meali açıklayıcı olmuş 

çünkü her iki yaklaşıma göre de meali vermiş : “İnsana gerçek hakikati gösterir” veya 

“derileri tamamıyla yakıp kavurur.” 30. Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır. ( 

İşte en çarpıcı kısım!!!! Üzerinde 19 olan nedir? Sekarın bana ne olduğunu bildiren 

Kur’an’sa, o Kuran ki ne bakiye koyan ne de bırakan sa, insana gerçek hakikati 

gösterense, üzerinde 19 olan da yine Kur’andır) 31. Biz cehennemin işlerine 
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bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkarcılar için 

sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki, böylelikle, kendilerine kitap verilenler 

iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını arttırsın; hem kendilerine kitap 

verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar 

ve kâfirler de: “Allah bu misalle ne demek istemiştir ki?” desinler. İşte Allah 

böylece, dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin 

ordularını, kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insanlık için ancak bir 

öğüttür. (Burada “onların sayısı” ifadesinden ne anlamak gerektiği konusunda sanırım 

Arapça bilmeyen birisi (benim gibi)  yorum yapamaz. Ancak şimdiye kadar okuduğum 

tüm yazılarda burada ifade edilen sayının 19 olduğu söyleniyor. Fakat bu ayette geçen ” 

mâżâ erâda(A)llâhu bihâżâ meśelen ” kısmı benim daha çok dikkatimi çekiyor çünkü 

aynı harf ve hareke sıralaması ile 2/26’da da geçiyor bu ifade. Bakara suresinin ilgili 

ayetinde örnek olarak verilen sivrisinek kelimesinin dişi haliyle verildiği ve bunun bir 

mucize olduğunun yıllar sonra ortaya çıktığı -kanımızı emen sivrisineklerin muhakkak 

dişi olanlar olduğu bulgusu-  üzerinde tartışılma yapılmaksızın kabul ediliyor. Peki aynı 

ifadenin geçtiği bu ayette bir mucize olabileceği ihtimali üzerinde neden hiç 

durulmuyor? Ayette “onların sayısı”nın neden olacakları acaba niye bu kadar ayrıntılı 

verilmiş? ) 
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  Kur’an insan sözü mü? 

 

Hatta derler ki: Bu sözler, saçmasapan rüyadan ibaret, belki de kendisi uyduruyor bunları, 

hatta o, bir şair. Değilse neden evvelkilere gönderildiği gibi bize bir mucize gösteremiyor? 

(Enbiya-5)  

 
ما هللُا َخلََق البَدِء فِي - Başlangıçta Allah göğü ve yeri yarattı (Eski Ahit – َواألْرَض واتِالسَّ

Yaratılış -1) 

O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O’nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu 

olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O’dur. (En’am 101) 

“Allah, çocuk edindi” dediler. O, bundan uzaktır. Hayır! Göklerdeki ve yerdeki her 

şey Allah’ındır. Hepsi O’na boyun eğmiştir. O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bir 

şeyin varolmasını istediğinde, ona sadece “ol” der ve o şey de hemen oluverir. 

(Bakara- 116- 117) 

 
Hemen yukarıda iki çizgi arasında ilk önce Eski Ahitl’den bir alıntı yaparak başladım. 

Eski Ahit Yaratılış 1’in Arapça çevirisini Arapça metniyle birlikte paylaşmamın nedeni 

burada geçen bir kelimeye dikkatleri çekmek : “halaga” kelimesi. “Yaratmak” anlamına 

gelen bir kelime ki Kur’an içerisinde de def’aten geçen bir kelime. 

Yazının devamında yer alan iki ayet dikkatimizi fazlasıyla çekmesi gereken iki ayet. 

Çünkü Eski Ahit çevirisinde “Halaga Allahüssemavati vel ard” olarak geçen kısım bu iki 

ayette “Bedî’u assemâvâti vel-ard”  olarak geçiyor. 

Diyorum ki, eğer Tanrı’nın göğü ve yeri yaratması Eski Ahit’den veya herhangi bir başka 

dini metinden alınarak -veya doğrudan uydurularak- Kur’ana yerleştirilmiş olsaydı bunu 

yapan kuvvetle muhtemel “halaga” kelimesini kullanacaktı. (Burada kastım şu: Yukarıda 

yer alan Arapça  çevirisi ne zaman yapılmış bilmiyorum ama sonuçta bu orjinal metin 
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değil bir çeviri. Ve çeviriyi yapan da doğal olarak yaratma ile ilgili en genel kullanımı 

olan kelimeyi seçmiş muhtemelen herkes de böyle yapardı) Fakat o da ne! Kuranda 

yalnızca bu iki âyette  “Bedi’u’s-semavati ve’l-ard” şeklinde  değişik bir kullanımla 

karşılaşıyoruz.  Eski ahitte ve bu iki Kuran ayetinde de  “ilk defa-başlangıçta” var olma 

durumu anlatılırken ilk akla gelecek “halaga” kelimesi kullanılmadığı gibi Kur’an burada 

çok çok özel kullanımı olan bir kelime seçiyor. (BDE kökü sadece bu iki ayette gramatik 

olarak bu formuyla kullanılıyor) 

Ve iki ayet de (Bakara116-117, En’am 101) tekrar okuyunuz başka neden bahsediyor! 

Hatta En’am Suresi özellikle neden bahsediyor? Ve eğer yanlış tespit etmediysem (kesin 

bilgi değildir) yaratma ile ilişkili fiil çeşitlerinin en farklı şekilde kullanıldığı sure. 

Kaldı ki Kur’an içerisinde Türkçe’ye yaratmak olarak çevrilen fakat her biri farklı farklı 

kullanım alanlarına sahip fazla sayıda kelime var. Ve bu kelimelerin arasında öyle bir 

algoritma olduğuna inanıyorum ki bize yaratılışa dair çok net ipuçları veriyor. Bu 

konuda çeşitli yazılar,makaleler var ancak ben ilgili tüm ayetleri incelemeden 

bulgularımı henüz paylaşmak istemiyorum. 

“Kur’an insan sözü mü” sorusunu lehte ve aleyhte cevaplamak isteyenlerin klasik 

ezberlerden sıyrılarak  üzerinde düşünülmesi gereken çok fazla şey olduğunu -ilk başta 

kendim için- bu yazıda vurgulamak istedim. ( Kuran’ın Allah’ın kelamı olduğunun delili 

nedir = Kolay ezberlenmesi, okurken usandırmaması gibi çok çok öznel ifadeleri delil 

olarak sunmak kolaycılığı ve “kuranın bir yerinde ak denilene başka yerinde kara 

deniliyor; demek ki insan sözü” gibi delil buldum saflığı gibi iki eğilimden 

bahsediyorum) 

Allah kelimeleri ile de bize bir çok delil sunuyor. 

Kuşku duymak; devamlı sorgulamak inananların ve inanmayanların “titizlik” adına ortak 

paydaları olmalı. Kolaycılık sadece insanın kendisini kandırmasıdır. 
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Bir çeviri problemi : Hac 15 ve Maide 33 

 

Bu soruya cevap arayabilmek için öncelikle Kur’an çevirilerinde çelişkili 

anlamlandırmalar var mıdır, yok mudur, bir araştırmacı olarak bu konudaki çarpıcı bir 

bulgumu paylaşmak istiyorum. Ondan sonra esas değinmek istediğim konu hakkındaki 

bulgumu paylaşacağım.: Kur’anda yazan “el ve ayakların çaprazlama 

kesilmesi” ifadesi.Ancak bu yazıda, şimdiye kadar izlediğim metodolojiden biraz 

sapacağım; çünkü amacım “bu kesin olarak budur” diye bir sonucu işaret etmekten çok, 

insanın biraz gayret ederek ne gibi sonuçlara ulaşabileceğini gösterebilmek olacak. Bu 

yüzden yazının mahiyeti daha çok çevirileri karşılaştırmak yönünde olacak. 

Lütfen yazının devamında yer alan dört ayeti dikkatlice okuyunuz. Devamında 15. ayet 

hakkındaki çevirilerden örnekler sunacağım. (İlk dört ayet için kaynak Diyanet İşleri 

Meali) 

 
Hac Suresi 11-12-13-14 

11. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine 

bir hayır dokunursa, gönlü onunla hoş olur. Şâyet başına bir kötülük gelirse, gerisingeri 

(küfre) dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta 

kendisidir. 

12. O, Allah’ı bırakır da kendine ne zarar, ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin 

sapıklığın ta kendisidir. 

13. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O (taptığı) ne kötü yardımcı, ne fena 

yoldaştır! 

14. Muhakkak ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan 

cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar. 

 
Şimdi de 15. ayete nasıl anlamalar verilmiş bakalım: 

Hac 15.Allah’ın ona (peygambere) dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanan 

kimse hemen yukarıya bir ip uzatsın, sonra (kendini intihar edip) boğsun da baksın bu 

hilesi kendisini öfkelendiren şeyi giderecek mi? 
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Hac 15. Kim ki, Allah, Peygambere dünyada ve ahirette asla yardım etmez zannediyorsa, 

hemen yukarıya (evinin tavanına) bir ip uzatsın, sonra intihar etsin (boğulsun) de 

baksın, yaptığı bu iş, kendini öfkelendirmekte olan Allah’ın (Peygamberine) yardımını 

giderecek mi? (Çatlasa, patlasa, yine de Allah, Peygamberine, hem dünyada hem ahirette 

zafer verecektir.) 

Hac 15. Kim Allah’ın, dünyada ve ahirette kendisine yardım etmeyeceğini sanıyorsa 

öfkesini gidermek için göğe bir sebep(ip)le uzansın, sonra (ayaklarını yerden) kessin de 

baksın, bu çaresi, öfkelendiği şeyi giderebilecek mi? 

Hac 15. Kim Allah’ın dünyada ve âhirette kendisine yardım etmeyeceğini sanıyorsa; bir 

sebeple göğe uzansın, sonra öteki ilişkilerini kessin de bakıversin: Oyunu, öfkelendirdiği 

şeyleri gerçekten giderecek mi?” 

Hac 15. Kim dünyâda da, âhiretde de ona (o peygambere) Allahın asla yardım 

etmeyeceğini sanıyorsa (evinin) tavan (ın) a bir ip uzatsın, sonra kendini (yerden) kes 

(ib boğ) sun da bir baksın, (bu) hıylesi onun öfkelenmekde olduğu şey’i behemehal 

giderecek mi?! 

Hac15. Kim, Allah’ın ona, dünyada ve ahirette kesin olarak yardım etmeyeceğini 

sanıyorsa, göğe bir araç uzatsın, sonra kessin de bir baksın; kurduğu düzen, onun 

öfkesini giderebilecek mi? 

 
Anlayan veya önceki dört ayetten sonra bir mantık bütünlüğü kurabilen varsa el 

kaldırsın. 

Hemen bir sonraki ayeti de paylaşıp bir soru soralım: 

Hac.16 İşte böyle biz, Kur’ân’ı apaçık âyetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah 

dileyeni doğru yola iletir. 

Bu farklı anlamlandırmalarla, parantez içindeki yönlendirmelerle neden bizim kafamızı 

allak bullak ediyorsunuz? 

Peki bu anlam karışıklığı nereden kaynaklanıyor? Arapça bilmememe rağmen yaptığım 

araştırmalar sonucunda bulgum odur ki, tüm bu karışıklık önceki 4 ayetin anlam 

bütünlüğüne bakmadan ve 15. ayete geçen “yensurahu” daki “hu” zamirini -sebebini 

çözemediğim” peygambere göndermek hataları ile başlıyor. Ondan sonra da parantez 

içlerinde ipler, çatılar, tavanlar, boğmaklar, asmaklar…. 

Şimdi şu son çevirilere önceki 4 ayetin anlamlarını da düşünerek bir bakalım: 

 
Kim Allah’ın dünya ve ahirette kendisine yardım edemeyeceğini sanıyorsa göğe (Allah’a) 

doğru yönelsin ve sonra (umut bağladığı diğerlerinden) umudunu kessin de uyguladığı 

bu planın, kendisinin canını sıkan her şeyden kurtarıp kurtarmadığına bir baksın. 

Kim dünya ve ahirette kendisine yardım edemeyeceğini sanıyorsa Allah’ın bir sebeple 

elini göğe açsın aynı zamanda diğer ilişkileri kessin o zaman baksın onun başvurduğu bu 

çare kendisini bunalıma sokan şeyi giderecek mi gidermeyecek mi görsün. 
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Hac.16 İşte böyle biz, Kur’ân’ı apaçık âyetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah 

dileyeni doğru yola iletir. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

Yukarıda yer verdiğim çarpıcı örnekten sonra şimdi de Maide Suresi 33. ayet : 

Allah’a ve Resûlü’ne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğa çalışanların 

cezası,ancak öldürülmeleri, asılmaları ya da elleriyle ayaklarının çaprazca kesilmesi veya 

(bulundukları) yerden sürülmeleridir. Bu, dünyadaki aşağılanmalarıdır, ahirette onlar 

için büyük bir azab vardır. 

Çevirilerin tamamına yakını bu şekilde. 

Bu konuyu “el” kelimesi üzerinden incelediğimde şunu gördüm ki: Kur’an’da “el” 

kelimesi büyük çoğunlukla “sağ el” olarak kullanılıyor ve ağırlıklı olarak aslında 

Türkçede bizim “deyim” diye karşılık verebileceğimiz bir kullanım kalıbı içerisinde 

kullanılıyor. 

Enfal 51: İşte bu, ellerinizle yaptığınız yüzündendir, yoksa Allah kullara zulmedici 

değildir. 

Öte yandan “ellerin ve ayakların çaprazlama kesilmesi” ifadesi ilginçtir diğer ayetlerde 

Firavun’un bir ifadesi olarak bize bildiriliyor. 

Yazımı, ilgili ayetin çevirisinde bir dipnotla Muhammed Esed’in nasıl bir açıklama 

getirmiş olduğunu paylaşarak bitirmek istiyorum.  

Klasik müfessirlerin çoğunluğu, bu pasajı bir şer‘î hüküm olarak değerlendirir ve bu 

nedenle şöyle yorumlarlar: “Allah’a ve Elçisi’ne savaş açan ve yeryüzünde fesadı 

yayanların cezası, onların öldürülmeleri, yahut asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının 

çapraz olarak kesilmesi yahut yeryüzünden sürülmeleri olacaktır: bu, onların bu 

dünyadaki zilletleridir.” Ancakmetin, aşağıdaki sebeplerle, bu yorumu teyid 

etmemektedir: (a) Bu cümlede geçen dört edilgen fiil -“öldürülme”, “asılma”, “kesilme” 

ve “sürülme”- geniş zaman kipindedirler ve bu şekilde iken gelecek zaman veya emir 

halini ifade etmezler. (b) Yukattelû formu, sadece “onlar öldürülüyor” yahut 

(müfessirlerin yaptığı gibi) “onlar öldürülecek” anlamlarını ifade etmez; tersine -Arap 

gramerinin temel bir kuralı gereğince- “onların büyük kısmı öldürülüyor” anlamını 

gösterir; aynı şey yusallebû (“pek çoğu asılıyor”) ve tukatta‘a (“büyük kısmının 

kesilmesi”) fiilleri için de geçerlidir. Şimdi eğer bunların “emredilmiş cezalar” olduğuna 

inanırsak, bu, “Allah’a ve Peygamberi’ne savaş açanlar”ın -tamamının değil- büyük 

kısmının bu şekilde cezalandırılması gerektiğini gösterirdi: Ancak bu, İlahî Kanun-

Koyucu’ya (Şâri‘) atfedilemeyecek olan bir keyfîlik varsayımıdır. Ayrıca, eğer “Allah’a ve 

Peygamberi’ne savaş açan” taraf, yalnızca bir kişiyi yahut birkaç kişiyi kapsıyorsa, 

“büyük kısmı” emri ona veya onlara nasıl uygulanabilir? (c) Dahası, yukarıdaki ayet şer‘î 

bir hüküm olarak alınacaksa, “onlar yeryüzünden sürüleceklerdir” ibaresinin anlamı ne 

olabilir? Bu nokta, gerçekten müfessirleri büyük ölçüde şaşırtmıştır. Onların bir kısmı, 

mütecavizlerin “[İslam] topraklarından çıkarılmaları” gerektiğini düşünmüşlerdir: ama 

Kur’an’da “yeryüzü” (arz) teriminin böyle sınırlı bir anlamda kullanıldığının örneği 
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yoktur. Diğerleri de, suçluların, “yeryüzünden çıkarılmaları” anlamına gelecek bir yeraltı 

zindanına hapsedilmeleri gerektiği görüşündedirler. (d) Son olarak -ve yukarıdaki ayetin 

bir “şer‘î emir” şeklinde yorumlanmasına karşı en güçlü itiraz olarak- Kur’an, kitlesel 

asılmaya ve kitlesel imhaya işaret eden tamamen aynı ifadeleri (ama bu defa geleceğe 

yönelik kesin bir niyet ile) Firavun’un ağzından müminlere karşı bir tehdit olarak 

nakleder (bkz. 7:124, 20:71 ve 26:49). Firavun, Kur’an’da her zaman kötülüğün ve Allah’ı 

inkarın tipik örneği olarak tanımlandığından, aynı Kur’an’ın başka bir yerde “Allah’ın 

düşmanı” olarak vasıflandırdığı bir kişiye izafe ettiği ifadelerin aynısı ile bir ilahî kanunu 

yürürlüğe koyması düşünülemez. Kısaca, müfessirlerin yukarıdaki ayeti “şer‘î bir 

hüküm” olarak yorumlama gayretleri, bunu iddia eden isimler ne kadar büyük/saygın 

olursa olsun, kesinlikle reddedilmelidir. Diğer taraftan, ayeti -okunması gerektiği gibi- 

geniş zaman kipinde okursak gerçekten ikna edici bir yorum hemen kendini ortaya 

koyar: çünkü, bu şekilde okunduğunda ayet, hemen bir durum tesbiti olarak kendini 

gösterir -“Allah’a karşı savaş açanlar”ın hak ettikleri cezanın kaçınılmazlığının bir 

ifadesi. Onların ahlakî yükümlülüklere düşmanlıkları, bütün dinî/manevî değerlerini 

kaybetmelerine yol açar; ve sonuçta düştükleri uyumsuzluk ve “sapıklık”, aralarında 

dünyevî kazanç ve güç uğruna hiç bitmeyen bir çatışmayı teşvik eder; birbirlerinden çok 

sayıda insan öldürürler ve birbirlerine büyük ölçüde işkence eder ve sakat bırakırlar ve 

sonuçta bütün bir toplum silinip gider veya Kur’an’ın belirttiği gibi, “yeryüzünden 

sürülürler.” Sadece bu yorum, ayette geçen bütün ifadeleri tam anlamıyla dikkate 

almaktadır -aşırı şiddet fiilleriyle bağlantılı “büyük kısmı” kaydı, “yeryüzünden sürülme” 

ifadesi ve, son olarak, bu dehşetin “Allah düşmanı” Firavun tarafından kullanılan 

terimlerle ifade edilmiş olması. 
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Taha Suresi 114 ve dinin kaynağı 
konusunda bir soru 

Konuyu  hemen kestirmeden söyleyeyim; “yalnızca Kur’an” meselesi veya bir başka 

ifadeyle “hadislerin dinin kaynağı olup olmadığı” meselesi.  Bu konuda oldukça çok 

yazı,makale,görüş okudum. Bu yazıda bu konudaki tartışmaları ve verilen cevapları 

tekrar edip yazıyı uzatmak istemiyorum.  (Dileyenler Google’a “yalnızca Kuran” yazıp 

veya “hadisler dinin kaynağı mıdır?” yazıp bu konudaki tartışmaları okuyabilirler.) Bu 

yazıda bir görüş belirtmekten ziyade temel bir soru soracağım. Belki bir çok ayrıntının 

içinde boğulmaktansa şöyle az biraz geriye çekilip konuya biraz daha geniş 

perspektiften bakmanın yararı vardır. 

  

 
Taha Suresi 114. ayet: 

Fete’âla(A)llâhu-lmeliku-lhakk(u)(k) velâ ta’cel (ve acele etme)  bilkur-âni (Kuran için, 

Kurana)min kabli en yukdâ ileyke vahyuh(u)(s) vekul rabbi zidnî ‘ilmâ 

Ümit Şimşek meali: Egemenliğin gerçek sahibi olan Allah herşeyden yücedir. Sana 

vahyedilmesi tamamlanmadan Kur’ân’da acele etme. Ve “Rabbim, ilmimi arttır” de. 

Elmalılı meali: Demek ki Allah o hak şehinşah yüksek, çok yüksek, maamafih sana vahyi 

tamam edilmeden evvel Kur’anı acele etme ve de ki «rabbım artır beni ılimce» 

 
  

Ayeti okuduğumda aklıma önemli bir soru takıldı. Sorum özellikle “Kuran’da 

peygamberimize bir şeyleri halam-helal etme yetkisi açıkça verilmiştir” diyenlere 

olacak:  

Kuran 23 yılda peyderpey nazil oldu. Yani bir kerede bir kitap halinde gelmedi. Peki 

diyelim Allah peygambere bir şeyleri helal ya da haram etme yetkisi verdi. Ve yine 

diyelim ki mesela Kuranın nazil olmaya başlamasının 12. senesinde peygamberimiz 

“falanca şey haramdır size yasaklıyorum” dedi, ancak o zaman peygamberimiz kendisine 

daha kaç ayet vahyolunacağını ve ne kadar süreceğini bilmiyor. 
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Dikkat edin, Taha 114’den ben bunu ya da şunu anlıyorum demiyorum. Bu yüzden de 

ayete ilişkin içerisinde yorumlama içermeyen çevirileri tercih ettim. Ayeti yorumlamaya 

girersek benim sorum açıkta kalır. Ayeti yazmamın sebebi, benim bu soruyu sormama 

neden olan olduğundandır. Bu ayet ister Kuranın tamamen nazil olma sürecinin 

beklenmesini ifade etsin ya da ister bazılarının yorumladığı gibi peygamberimizin vahyi 

alırken Cebrail’den önce hızlı hızlı okuyup bir an önce ezberleme gayretine yönelik bir 

anlam içerdiğini ifade etsin bu aşamada farketmez; 

Tekrar soruyorum: Allah kendi sözü bitmeden elçisine haram-helal etme yetkisi 

tanır mı? 
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Kuran’da yaratılışa dair önemli bir ipucu 
mu? 

Bir süredir Kur’an’da yer alan “yaratma-yaratmak” olarak çevrilmiş kelimeleri içeren 
ayetleri okumakla meşgulüm. Ancak sonra başka bir konuyu incelerken içerisinde 
“yaratmak” kelimesi geçmeyen bir ayet bende yepyeni bir açılım sağladı: Acaba 
yeryüzünde ilk peygamberden önce insanlar var mıydı? 

 
  

Bakara 213: 

Kâne-nnâsu ummeten vâhideten febe’aśa(A)llâhu-nnebiyyîne mubeşşirîne vemunżirîne 
veenzele me’ahumu-lkitâbe bilhakki liyahkume beyne-nnâsi fîmâ-ḣtelefû fîh(i)(c) vemâ-
ḣtelefe fîhi ille-lleżîne ûtûhu min ba’di mâ câet-humu-lbeyyinâtu baġyen 
beynehum(s) feheda(A)llâhu-lleżîne âmenû limâ-ḣtelefû fîhi mine-lhakki bi-
iżnih(i)(k) va(A)llâhu yehdî men yeşâu ilâ sirâtin mustekîm(in) 

 

 İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi 
ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında 
hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaçık ayetler geldikten 
sonra, birbirlerine karşı olan ‘azgınlık ve kıskançlıkları’ yüzünden anlaşmazlığa 
düşenler, o, (Kitap) verilenlerden başkası değildir. Böylece Allah, iman edenleri, 
hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah, kimi dilerse onu 
doğruya yöneltir. 

  

 
Ayette insanların kendilerine nebiler ve beraberinde kitaplar gönderilmeye 
başlanılmadan önce tek bir ümmet olarak yaşıyor olduklarını anlıyoruz. Tabi burada 
“ümmet” kelimesini biraz açmak lazım: 

Bakın Hicri 4. asırda yaşayan Rağıb el-Isfahaninin “Müfredat” eserinde “ümmet” kelimesi 
için ne yazılmış: 

“Ümmet kelimesi herhangi bir şeyin bir araya getirdiği topluluktur. Bir araya 
getiren bir din olabilir, bir zaman veya mekan olabilir…..Yüce Allah’ın “insanlar 
bir tek ümmet idiler” sözünde geçen ümmet kelimesi, insanlar tek bir tür idiler, 
sapıklık ve küfürde tek bir yolda idiler demektir. “ 
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Şimdi de “ümmet” kelimesinin kullanımı ile ilgili Kur’andan edindiğim bir bulguyu 
paylaşmak istiyorum: 

 
En’am 38: 

Vemâ min dâbbetin fî-l-ardi velâ tâ-irin yatîru bicenâhayhi illâ umemun 
emśâlukum(c) mâ ferratnâ fî-lkitâbi min şey-/(in)(c) śümme ilâ rabbihim yuhşerûn(e) 

Yeryüzünde hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler 
olmasın.  (şu şekilde de çeviriler var: sizin gibi o da bir cinse mensup olmasın; sizin gibi 
bir toplum teşkil etmesinler)  Biz Kitap’ta hiç bir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar 
Rablerine toplanacaklardır. 

  

 
Demek ki ümmet mutlaka din birliği içerisinde bir arada bulunan insanlar olarak 
geçmiyor Kur’anda. Kaldı ki ayetin başlangıcından da aslında bunu anlıyoruz. O halde; 

-İnsanlar tek bir topluluk olarak yaşıyorlardı. 

-Allah bu insanlara müjdeci ve uyarıcılar olmak üzere nebiler gönderdi. 

-Nebilerle birlikte kitaplar gönderdi. (Fakat en başından beri her nebi için bir kitap mı 
gönderdi yoksa din ile sorumlu tutulan insanların zamanla aralarında anlaşmaya 
düşmeye başlaması durumlarında nebilerle birlikte kitaplar da mı gönderilmeye 
başlandı bu kısım mealleri veya arapçasından Kuranı okumakla anlaşılmıyor sanırım 
gramer bilgisi burada şart) 

-Fakat o kitap verilenler bu sefer de kıskançlık ve azgınlık yüzünden yine anlaşmazlığa 
düştüler. 

Bu bilgiden sonra Kuran’da “yaratmak” fiilleri geçen ayetleri incelerken sorguladığım 
konulardan birisi olan “ilk insan Adem mi?” sorusuna da artık daha geniş bir 
perspektiften bakmış olacağım inşallah… 
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Kuran’da konuşan kim? 

 

Hicr Suresinin 28-51 arası ayetlerini çevirisinden, ayet numaralarını kaldırarak ve 

içerisindeki “de ki” ifadelerini de almayarak sunuyorum. Lütfen bir süreliğine sanki ayet 

okumuyorsunuz da eski bir metnin çözümünü yapıyorsunuz gibi düşünün. Sonunda size 

iki sorum olacak: 

 
 Kurumuş, yıllanmış balçıktan bir insan yaratacağım 

 Onu düzenleyip ona ruhumdan üflediğimde hemen onun için secdeye varın 

 Tüm melekler topluca secde ettiler; 

 Ancak İblis (şeytan) hariç. Secde edenlerle beraber olmayı red etti. 

Seni secde edenlerle beraber olmaktan alıkoyan şey nedir, İblis? 

Kurumuş, yıllanmış balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim. 

Öyleyse çık oradan; sen kovuldun! 

Yargı gününe kadar laneti hakkettin 

Rabbim, dirilecekleri güne kadar beni ertele 

Tamam, sen ertelendin 

Bilinen vaktin gününe kadar…. 

Rabbim, beni yoldan çıkarttığın için, onları yeryüzünde ayartıp topluca saptıracağım 

Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna. 

İşte benim değişmez yasam budur. 

Şüphesiz, kışkırtılıp-saptırılmışlardan sana uyanlar dışında, senin benim kullarım 

üzerinde zorlayıcı hiç bir gücün yoktur. 
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Cehennem hepsinin buluşma yeridir 

Onun yedi kapısı vardır ve her bir kapı için onlardan belli bir pay vardır. 

Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır. 

Oraya esenlikle ve güvenlikle girin. 

Göğüslerindeki kıskançlığı kaldırırız; kardeşçe karşılıklı yerleştirilmiş koltuklar 

üzerindedirler. 

Orada onlara hiç bir yorgunluk dokunmaz ve oradan da çıkarılacak değillerdir. 

 Kullarıma haber ver ki ben Bağışlayıcıyım, Rahimim. 

Ve azabım da çok acı bir azaptır. 

Onlara İbrahim’in konuklarından haber ver. 

  

 
  

Soru 1: Renklendirilmiş metinde yazar  kimden kullarına haber vermesini istiyor 

olabilir? 

a) Şeytandan 

b) İblisten 

c) Meleklerden 

d) İbrahimden 

e) Hiçbirisi 

  

Soru 2: Kuran’daki toplam ayet sayısının yaklaşık %5’i ahkam ayeti ( helal-haram-yasak-

sevap-yapın-yapmayın gibi ) ise Allah bizden aslında esas olarak ne yapmamızı istiyor 

olabilir? 

 
  

Yorumsuz... 
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Müslüman bir ülkede doğmayanların 
suçu ne? 

Öncelikle internette bir forum sitesinde karşılaştığım bir yazıyı buraya aktarayım:  

 

 “…………..hristiyan ve yahudilerin suçu nedir Allaha şükür biz müslüman bir ülkede 

müslüman bir ailede doğduk ki şanslıyız ama ingilterede bir hristiyan aile de doğan 

bir çocuk nasıl islamı seçsinki ? biz nasıl hak din islam diye kabul edip inanıyorsak 

onlarda doğuştan öyle öğretiliyor kendi suçu olmayan bir din seçimi için onları 

yargılamak islama ters gibi düşüyor…………” 

 

Bu ve benzeri sorularda baştan bir mantık hatası yapıldığı kanaatindeyim. Daha önceleri 

benim de sık sık kendi kendime sorduğum bu soruya bir soruyla cevap vermek 

istiyorum: Sen Müslüman bir ülkede doğunca paçayı yırtmış mı oluyorsun? Bu soruya 

“evet” cevabı ile başladığın için de tüm mantığı yanlış kuruyorsun. 

Kim demiş sırf Müslüman bir anne babadan doğdun diye adına “müslüman” denilmesi 

seni kurtaracak? Kim demiş şartlar eşit değil? Bir düşün bakalım; şu sorulara cevap ver: 

 Müslümanım diyorsun, neden Müslümanlığı seçtin, ne zaman? 

 Kitabım Kur’an diyorsun.. Kuran’ın Allah kelamı olduğuna delilin ne? 

 Seçtiğim yol en doğru yol diyorsun, delilin ne? 

Bütün bunlara vereceğin cevapların başlangıç noktası “Müslüman bir ülkede doğmuş 

olmak ya da Kuranî bir ifade ile atalarının dini üzerine olmak ”  ise, bende o Hristiyanı 

düşüneceğine otur önce kendini düşün derim. 

İstersen düşünmeye Araf 172-173. ayetlerden başlayabilirsin: 
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Ve-iż eḣaże rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim żurriyyetehum veeşhedehum ‘alâ 

enfusihim elestu birabbikum kâlû belâ şehidnâen tekûlû yevme-lkiyâmeti innâ kunnâ 

‘an hâżâ ġâfilîn(e) 

Araf 172-173 : Rabbin, Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkarırken onları kendi 

kendilerine tanık tutar: “Ben, Rabbiniz değil miyim?” “Evet, tanıklık ediyoruz,” derler. 

Böylece diriliş günü, “Biz bundan habersizdik,” diyemezsiniz. Yahut, “Atalarımız 

önceden ortak koştu ve biz de onlardan sonra gelen soylarıyız, bizi bidat ve hurafelere 

dalanlardan dolayı mı yok edeceksin,“ diyemezsiniz. 

Araf 172-173 : Rabbin, insanoğlunun sulbünden soyunu alıp devam ettirmiş, onlara: 

“Ben sizin Rabbiniz değil miyim” demiş ve buna kendilerini şahit tutmuştu. Onlar da: 

“Evet şahidiz” demişlerdi. Bu, kıyamet günü, “Bizim bundan haberimiz yoktu” dersiniz 

veya “Daha önce babalarımız Allah’a ortak koşmuşlardı, biz de onlardan sonra gelen bir 

soyuz, bizi, boşa çalışanların yaptıklarından ötürü yok eder misin?” dersiniz diyedir. 

1-) Herkes bir yaratıcı’nın varlığını aklederek bulmak ile mükelleftir. 

2-) Herkes bir yaratıcının varlığını ( ve devamında onun bizden ne istediğini ) 

sorgularken içinde bulunduğu ortamın ve/veya kendisinden önce gelenlerin inanışlarını 

baz almamalıdır. 

Bu sorgulamayı yapmak mükellefiyeti tüm ademoğlu için geçerlidir. 
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Yusuf'un güzelliği yazı dizisi 

 

Bu yazıda Yusuf Suresinde 31. ayetinin “yanlış yorumlanması” ile ayetin asıl 

anlattığından uzaklaşıldığı konusundaki bulgumu paylaşacağım. 

Yusuf Suresi ağırlıklı olarak Yusuf peygamberin kıssasını bizlere anlatır. 19-22 

arası ayetlerde Yusuf’un Mısır’a götürülüşü, 23-25 arası ayetlerde kendisine 

meyleden vezirin/azizin karısının tutumu karşısında Yusuf’un sınanışı ve iftiraya 

uğraması, 26-29. ayetler arasında da kanıtlarla Yusuf’un suçsuzluğunun ortaya 

çıkışı anlatılır. 

 
30. Şehirde birtakım kadınlar: “Aziz’in karısı, (hizmetçisi olan) genç (delikanlı) kölesinin 

gönlünü çelmeye kalkmış. Öyle ki Yusuf’un sevdası onun kalbine işlemiş. Doğrusu biz 

onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler. 

 31. Kadın, onların dedikodusunu duyunca, onlara davetçi gönderdi; onlar için 

dayanacak yastıklar hazırladı. Herbirine bir bıçak verdi. (Kadınlar meyveleri soyarken 

Yusufa): “Çık karşılarına!” dedi. Kadınlar onu görünce, onun büyüklüğünü anladılar. 

(Şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve dediler ki: Haşa Rabbimiz! Bu bir beşer değil… Bu 

ancak üstün bir melektir! 

 
Ayetin yukarıda renklendirdiğim kısmı bakın diğer meallerde de nasıl çevrilmiş: 

Kadınlar, onu görünce şaşırdılar, meyve yerine ellerini doğradılar 

Böylece onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde) 

büyüttüler, (şaşkınlıklarından) ellerini kestiler  

Kadınlar onu görünce, güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar da onu gözlerinde büyüttüler ve 

şaşkınlıklarından ellerini kestiler 

Kadınlar Yusuf’u görünce güzelliği karşısında büyülendiler (şaşkınlıklarından) ellerini 

kestiler 

Kadınlar Yûsuf’u görünce, onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler 
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şimdi onlar bunu görünce kendisini büyük bir varlık olarak tanıdılar, (hayranlıklarından) 

ellerini kesdiler  

Kadınlar onu görünce hayran kaldılar, onun güzelliğine dalıp gittiklerinden, farkında 

olmadan kendi ellerini kestiler 

Onu gördüklerinde, güzelliğine hayran kaldılar da şaşkınlıkla ellerini kestiler. 

Ayette geçen “ekberne-hu” ifadesi Yusuf’un çok güzel olması bilgisi dolayısı ile 

olsa gerek  hep Yusuf Peygamberin güzelliğine atıf yapacak yorumlamalar ile 

birlikte çevrilmiş. Zira kadınların ellerini kesmeleri ise bu şaşkınlığın neticesinde 

olduğuna atıf yapılmış. Hatta bazı çevirilerde bir de kadınların önüne meyveler ve 

meyve tabakları da koyulması ihmal edilmemiş.  

Devam eden ayetlerden sonra bu ayet hakkında çok önemli bir soru soracağım: 

 
32. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki: “İşte bu, beni hakkında kınadığınız kimsedir. 

Andolsun ki, ben, ondan karşılık almak istedim. Fakat o, iffetinden dolayı bundan 

kaçındı.Yine Andolsun ki, kendisine emrettiğim (birlikte olma teklifini) kabul etmezse, 

mutlaka o zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacaktır.”  

33. Yusuf: “Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettiği şeyden daha 

sevimlidir.Eğer onların komplolarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve 

cahillerden olurum” dedi.  

34. Ve Rabbi onun duasını kabul etti ve onu onların komplolarına karşı korudu. Çünkü O 

gerçekten her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi detayıyla bilendir. 

35. Sonra onlar (Yusuf’un suçsuzluğuna dair) bu kadar delili gördükleri halde, onu 

(dedikoduların kesileceği) bir zamana kadar zindana atmayı uygun buldular.  

 
Devam eden ayetlerden anlıyoruz ki valinin karısının amacı Yusuf’a bir komplo 

kurmakmış! Hatta 33. ayete göre Yusuf “onlara meyletme ve cahilerden olma” tehlikesini 

kendi nefsinde hissetmiş ve Allah’a dua etmiş. 

31. ayete dönersek : Kadınların toplandığı meclise Yusuf’u çağıran valinin karısının 

amacı neydi? Yusuf’un eşsiz güzelliğinden nasıl etkilendiğini ispatlamak için meclisteki 

kadınları da aynı duruma mı düşürmekti? BU YÜZDEN Mİ ELLERİNE BIÇAK 

VERDİ? PEKİ BÜTÜN KADINLARIN ELLERİNİ KESECEĞİNDEN NASIL BU KADAR 

EMİN OLABİLİYORDU? (lütfen düşünün diyelim ki 10 kişiyi topladınız ellerine keskin 

bir bıçak verdiniz ve haydi şu meyveleri soyadurun dediniz ve o esnada deneklere çok 

şaşıracakları bir şey gösterdiniz bu durumda şaşkınlıktan bıçaklar ile ellerini 

kanatacaklarından emin olabilir misiniz?) EĞER KADINLARA ÖZELLİKLE BIÇAK 

DAĞITILDIĞI VURGULANMAMIŞ OLSAYDI VE BAZI KADINLARIN ŞAŞKINLIKTAN 

ELLERİNİ BİLE DOĞRADIĞI ANLATILSAYDI BU ANLAMLANDIRMA DOĞRU OLABİLİRDİ 

FAKAT VALİNİN KARISI MECLİSTEKİ KADINLARA ÖZELLİKLE BIÇAK DAĞITIYOR VE 

KADINLAR AĞIZ BİRLİĞİ ETMİŞCESİNE YUSUF’U İNSAN ÜSTÜ SIFATLARLA ÖVMEYE 

BAŞLIYORLAR BİR DE DAĞITILAN BIÇAKLARLA ŞAŞKINLIKLARINI İSPAT ETMEK İÇİN 

ELLERİNİ KESİYORLAR!! 
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Devam eden ayetlerde Yusuf’un onlara meyledip cahillerden olma korkusu ise bunu net 

olarak açıklıyor. Yani kadınlar Yusuf’un güzelliğinden etkilenmedi, sadece valinin 

karısının duyduğu yüksek arzuyu haklı çıkarmak için onun kurduğu kumpasa ortak 

oldular ve kendilerine öğretildiği üzere davrandılar.. 

Eğer ikna olmadı iseniz : 

 
50. Hükümdar dedi ki: ‘Onu bana getirin.’ Ona elçi geldiğinde (Yusuf:) ‘Efendine dön de 

ona sor: ‘Ellerini kesen o kadınların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim, onların 

hileli düzenlerini gerçekten bilendir.’  

51. (Hükümdar topladığı o kadınlara:) ‘Yusuf’un nefsinden murad almak istediğinizde 

durumunuz neydi?’ dedi. Onlar: ‘Allah için, haşa’ dediler. ‘Biz ondan hiç bir kötülük 

görmedik.’ Aziz (Vezir)in karısı da dedi ki: ‘İşte şu anda gerçek orta yere çıktı; onun 

nefsinden ben murad almak istemiştim. O ise gerçekten doğruyu söylenlerdendir.’  

 
Hala ikna olmayanlar Kuran’ın neresinde Allah Yusuf peygamber’in fiziksel güzelliğini 

anlatıyor veya övüyor yorum olarak yazabilirlerse sevinirim… 

Ayrıca resullerin getirdiği mesaj ile onlarının fiziksel güzelliklerinin yarıştırılması 

arasında ben bir bağlantı kuramıyorum. Onların hepsi bizlere Allah’ın mesajını 

bildirdikleri için zaten çok çok güzeller… 

 

 “12:111 = Şüphesiz onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret 

vardır. (Bu Kur’an) uyduralacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin 

doğrulayıcısı, her şeyin açıklaması ve iman eden topluluk için bir hidayet ve 

rahmettir.” 

Kuran’da pek çok kıssa geçiyor ve bu kıssların düşünenler için ibretler (dersler)  taşıdığı 

vurgulanıyor. Düşünmeye tam bu noktadan başlayabiliriz: Bu kıssalarda bizlere düşen 

nasıl dersler/ibretler olabilir? Bu derslerin kapsamı nedir? 

Öte yandan “düşünmek” vurgusu geçiyor ayette. Demek ki, bu kıssaları okurken pasif bir 

dinleyici/okuyucu konumunda değil; aktif bir okuyucu konumda olmamız gerekiyor. 

“Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur; ayetlerini incelesinler ve akıl sahipleri öğüt 

alsınlar.38:29” ayetini de hatırlarsak; demek ki anlatılan kıssaları “eskilerin hikayeleri” 

olarak değil; derinlemesine inceleyerek (tedebbür ederek)  anlamaya çalışmalıyız. 

Kuranı anlamaya çalışma noktasında kıssaların daha özel bir yerinin olduğunu 

düşünüyorum. Zira bu kıssalarda oldukça mecazi ve edebi sanatlarla çerçevelenmiş bir 
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anlatım dili kullanılmaktadır.  Tam bir örnek olur mu bilmiyorum ama mesela biz 

Türkçede “adam kulağının üstüne yattı” deriz. Böyle bir cümle ile karşılaşırsak aslında 

farkında olmadan çok hızlı bir şekilde cümlenin geçtiği bağlama bakarız. Eğer adam 

kulak ağrısı çekiyor ve bu şekilde yatmanın ağrısını dindireceğine inanıyor ise “adam 

kulağının üstüne yattı” cümlesinin bağlamdan ilk okuduğumuz anlamı içerdiğini anlarız. 

Fakat adamın söylenilenleri duymazlıktan geldiğini ifade eden bir bağlam var ise bunun 

bir deyim/mecaz kullanım olduğunu anlarız. 

Peki kıssalarda geçen anlatımların birincil anlamlar mı yoksa mecaz kullanımlar mı 

olduğunu nereden bilebiliriz? İşte burada biraz mantığımızı devreye sokmamız 

gerekiyor. Eğer söylenceler/rivayetler kanalından gelen bilgiler ile anlamaya çalışırsak; 

aslında bu “anlamaya çalışmak” değil işin kolayına kaçmak oluyor ve o 

rivayetler/söylenceler doğru bile olsa aslında biz “kuranı inceleme/tedebbür etme” 

emrini yerine getirmiş olmuyoruz. 

Nasıl bir mantık yürütme işinden bashettiğimi açıklamak için örnek olarak daha önce 

başka bir yazıda değindiğim bir konuya; Yusuf Suresi 31. Ayet ile ilgili bir konuya 

değinmek istiyorum: 

12:31. (Kadın) Onların düzenlerini işitince, onlara (bir davetçi) yolladı, oturup 

dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline (önlerindeki meyveleri 

soymaları için) bıçak verdi. (Yusuf’a da:) “Çık, onlara (görün)” dedi. Böylece onlar 

onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde) 

büyüttüler, (şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve: “Allah’ı tenzih ederiz; bu bir 

beşer değildir. Bu, ancak üstün bir melektir” dediler. 

Rivayetlerden gelen ön bilgi/ön kabul: Yusuf peygamber tarif edilemeyecek kadar çok 

güzel bir erkekti. Hatta insanlığın güzelliğinin yarısı ona verilmişti. 

İşte bu ön kabul (doğru ya da yanlış) ayetleri anlamada pek çok parantezi bilgiyi de 

kabul etmemizi gerektiriyor. Yukarıda paylaştığım çeviride parantez içlerinde yer alan 

“önlerindeki meyveleri soymaları için” ve olağanüstü güzellikte” “şaşkınlıktan” ifadeleri 

aslında ayeti açıklamada hiçbir fonksiyon içermiyor; sadece bir ön kabulun 

desteklenmesi için anlamın nasıl yönlendiğini gösteriyor. 

Ayetin analizi: Bu ayette geçen anlatım dilini kavramak için öncelikle biraz geriye 

gitmemiz gerekiyor: 

12:16 = Akşamüstü ağlayarak babalarına geldiler. 

Önceki ayetlerde Yusuf’un kardeşlerinin kurdukları plandan ve onu kuyuya 

atmalarından ve sonrasında sanki onu kurt yemiş gibi bir düzenek kurup eve geri 

dönmelerinden bahsedilir. Fakat 12:16’daki anlatıma dikkat ediniz. Sorulacak soru şu: 

Kardeşleri gerçekten ağlıyor mu yoksa ağlama taklidi mi yapıyorlar? 

Akşamüstü ağlayarak babalarına geldiler. = Veyaḣirrûne lil-

eżkâni yebkûneveyezîduhum ḣuşû’â(n) 

Ayette geçen ifade “yebkune”. Acaba bu ifade Kuranda başka yerde kullanılıyor mu? 

17:109= Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar. (Kur\an okumak) onların saygısını artırır. 

= Veyaḣirrûne lil-eżkâni yebkûne veyezîduhum ḣuşû’â(n) 
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17:109’dan anlıyoruz ki bu bildiğimiz “ağlamak” ifadesi. Çünkü ayette ağlama fiilini 

yerine getirenler önceki ayetlerle birlikte düşünüldüğünde imanlı olanlar ve herhangi 

bir  yalandan ağlama durumu sözkonusu değil. 

Öyle ise, 12:16’da Yusuf’u kuyuya atan  ve aslında suçlu durumunda olan kardeşlerin 

davranışları  neden bu şekilde ifade edilmiş olabilir? 

Şimdi bir an için gözünüzün önüne bir sinema filmini getirin. Bir katil var ve katil 

karısını hunharca öldürüyor. Ve daha sonra polisleri arayıp sanki eve yeni gelmiş gibi 

yapıyor ve hıçkırıklar feryatlar içerisinde ağlıyor ki inandırıcılığı artsın. Biz izleyiciler bu 

sahneyi izlerken adamı ağlıyor halde görürüz. İşte bu ayette de tabiri caizse 

sinematografik bir anlatım dili ile bize olay anlatılmış. Yusuf suresi boyunca bu anlatım 

dili sık sık kullanılır, aynı Surenin 81-83. Ayetlerinde de buna benzer bir anlatımı 

görüyoruz: 

12: 81. “Babanıza dönün ve şunları söyleyin: ‘Ey babamız, oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak 

bildiğimiz şeye tanıklık ediyoruz. Gizli işlenen bir şeyi önleyemezdik.'” 

12.82. ‘Bulunduğumuz topluluğa ve beraber geldiğimiz kervana sor. Biz doğruyu 

anlatıyoruz.’ “ 

12.83. “Hayır, egonuz sizi bir işe sürüklemiş. Bana düşen artık güzelce sabretmektir. Olur 

ki ALLAH, bana onları topluca getirir. O, Bilendir, Bilgedir,” dedi. 

Büyük kardeşin diğerlerine Mısır’da verdiği öğüdü babalarının Filistin’de verdiği 

cevabın izlemesi çarpıcı ve ekonomik bir anlatım sanatıdır. Böylece, 81 ve 82 ayetlerinde 

yer alan öğüdün tekrarlanmasından kaçınılmış veya “Filistin’e varınca büyük kardeşin 

verdiği öğüde göre babalarına durumu anlattılar” gibi bir ifadeye gerek görülmemiştir. 

Mısır’da günler önce kardeşler arasında konuşulan sözler 83. ayet ile birlikte, birden 

bire üç boyut (yer, zaman ve bağlam) atlayarak Filistin’deki babalarıyla yüzyüze 

konuşmaya dönüşüyor. Bak 20:47-49; 26:16-18 (Edip Yüksel çevirisi ve dipnotu) 

Yusuf suresindeki genel anlatım dili üzerine düşünüp bir mantık elde ettikten sonra 

12:31 ayetini analiz etmeye devam edebiliriz. 

Ayetin çevirisinde parantez ve yönlendirmeli anlatım içermeyen bir çevirisini tercih 

ettim: 

Bunların gizliden gizliye dedikodularını işitti, onlara da’vetçi gönderdi ve onlar için 

dayalı döşeli bir sofra hazırladı ve her birine bir bıçak verdi, beriden de çık karşılarına 

dedi, hepsi onu görür görmez çok büyüttüler, kendilerinin ellerini doğradılar ve hâşâ, 

dediler, Allah için bu bir beşer değil, olsa olsa yüce bir melektir. 

Ayette benim çok dikaktimi çeken ifade “kadınların ellerine bir bıçak verilmesi”nin 

vurgulanışı. Neden bıçak vurgulanıyor? Ayette toplanan kadınların yemek mi 

yiyecekleri, çay mı içecekleri hiçbir şey vurgulanmıyor; sadece kadınların onlara bıçak 

dağıtması vurgulanıyor…. 

Bunu sure’nin anlatım dilini göz ardı etmeden gözünüzde canlandırmaya çalışın… 

Ayette dikkat çeken ikinci nokta kadınların hepsinin Yusuf içeri girince ellerini kesmesi; 

ama hepsinin… 
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Şimdi bu noktada hiç yorum yapmıyorum ve 19 ayet ileri gidiyor ve  50. Ayeti sizlerle 

paylaşıyorum: 

O hükümdar “Onu bana getirin” dedi. Emir üzerine Yusuf’a gönderilen adam yanına 

gelince, Yusuf ona dedi ki: “Haydi efendine geri dön de, ona sor bakalım, o ellerini kesen 

kadınların maksatları ne imiş? Hiç şüphe yok ki, Rabbim, onların oyunlarını çok iyi bilir.” 

Çok net ortaya çıkıyor ki, kadınlar Yusuf’a tuzak kurmuşlar. “Bıçak dağıtılma” 

vurgusunun nedeni de böylelikle daha iyi anlaşılmış oluyor. Yani kadınlar bize ayette 

anlatılmayan bir zamanda kendi aralarında anlaşmışlar ve o içeri girince onu 

büyükleyip/abartıp üstüne bu abartmalarını delillendirmek için de ellerini kesmişler. 

Ayetlerde  tüm bu olaylar bize görsel bir dille anlatılıyor. 

Sonuç olarak eğer öncelikle Kuran’ın bize sunduğu mantığı kavramak üzerine biraz 

çalışırsak ve ardından doğru soruları sorarsak; kıssa’dan almamız gereken “ders”ler 

kendiliğinden belirmeye başlıyor.  

 ================================================================= 

İsterseniz konuyu daha iyi anlamak ve  kurduğumuz mantığı test etmek için aşağıda 

hazırladığım “mini test”i tanıdıklarınıza uygulayabilirsiniz. Bakalım onlar ne cevap 

verecek? 

 
Mini test: 

  

Aşağıdaki pasajı okuyunuz ve pasaj ile ilgili sorulara cevap veriniz: 

Kadın diğer kadınların  dedikodularını işitti, onlara da’vetçi gönderdi ve onlar için 

dayalı döşeli bir sofra hazırladı ve her birine bir bıçak verdi, beriden Yusuf’a  çık 

karşılarına dedi, hepsi onu görür görmez çok büyüttüler, kendilerinin ellerini 

kestiler ve hâşâ, dediler, Allah için bu bir beşer değil, olsa olsa yüce bir melektir. 

O hükümdar Yusufu bana getirin dedi. Emir üzerine Yusuf’a gönderilen adam 

yanına gelince, Yusuf ona dedi ki: “Haydi efendine geri dön de, ona sor bakalım, o 

ellerini kesen kadınların maksatları ne imiş? Hiç şüphe yok ki, Rabbim, onların 

oyunlarını çok iyi bilir.” 

  

Soru 1: Yukarıdaki pasajda geçen karakterler hangi şıkta doğru verilmiştir? 

a-) Kadın, Yusuf, hükümdar 

b-) Kadın, diğer kadınlar, Yusuf, hükümdarın gönderdiği adam 

c-) Kadın, Yusuf, hükümdar 

d-) Kadın, diğer kadınlar, Yusuf, hükümdar, hükümdarın gönderdiği adam 

  

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi pasaj için “kesin olarak” söylenebilir? 

a-) Kadınlar dayalı döşeli sofrada meyve yemişlerdir. 
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b-) Kadınlar Yusuf’un yakışıklılığından çok etkilenmişlerdir. 

c-)Kadınlar Yusuf’un Melek olduğunu düşünmektedirler. 

d-)Yusuf kadınların kendisine oyun oynadıklarını düşünmektedir. 

  

Soru 3: Aşağıda pasajda geçen bazı ifadeler ve onların yerine kullanılabilecek 

benzer anlamlı bir ifade verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi kullanılamaz? 

I-) çok büyüttüler = abarttılar 

II-)onların oyunlarını çok iyi bilir = onların tuzaklarını çok iyi bilir 

III-)kadınlar ellerini kestiler = ellerini kökünden koparıp attılar 

  

a-) Yalnız I 

b-) Yalnız II 

c-) Yalnız III 

d) I, II ve III 

 
 

 *** 

Not: Bu konuda daha önce bir yazı paylaşmıştım. Bu yazıdaki amacım o yazıdaki 

bulguları tekrar etmek değil; nasıl bir yaklaşımla o bulgulara ulaştığıma dair metodolojik 

bir açıklama yapmaktan ibarettir.  

 

12/1 Elif. Lâm. Râ. Bu (harfler), apaçık kitabın mucizeleridir. 

12/2 Akledesiniz diye biz onu arabi bir Kur’an (mükemmel dile sahip)*  olarak indirdik. 

  

12/3 Sana bu Kur’an’ı vahyederek kıssaların en güzelini hikaye edeceğiz ve bundan önce 

sen elbette onu bilmeyenlerdendin. 

  

12/111 Yemin olsun ki, resullerin kıssalarında, aklını ve gönlünü çalıştıranlar için bir ibret 

vardır. Bu Kur’an, uydurulacak bir hadis/bir söz değildir; aksine o, önündekini tasdikleyici, 

her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. İnanan bir topluluk için de bir kılavuz ve bir rahmettir. 

  

Böyle başlar ve böyle biter Yusuf Suresi… Ve sure bize “Yusuf Kıssası”nını tafsilatıyla 

anlatır. 

Yusuf Suresinin benim kişisel yolculuğumda önemi büyüktür; ve hala önemini 

korumaktadır. 

Bu kısa yazıda Yusuf Suresi hakkında tespit ettiğim bir  “fazilet”e dikkat çekmeye 

çalışacağım. 
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Kuranda geçen kelimelerin anlamlarını doğru olarak Kuran açıklar. Çünkü sözlükler 

zaman içerisinde değişir; kelimelerin anlamları farklılaşabilir. Oysa Kuran kendi 

kelimelerini açıklıyor ya da sözlüklerdeki hangi anlamı seçeceğimiz konusunda bizlere 

kuvvetli deliller sunuyor. 

20:114 =  Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O’nun vahyi tamamlanmazdan önce 

Kur’an’ı (okumakta) acele etme ve «Rabbim, benim ilmimi artır» de. 

  

75: 16-17-18-19 = Onu aceleye getirip dilini oynatma. Onu toplamak da okutmak da bize 

düşer. Biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşunu izle. Sonra, onu açıklamak da bizim 

görevimizdir. 

İşte Yusuf Suresi “benim şu ana kadarki tespitime göre” kelimelerin anlamını açıklama 

konusunda da ön plana çıkıyor. Belki de “kıssaların en güzeli” diye nitelendirilmesinin 

bir sebebi de bu. 

 
  

*”Arabiy” (Arapça) kelimesinin kökü olan A’RB, Arapçada, “kusursuz, mükemmel” 

anlamına gelir.  Kuran’ın mesajı tüm insanlığa gönderildiğinden, Arapça olan orijinal 

Kuran’ın dilinin anlaşılması onun Arapça oluşundan değil, Arapçasının gerçekten A’RB, 

yani “mükemmel” oluşundan kaynaklanıyor. Kuran’ın dili arapçadır, kusursuzdur, 

mükemmeldir. Bir Arap peygambere mükemmel bir Arapça ile nazil olan Kuran, Rahman 

tarafından öğretildiği için (55:2), hangi dille konuşursa konuşsun, tüm insanlık için 

Tanrısal bir mesajdır, bir elçidir. Bu konuda Cengiz Özakıncı’nın “Dil ve Din” isimli 

kitabını okumanızı tavsiye derim. 

 

  

http://kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=20&ayet=114
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Kuran’da tecavüz (ırza geçme) cezası 
yok mu? 

İnternette gezinirken bazı sitelerde (forum, sözlük,blok vb.) “Kur’an’da tecavüze ilişkin 

bir ayet yok!” gibi bir eleştiriye rastladım ve devamında tabi bir açık bulmuş olmanın 

sevinciyle alaycı ve eleştirel yorumlar… 

Bu yazıda konuya ilişkin bir cevap yazmaktan çok, cevap verenlerin yaklaşımına bir 

reaksiyon olarak bulgularımı paylaşmak istedim. Yazının sonunda yaklaşımıma ilişkin 

ayetleri paylaşacağım ve üstüne herhangi bir yorum yapmayacağım. 

Bakalım bu konuda çeşitli fetva siteleri ne yazmış diye araştırdığımda da konuya hep 

“zina” bahsinden yaklaşarak girildiğini gördüm. 

Örnek: Ayrıca, zinanın ispatında dört şahit arandığı halde, ırza geçmede şahitlerin 

adedinin dört olması zorunlu değildir. Kadının tecavüze uğramış olduğuna şahitlik 

edenlerin adedi, dörtten az ise bu durumda mütecavize tazir cezası uygulanır. Kadının, 

tecavüze uğradığını ispatlayamaması halinde ise, kendisine kazf (zina iftirası) cezası 

gerekmez. Diğer taraftan, bu tür davalarda kadının yemini muteber değildir. 

Zina nedir? İki tarafın da karşılıklı isteyerek gerçekleştirdikleri bir eylemdir. Peki ne 

alakası var tecavüzle zinanın? Ben alakasını söyleyeyim: çünkü akıllar veya bilinçaltı hep 

aynı yerde…Vakaya değil de vakanın meydana geliş yerine 

odaklanmak…Bilinçaltlarındaki bastırılmış cinsellik!! 

Bu sitede herhangi bir şekilde Kur’andan hüküm çıkarmak amaçlı yazılar yazmadığımı 

sık sık belirtiyorum.  Ancak Allah’ın ayetlerini “müslümanım” diyen herkesin okuyup 

üzerinde düşünmesinin ayrı bir önemi vardır. Düşünen, araştıran ,sorgulayan, kritik 

düşünen, devamlı olarak hakikati arayan ve yere sağlam basmasını bilen  insan 

topluluklarını  şer istikametinde yönlendirmek mümkün değildir. Ben de bu anlayışla 

sitedeki yazılarımda Kur’anı inceleyerek, ayetler üzerinde düşünerek, araştırarak 

ulaştığım bulguları paylaşıyorum. 
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Ve ırza tecavüz deyince benim aklıma “zina” gelmiyor! Benim aklıma cinsellikten 

bağımsız olarak bir hakka, bir insanlık hakkına “saldırı” geliyor. Lütfen önce tecavüz 

suçunun kapsamı üzerinde siz de düşününüz ve yazımın devamında paylaştığım ayeti 

bir de siz okuyunuz. Meallerde yer alan alternatif anlamları parantez içlerinde belirttim. 

Şura Suresi: 

38. Onlar, Rabblerinin çağrısına uyarlar ve namazı dosdoğru kılarlar. İşlerini 

birbirlerine danışarak yaparlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayırda 

harcarlar. 

39. Kendilerine bir -bağy-haksızlık (veya zulüm veya zorbalık) 

yapıldığında yardımlaşarak üstesinden gelirler.  (veya, karşı koyarlar veya 

öçlerini/intikamlarını alırlar) 

40. Bir kötülüğün cezası, ona denk bir cezadır. Kim affeder ve barışı sağlarsa, onun 

ödülü Allah’a aittir. Doğrusu Allah zâlimleri sevmez. 

42. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, artık onlara yapılacak bir şey yoktur. 

  

Hep beraber “tedebbür” eylemek niyetiye… 
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Kuran’da kadının şahitliği konusu 

 

Yazının sonunda 14.09.2016 tarihli bir ekleme notu bulunmaktadır. 

  

Önemli: Bu yazının asıl amacı şahitlik konusunda bu ayete dayanılarak oluşturulmuş 

“şahitlikte 2 kadın ancak 1 erkek yerine geçer” anlayışının asla  olmadığını göstermektir. 

Bu ayetteki meselenin çarpıtılarak tüm şahitlik meselelerine yaygınlaştırıldığını 

anlatmaya çalışmaktır. 

Kuranın hiç bir yerinde kadın ile erkeğin şahitliklerinin farklı oranlarda olduğuna 

rastlayamazsınız. Bilakis oran hep eşittir. İnceleyince buna siz de şahit 

olabilirsiniz 

Konu ile ilgili olarak bir ayeti paylaşmak istiyorum: 

3:196 -Nitekim Rableri onlara cevap verdi: ‘Şüphesiz Ben, erkek olsun, kadın 

olsun, sizden bir işte bulunanın işini boşa çıkarmam. Siz, birbirinizdensiniz.* İşte, 

hicret edenlerin, yurtlarından sürülüp-çıkarılanların ve yolumda işkence 

görenlerin, çarpışıp öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örteceğim ve onları, 

altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. (Bu,) Allah katından bir karşılık 

(sevap)tır. (O) Allah, karşılığın (sevabın) en güzeli O’nun katındadır.’ (Ali Bulaç 

çevirisi) 

*Yani, “siz hepiniz, tek ve aynı insan ırkının mensuplarısınız ve bu yüzden birbirinize 

eşitsiniz” (Muhammed Esed Meal yorumu) 

*birbirinize eşitsiniz (Edip Yüksel çevirisi) 

*aynı insanlık ailesine mensup ve eşit olduğunuz için, (Ahmet Tekin çevirisi) 

 
Bunun tek istisnası gibi gözüken Bakara 282’dir.  Bakalım “İslam Hukukunda kadın” diye 

başlayan cümlelerde 1’e 2, 1’e 0, 1’e 4 vb. oranlara rastladığımız maddelere kaynaklık 

ettiği iddia edilen ayet neden bahsediyor, anlamaya çalışalım : 
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Ey iman edenler, belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. Aranızdan 

bir katip doğru olarak yazsın, katip Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan 

kaçınmasın, yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah’tan 

sakınsın, ondan hiç bir şeyi eksiltmesin. Eğer üzerinde hak olan (borçlu), düşük 

akıllı ya da za’f sahibi veya kendisi yazmaya güç yetiremeyecekse, velisi dosdoğru 

yazdırsın. Erkeklerinizden de iki şahid tutun; eğer iki erkek yoksa, şahidlerden rıza 

göstereceğiniz bir erkek ve biri şaşırdığında öbürü ona hatırlatacak iki kadın (da 

olur). Şahidler çağırıldıkları zaman kaçınmasınlar. Onu (borcu) az olsun, çok olsun, 

süresiyle birlikte yazmaya üşenmeyin. Bu, Allah katında en adil, şahitlik için en 

sağlam, şüphelenmemeniz için de en yakın olandır. Ancak aranızda devredip 

durduğunuz ve peşin olarak yaptığınız ticaret başka, bunu yazmamanızda sizin için 

bir sakınca yoktur. Alış-veriş ettiğinizde de şahid tutun. Yazana da, şahide de zarar 

verilmesin. (Aksini) Yaparsanız, o, kendiniz için fısk (zulüm ve günah)tır. Allah’tan 

sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi bilendir. (Ali Bulaç çevirisi) 

Yazılarımda sık sık Arapça bilmediğimi ve sadece Kuran’ı Arapçasından okumasını 

bildiğimi söylüyorum. Bu ayetteki hükümleri tam olarak kavrayabilmek için Arapça 

gramer kurallarına hakimiyet şart. Ancak ben bir çok çeviriyi ve Arapça metni 

karşılaştırarak yaptığım incelememin bulgularını sizlerle paylaşmak istiyorum: 

 
Konu 1: Vadeli borçların yazılması zarureti: 

Ey iman edenler, belirli bir süre için borç verdiğiniz zaman onu yazınız. 

Konu 2: Yazan katipte bulunması gereken özellikler : 

Aranızdan bir katip doğru olarak yazsın, katip Allah’ın kendisine öğrettiği gibi 

yazmaktan kaçınmasın, yazsın. 

 Konu 3: Borçlananın da yazması zarureti: 

Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah’tan sakınsın, ondan hiç bir 

şeyi eksiltmesin. 

Konu 4: Sözleşmenin oluşmasında rüşd şartları: 

Eğer üzerinde hak olan (borçlu), düşük akıllı ya da za’f sahibi veya kendisi yazmaya güç 

yetiremeyecekse, velisi dosdoğru yazdırsın. 

Konu 5: Vadeli borçlara şahit olacaklarda aranan temel şart 

Erkeklerinizden de iki şahid tutun; 

Açıklama:  Ben bu ayeti anlamak için günümüzden bir örnek seçtim: “Bankacılık 

sistemi” Muhteva olarak uymasa da anlayabilmemiz açısından güzel bir örnek 

olduğunu düşünüyorum. 

Şimdi bir bankaya gittiğinizi ve kredi çekmek istediğinizi ve bankanın da sizden 

“iki kefil” istediğini düşünün. Tam bu noktada bankacı bir tanıdığımla sohbet 

etme imkanım oldu sohbetten edindiğim ana fikri diyaloglaştırarak size 

aktarıyorum: 

-Bu sizin verdiğiniz kredilerde kefiller genellikle hangi cinsiyetten oluyor? 



87 
 

-Genelde erkek……Zaten ben de bir ödememe durumunda kefilleri ararken önce erkek olanı 

aramayı tercih ediyorum…..Kadın kefili ararken insan bir tedirginlik hissediyor…… 

Kadınlar bile erkek kefil arıyor öncelikle.. 

Ayette kefalet durumu söz konusu değil. Sadece bir borca şahit olma durumu söz 

konusu. Fakat bu şahitliğin sadece  sözel bir şahitlik olduğunu düşünmemiz 

gerekmiyor. Bu ileride mahkemede ifade vermeye varacak kadar sorumluluk 

gerektiren bir şahitlik. Aslında kefalete benziyor sadece borcun ödenmemesinden 

dolayı rücu yok.. 

İşte, böyle ticari veya borç davalarında Allah öncelikle kadınların muhatap 

olmasını istemiyor. 

Zaten insanlar fiiliyatta da -yukarıdaki verdiğim kefalet örneğini düşünürsek- 

doğal olarak böyle düşünüyor veya davranıyor. Mesela kime sorsam kredi 

çekeceği zaman önce erkek kefil aradığını söyledi. Bunun ayrımcılıkla veya 

kadının çalışıp çalışmaması, ticaretten anlayıp anlamaması ile çok da ilgisi yok. 

Varsa ayrımcılık bu pozitif ayrımcılıktır, kadının bu tip davalarda yer alma 

ihtimalinden korumaktır amaç. 

Konu 6: Müteselsil sorumluluk 

Eğer iki erkek yoksa, şahitlerden rıza göstereceğiniz bir erkek ve biri şaşırdığında öbürü 

ona hatırlatacak iki kadın (da olur). 

Açıklama: Peki Allah kadının şahit olmasını kesinkes yasaklıyor mu? Hayır.. Ama 

yine kadını koruyor ve “müteselsil sorumluluk” benzeri bir uygulamayla kadının 

işini kolaylaştırıyor. 

Konu 7: Şahitlerin mahkemeye gitme zorunluluğu 

Şahitler çağırıldıkları zaman kaçınmasınlar. 

Açıklama: Allah’ın kadını korumasının sebebi özellikle bu kısım yüzünden olabilir 

mi? Eşinizin, ablanızın, annenizin günlerce mahkemede ifade vermesini vs. ister 

misiniz?  Veya bizzatihi kadınlara sorayım, Allahın sizi böyle konularla 

uğraştırmak istememesi güzel bir şey değilmi? 

Konu 8: Sözleşme hazırlanması 

Onu (borcu) az olsun, çok olsun, süresiyle birlikte yazmaya üşenmeyin. ( Lafzen, “onu 

yazmaya”, yani, anlaşmadan doğan bütün hakları ve yükümlülükleri. -M.Esed dipnotu) 

Açıklama: Bazı çevirilerde sanki borcu yazın gibi bir anlam verilmiş.Ayetin 

başında zaten borcun yazılması emredilmişti. O halde bu ayette şahitlerin kim 

olduğu dahil her şeyin kayda geçirilmesi isteniyor. 

Konu 9: 

Bu, Allah katında en adil, şahitlik için en sağlam, şüphelenmemeniz için de en yakın 

olandır. 

Konu 10: 
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Ancak aranızda devredip durduğunuz ve peşin olarak yaptığınız ticaret başka, bunu 

yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. 

Konu 11: 

Alış-veriş ettiğinizde de şahid tutun. 

Konu 12: Katip ve şahitlerin korunması 

Yazana da, şahide de zarar verilmesin. 

Konu 13: 

(Aksini) Yaparsanız, o, kendiniz için fısk (zulüm ve günah)tır. 

Konu 14: 

Allah’tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi bilendir. 

14.09.2016 tarihli not: Ayette erkek diye çevrilen kelime “Rical”. Fakat kadın olarak 

çevrilen kelime “Nisa” değil “MeRaE kökünden türemiş olan “Emraete” ifadesi. Bu, 

yukarıdaki yazımın bazı kısımlarını gözden geçirmemi gerektiriyor. Çünkü Allah orada 

bize “NİSA (kadın)” kelimesini değil de başka bir kelimeyi verdi ise; bu önemli bir 

bulgudur. 

Konu üzerine araştırma yapmak isteyenlere şöyle bir not düşebilirim: 

Sezgim o ki; bu ayette ne erkekten ne kadından bahsediliyor; rical ile kasıt “konu 

hakkında uzmanlığı olan kişi; “emraete” den kasıt konu hakkında uzmanlığı olmayan 

kişi. Yani borç sözleşmelerinde uzmanlığı olan/görüş bildirebilecek/neye şahit olduğu 

konusunda yorum yapabilecek/eğitimli vs. iki kişi; eğer yoksa bir yetkin kişi ve iki 

yetkin olmayan kişi. 

Yukarıdaki sezgimi test etmedim. Rical ve MeRaE ve Nisa’nın ve olası benzer tüm 

kelimelerin kullanımlarını bir bütün halinde incelemek gerekiyor. 

Bulguları olanlar yazarlarsa memnun olurum. 
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Kuran’da beyin kelimesi geçmez mi? 

 

İddia şu : 

Hac 46:  (Sana karşı çıkanlar) hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette 

düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz; lakin 

göğüsler içindeki kalpler kör olur. 

“Kuran’da kalp kelimesi düşünme organı olarak vurgulanmıştır. Çünkü eski insanlar 

“beyin” denilen organın işlevlerini bilmiyorlardı. Bu yüzden düşünme organını “kalp” 

sanıyorlardı. Kuran insan sözü olduğu için düşünme organının “kalp” olduğunu 

varsaymıştır. Bu yüzden duygular ve düşünceler hep kalp organına yüklenmiştir. Dolayısı 

ile ilgili tüm ayetler bilimdışıdır.” 

Cevap: 

Bu iddianın sahipleri öncelikle Kuranda geçen “kalp” kelimesinin vücuda kan 

pompalayan organ olarak geçtiğini ispatlamalılar. 

“İnsan vücudunda bir et parçası vardır o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozuk 

olduğunda bütün vücut ifsat olur,İyi bilin ki, işte o et parçası kalptir” (Buhârî, İmân, 39; 

Müslim,Musâkât, 107) 

Yukarıdaki satırlar Buhari’de ve Müslim’de geçen bir hadis. Biliyorsunuz hadisler rivayet 

edilerek kitaplaştırıldığı için Peygamberimizin ağzından tıpatıp bu şekilde mi çıktı emin 

olamayız. (05.07.2015 edit : Hatta Resulullah’a mı ait ondan bile emin olamayız, hadis 

demek Resulullah’a isnad edilen sözler demektir) Ama sonuç olarak bu bir insan sözü. 

İşte biz Kuran’da “kalp” ten bu şekilde “et parçası” şeklinde bir kullanımda 

bulunulduğuna şahit olamayız. 

Bu konuda pek çok şey söylenebilir. Fakat ben kestirmeden, Kuran’da geçen “kalp” 

kelimesinin “organ olan kalp” olmadığını yine Kuran’dan ispatlamayı denemek 

istiyorum: 

 
Öncelikle şu cümle üzerinde biraz kafa yoralım: 
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Ayşe çay ve kek ……………….. 

Yukarıdaki cümleyi “yedi” veya “içti” kelimeleri ile tamamlarsak bir anlatım 

bozukluğuna sebep olur. 

Ancak kullanma ihtimalimiz olan “yedi” ve “içti” kelimelerinin yerini tutabilecek bir üst 

kavram bulabilirsek hem vermek istediğimiz anlamı veririz hem de anlatım 

bozukluğuna sebep olamayız. 

Ayşe çay ve kek  TÜKETTİ. 

 
Şimdi de aşağıdaki mantık problemi üzerinde biraz çalışalım: 

A bir robottur. 

A algılar. 

B bir robot değildir. 

B algılar. 

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki cümlede boşluk kısmına gelebilecek 

kelimenin kullanımı  için aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kesin doğrudur? 

(sorunun birden fazla doğru cevabı olabilir) 

“A ile B ………………………..’leri/ları ile algılarlar.” 

I-    B’nin ne olduğundan kesin emin olmalıyız. 

II-   A’nın ve B’nin algılama organlarının ne olduğunu bilmeliyiz. 

III- A’nın algılama organının ne olduğunu bilmeliyiz. 

IV- Boşluktaki yerde hem A’nın hem de B’nin algılama kabiliyetini sekteye 

uğratmayacak başka bir kavram kullanabiliriz. 

V- A ve B’nin algılama organları aynı ise  boşluğa yazılabilir. 

 
Şimdi tek tek şıkları inceleyelim: 

I) B’nin ne olduğundan kesin emin olmalıyız. 

Eğer B’in ne olduğundan kesin eminsek bu bizim için çözüm oluyor mu bakalım: 

Burada B’nin ne olduğunu bildiğimizde onun algılama organını da bildiğimizi 

varsayıyoruz. Şimdi bu şıkkı test edelim bakalım bizi kesin doğruya götürüyor mu? 

Diyelim ki insan burnu ile algılar… 

“Robot ve insan BURNU ile algılar.” 

Bakın olmadı… Çünkü buraya BURUN kelimesini koyarsak robotun da insan gibi bir 

buruna sahip olduğunu varsaymış oluruz… 

II-   A’nın ve B’nin algılama organlarının ne olduğunu bilmeliyiz. 

Test edelim. 

B insan ve algılama organı burun. 
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A bir robot ve algılama organı sensör. 

  

Şimdi iki farklı organı aynı cümle içerisinde kullanamayacağımıza göre ve soru 

bize “ve” bağlacı ile iki ayrı kelimeyi yan yana koyma hakkı tanımadığına göre bu 

şık da kesin doğru olmamış oluyor. 

  

III- A’nın algılama organının ne olduğunu bilmeliyiz. 

Yukarıdaki şıklara uyguladığımız mantık bu şık için de geçerlidir, dolayısı ile bu şıkkı da 

eliyoruz. 

IV- Boşluktaki yerde hem A’nın hem de B’nin algılama kabiliyetini sekteye uğratmayacak 

başka bir kavram kullanabiliriz. 

A sensörü ile B ise Burnu ile algılar dedik. Peki bu iki kavramı kullanmasak da bu iki 

kelimeyi içerisine alacak bir üst kavram kullansak nasıl olur, bakalım. 

Robot ve insan ORGAN ları ile algılar. 

Sensör= Robottaki algılama organı 

Burun= İnsandaki algılama organı 

  

Eğer A ve B ayrı ayrı algılama işini ne ile yapıyorlarsa, bu iki “şey”i içine 

alacak  ortak bir kavram bulmayı başardığımız her durumda bu şık kesin 

doğrudur. 

  

V-  A ve B’nin algılama organları aynı ise  boşluğa yazılabilir. 

Bu şık da her halükarda doğrudur. 

Fakat burada ince bir nokta var. Şu cümleyi inceleyelim: 

“İnsan ve robot beyinleri ile algılar” 

Bu cümle için cevap IV mü geçerlidir yoksa cevap V mi? 

İlk bakışta cevap V geçerli gibi gözükse de, aslında biz burada cevap IV’ün sınırları 

içerisindeyizdir. Cümleyi çözümlersek burada insanın algılama organının “beyin” 

olduğunu çıkarırız fakat buradan robotun da bir beyine sahip olduğunu çıkaramayız. 

Daha doğrusu bu çıkarımı yaparsak bilmeden hataya düşmüş oluruz. Çünkü biz 

makineler için de “beyin” kelimesini kullansak da ( kullanışta : bu cihazın beyni 

arızalanmış değişmesi lazım gibi) bu kelime aslında kullanımdan dolayı ortak bir üst 

kelime konumundadır. yani cevap IV’ün sınırları içerisindeyizdir. 

Sonuç olarak sorumuzun iki doğru cevabı bulunmaktadır. IV ve V… 

Umarım örneğimi yeterince detaylı olarak ve mantık hatasına düşmeden ortaya 

koyabilmişimdir. 
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Şimdi bir ayet paylaşmak istiyorum: 

 
Araf 179: 

Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. 

Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; 

kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da 

şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. 

Ayetten alacağımız cümle: 

İnsanlar ve cinlerin kalbi vardır. 

Yukarıdaki mantık problemlerinden edindiğimiz mantığı uygulamanın tam sırası. 

İnsan = Topraktan yaratılmış, kanı vücuda pompalamakla görevli et parçası olan bir kalp 

organına sahip 

Cin= Ateşsiz dumandan yaratılmış. Nasıl bir vücut yapısı var bilmiyoruz. 

Hatırlayalım: 

“İnsan ve robot beyinleri ile algılar” 

Bu örnekte “beyin” kelimesinin kullanılmış olması bu iki algılama organının aynı 

olduğunu göstermiyor ve aslında bir üst kavram olduğunu ifade ediyor idiyse, 

Kuran’da insan-cin ve kalp kelimelerinin aynı cümle içerisinde kullanılmış olmasının 

sebebinin bize Kuran’da “kalp” kelimesinin “organ olan kalp” olarak değil bir üst kavram 

olarak verildiğini düşünüyorum. 

Dolayısı ile “kalp ile düşünmek” ten kasıt organ olan kalp ile düşünmek değil, insanın 

cismani olmayan bir yönüne atıf olarak kullanıldığını düşünüyorum. 

Aslında “beyin” kelimesi kullanılmış olsa idi bile burada aynı durum geçerli olmuş 

olacaktı. 

Tartışmaya gayret gösterdiğim tüm argümanlar üzerinde hep beraber kafa yormak 

dileği ile… 
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Zor bir soru: Araf 35 

Hiç sözü uzatmadan adım adım gidelim: 

Sorum şu: “Adem oğullarına hitap ile başlayan ilgili üç ayette ( 26-27 ve 31. ayetlerde) 

hitap ayetin ilk indiği an’dan itibaren kıyamete kadar tüm insanlığa değil midir? 

Peki ya yine aynı hitap ile başlayan 35. ayet? 

 
  

Araf 26: Ey âdemoğulları! Şu bir gerçek ki size, edep yerlerinizi örtecek giysi de indirdik, 

süs ve gösterişe yarayacak giysi de… Ama korunup sakınmaya yarayan giysi (erdemlilik 

elbisesi) en hayırlısıdır. İşte bu, Allah’ın ayetlerindendir. Düşünüp öğüt almaları 

umuluyor. 

 
  

 Araf 27: Ey âdemoğulları! Şeytan, ana-babanızı, edep yerlerini onlara göstermek için 

elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sakın size de bir fitne musallat etmesin. 

Çünkü o ve kabilesi sizi, onları göremeyeceğiniz yerden görürler. Biz o şeytanları, 

inanmayanlara dostlar yaptık. 

 
  

 Araf 31: Ey âdemoğulları! Tüm mescitlerde süslü, güzel giysilerinizi kuşanın. Yiyin, için 

fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. 
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 Araf 35: Ey âdemoğulları! İçinizden size ayetlerimi yüzünüze karşı anlatan resuller 

geldiğinde, korunup hallerini düzeltenlere hiçbir korku dokunmayacaktır. Onlar 

tasalanmayacaklardır da. 

  



95 
 

 

 

 

 

 

Kuran meallerindeki parantezler : Duha 
Suresi örneği 

Zaman zaman yardımcı olmakla birlikte meallerdeki parantezlerin çoğu zaman anlamı 

daralttığını ve/veya yönlendirdiğini düşünmekteyim. 

Bu konuya ilişkin Duha Sure’sini örnek vermek istiyorum: 

Parantezli versiyon: 

1. Yemîn olsun duhâ’ya (kuşluk vaktine)! 2. Ve sükûna erdiği zaman, 

geceye! 3. (Habîbim, yâ Muhammed! Vahiy bir müddet gecikmekle) Rabbin seni ne terk 

etti, ne de (sana) darıldı! 4. Gerçekten sonraki (âhiret) ise, senin için evvelkinden 

(dünyadan) daha hayırlıdır. 5. Ve Rabbin, elbette ileride (âhiret gününde) sana 

(ümmetinden dilediğine şefâat etme hakkı) verecek (sen) de hoşnûd olacaksın! 6. (O,) 

seni bir yetim iken bulup (seni seçip, amcan Ebû Tâlib’in yanında) barındırmadı 

mı? 7. Hem (sen henüz peygamberlik ve şer’î hükümlerden) habersiz iken seni bulup, 

yol göstermedi mi? 8. Hem seni fakir iken bulup da zengin etmedi mi? 9. O hâlde yetîme 

gelince, sakın (onu) ezme! 10. Ve dilenciye gelince, sakın (onu) azarlama! 11. Ve 

Rabbinin ni’metine gelince, artık (onu şükranla) anlat! 

Bu versiyonu okuduğumuzda ve bir miktar nüzul sebebi bilgisi ile desteklediğimizde şu 

bulguya ulaşıyoruz: 

Said bin Mansur`un ve Feryabi`nin Cundeb (r.a.)`den rivayet ettiklerine göre Cibril (a.s.) bir 

ara vahiy getirmedi, yani bir süre vahiy kesildi. Bunun üzerine müşrikler: “Muhammed`i 

artık bıraktılar” demeye başladılar. Onların bu sözleri üzerine bu ayeti kerime indirildi. 

Buhari ve Müslim`in Cundeb`den rivayetlerine göre de Resulullah (a.s.)`ın bir ara 

rahatsızlanması üzerine bir süre vahiy kesildi. Bu sırada bir müşrik kadın Resulullah 

(a.s.)`a gelerek: “Görüyorum ki şeytanın seni bıraktı” dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime 

indirildi. 
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Hakim`in Zeyd bin Erkam (r.a.)`dan rivayet ettiğine göre de bir kaç gün Resulullah 

(a.s.)`tan vahiy kesildi. Bu durum karşısında Ebu Leheb`in karısı Ummu Cemil, Resulullah 

(a.s.)`a: “Görüyorum ki arkadaşın seni bıraktı ve sana darıldı” dedi. Bunun üzerine bu ayeti 

kerime indirildi. 

 

Görüldüğü üzere farklı tarıklarla nakledilmiş olan bu rivayetler birbirini desteklemekte ve 

birbirlerini açıklamaktadırlar. Bu konuda daha başka rivayetler de nakledilmiştir. Ancak 

diğerlernin senedleri yukarıda vermiş olduklarımızın senedleri kadar kuvvetli değildir. 

 

Bununla birlikte İbnu Hacer el-Askalani, Resulullah (a.s.)`tan bir ara vahyin kesilmesinin 

bilinen bir hadise olduğunu ancak bunun bu ayeti kerimenin iniş sebebi olduğu iddiasının 

şazz (tutarsız, sahih olan rivayete ters) bir iddia olduğunu ileri sürmüştür.  

Duha Suresi peygamberimizin özelinde yukarıdaki rivayetler kapsamında bir anlam 

içeriyor olabilir. Fakat indiği dönemden kıyamete kadar sürecek bir dönemi kapsayan 

tüm insanlara hitap eden “mesaj”ı acaba sırf nüzul sebebi ile sınırlayarak parantezlemek 

doğru mudur? 

Parantezsiz versiyon: 

Şimdi ayetin sadece peygamberimize değil de ondan başlayarak zaman zaman gönül 

darlığına düşen her inanana hitap ettiğini düşünerek okuyalım; takdir sizin… 

1. Aydınlık sabahı düşün 

2. ve durgun, karanlık geceyi. 

3. Rabbin seni ne unuttu ne de darıldı 

4. Elbette senin için her zaman, işin sonu, başından daha hayırlıdır. 

5. Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. 

6. O seni yetim olarak bulup bir sığınak vermedi mi? 

7. Ve yolunu kaybetmiş görüp seni doğru yola ulaştırmadı mı? 

8. İhtiyaç içinde bulup seni tatmin etmedi mi? 

9. Öyleyse yetime haksızlık yapma, 

10. yardım isteyeni asla geri çevirme, 

11. Fakat Rabbin nîmetini de yâdet. 

 6 no’lu ayete dipnot: Her insan şu veya bu anlamda bir “yetim”dir, çünkü herkes 

“yalnız yaratılmış”tır (karş. 6:94) ve “Kıyamet Günü Allah’ın huzuruna yalnız/tek başına 

çıkacaktır” (19:95). (Muhammed Esed) 
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Kuran’da “yarılmak” kavramı üzerine bir 
başlangıç 

Kısa bir yazı olacak. Sadece bir bulgu… 

Türkçe (veya herhangi başka bir dilde)  yapılmış olan çevirileri okurken dikkatli 

olmak gerekiyor çünkü çoğunlukla o dile bir kelime ile aktarılan ifade aslında 

başka başka kelimeler olabiliyor. 

Peki acaba aşağıda renklendirerek gösterdiğim kullanımlar bize neyi işaret ediyor? 

Özellikle, 77/9 ile 82/1 devamındaki ayetleri okuduğumuzda çok yakın konulardan 

bahsediyor ama “yarılmak” olarak çevrilen bu kelimelerin farklılığının sırrı ne? 

  

26/63: Musa’ya, “Değneğini denize vur,” diye vahyettik. Bunun üzerine yarıldı ve her 

bölüm koca bir tepe gibi oldu. 

26/63:  Feevhaynâ ilâ mûsâ eni-drib bi’asâke-lbahr(a)(s) fenfeleka fekâne kullu firkin ke-

ttavdi-l’azîm(i) 

  

 
  

54/1: Saat (dünyanın sonu) yaklaştı ve ay yarıldı. 

54/1:  İkterabeti-ssâ’atu venşakka-lkamer(u) 

 
  

77/9:  Gök yarıldığı zaman, 

77/9: Ve-iżâ-ssemâu furicet 

 
  

82/1Gök yarıldığı zaman, 

82/1: İżâ-ssemâu-nfetarat 
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Tabi benzeri kavramlar bu kadar ile bitmiyor ama ben bu yazıda sadece konuya bir 

başlangıç notu düşmek istedim. 

Bu hazineyi idrak etmeye  gerçekten ömür yetmez. 
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                              Peygambere itaat nedir? 

Aslında yazının başlığını bilerek hatalı koydum. Amacım bir konuya dikkat çekmektir. 

Çünkü önce iki kavrama açıklık getirmek gerekmektedir. Resul ve Nebi kavramı. Çünkü 

Kuran’da bu iki kavram ayrı ayrı kullanılmıştır ve farklı fonksiyonlar ifa etmektedir. 

Allah öylesine kelime kullanmaz! 

Çok kestirmeden gidersek, resul = elçi demektir. Nebi kavramını ise peygamber olarak 

anlayabiliriz. Oysaki Kuran çevirilerinin çoğunda resul kelimesi “peygamber olarak” 

çevrilmiş..Öncelikle bu hususa dikkat etmeliyiz. Peygamber olarak çevrilmiş bir ayetin 

orijinaline bakıp bunun “resul” mü “nebi” mi olduğuna bakmalıyız. 

Ve “itaat” söz konusu olduğunda hep “resul” kelimesi kullanılmıştır. Acaba neden? 

 
Şimdi konuya giriş yaparken ikinci bir alana yönelelim ve bir beyin jimnastiği yapalım. 

Aşağıdaki önermeleri inceleyelim. 

Önerme1:  X diyor ki ben Allah’a inanmam fakat elçisine inanırım. 

Böyle bir önerme olabilir mi? Tabi ki olamaz. Allah’a inanmayan inanmadığının bir de 

elçisi olabileceğine hiç inanmaz. 

Önerme 2: X diyor ki, ben Allah’a inanırım fakat elçisine inanmam. 

Bu önerme geçerlidir. Yani X Allah’ın bir elçi ile insanlara bir mesaj ileteceğine 

inanmıyor. Deist bir tutum. Bir yaratıcıya inanıyor fakat onun elçilerinin olacağına 

inanmıyor. 

Önerme 3: X diyor ki, ben Allah’a inanırım elçisine de inanırım. 

Bunu söyleyen kişi elçi’ye inanmış ise Allah’ın kelimeleri konusunda elçi’ye mutlak bir 

güven içerisinde olmalıdır. Yani elçi “bu Allah’ın bana Vahyi’dir” dediği zaman ona 

İTAAT etmelidir. Yoksa “ben Allah’a inanırım elçisine de inanırım” sözünün arkasında 

durmamış olacaktır. 

 
Yani biz vahiy ile ancak elçi’leri aracılığı ile muhatap olabildiğimize göre,  itaat söz 

konusu olduğunda Allah ile elçi hep birlikte anılmıştır. Yani, elçi’ye itaat etmeden vahye 

muhatap olmak zaten mümkün olmayacaktır. 
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Sözün özü, elçi’ye itaat etmeden Allah’a itaat de mümkün olmayacaktır. Önerme 1’i 

hatırlayın. Nasıl ki kişi Allah’a inanmıyor ise ve “ama elçisine inanırım” gibi bir cümle 

kurması mantık kurallarının dışında bir cümle oluyor idiyse , kişi “Allah’a inanırım ama 

elçisine itaat etmem” demesi de ikiyüzlüce bir cümle oluyor. 

İşte bu yüzden Kuran’da Allah’a itaat etmiş olmanın ispatı olarak onun resulüne yani 

elçisine itaat birlikte anılıyor. Dikkat ediniz, bu noktada hep resul yani elçi kelimesi 

kullanılıyor. Kuranda itaat söz konusu olduğunda hep “resul-elçi” kavramının 

kullanılmasının hikmetini düşünerek ve yukarıdaki önermelerime benzer önermeler 

kurarak ve siz de bu konuda tefekkür edebilirsiniz. 

Maide 92: Allah’a itaat edin, resule itaat edin, sakının. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin: 

Bizim resulümüze düşen sadece apaçık bir tebliğdir. 

Teğabün 12: Allah’a itaat edin, resule de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz resulümüze 

düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir. 

Şimdi yazının devamındaki ayetleri çok derin düşünelim: 

Ahzab 36: Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek 

ve hiçbir mü’min kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim 

Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. 

“Yukarıda ulaştığımız mantığı hatırlarsak artık bu ayette “Allah ayrı hüküm verir Resul’e 

de ayrıca hüküm verme yetkisi vermiştir” gibi bir algıya düşmememiz lazım. Ama düştük 

diyelim, devam edelim ayetleri okumaya.. 

Ahzab 37: Hani sen Allah’ın nimetlendirdiği, senin de lütufta bulunduğun kişiye “Eşini 

yanında tut, Allah’tan kork!” diyordun ama, Allah’ın açıklayacağı bir şeyi de içinde 

saklıyordun; insanlardan çekiniyordun. Oysaki kendisinden korkmana Allah daha 

layıktır. Zeyd o kadından ilişiğini kesince onu sana nikâhladık ki, evlatlıkları eşleriyle 

ilişkilerini kestiklerinde, müminler için o kadınlarla evlenmede bir güçlük olmasın. Zaten 

Allah’ın emri yerine getirilmiştir. 

Bir önceki ayette  “ayrıca bir hüküm verme yetkisi bulunan peygamber algısı”nın 38. 

Ayet ile birlikte yıkılmış olması lazım. Eğer hala yıkılmadıysa: 

Ahzab 38: Allah’ın kendisine farz kıldığı şeyde peygambere (nebi)  hiçbir vebal yoktur. 

Daha önce gelip geçmişlerde de Allah’ın yolu-yöntemi buydu. Allah’ın emri, belirlenmiş 

bir kaderdir/ölçüdür. 

Ayette nebi kelimesi kullanılmış ve “Allah’ın kendisine farz kıldığı şey” olarak bir vurgu 

yapılmıştır. 

Yani Ahzab 36’da her zaman olduğu gibi hükmü veren Allah’tır. Resulü o hükmü tebliğ 

eden Resul’dür. Yani Kuran’ın bize sunduğu mantığı iyice düşünürsek bu konuda 

çelişkisiz bir sonuca ulaşırız. Allah ayrı –haşa- peygamber ayrı hüküm vermez.  (Ayette 

resul kelimesinin buyrulmasına dikkat ediniz, 2 ayet sonra “nebi” kelimesini bize veren 

de da yine Allah!) 

Bir örnek daha: 

Necm 2: Arkadaşınız (Muhammed) ne sapmıştır, ne de azmıştır. 
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Necm 3: Ne de kendi kişisel arzusundan konuşmaktadır. 

Necm 4: O (nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir. 

Yukarıdaki ayetlerde “o kendi heva ve hevesinden konuşmaz” diye işaret edilen alan 

peygamberimizin hemen her konuşmasını, iki dudağı arasından çıkan her şeyi mi 

kapsamaktadır yoksa Kur’an’ı mı işaret etmektedir? 

Konu ile ilgili çok sayıda ayet var. Kuran’da “Allah ve resulü” kalıbı ile kullanılan tüm 

ayetleri dilerseniz inceleyebilirsiniz. 

Bu yazıda ben kendi bulgularımı ve sorgulamalarımı paylaşmaya çalıştım. Çünkü konu 

dönüp dolaşıp “hadis’ler dinin kaynağı mıdır?” sorusuna gelecek. 
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Kuran üzerine düşünmek nasıl olmalı? 

Yazıma İslami konulardaki sorulara cevap veren bir siteden alıntıladığım bir soru ve 

soruya verilen cevap ile başlamak istiyorum. Daha sonra neden böyle bir alıntıyla 

başladığımı açıklayacağım. 

Soru: Her şey sudan yaratıldı ise cinler de mi sudan yaratılmıştır? 

Cevap: Değerli kardeşimiz; 

Kur’an’da bütün canlıların sudan yaratıldığı açıkça ifade edilmiştir. İlgili ayetlerin meali 

şöyledir:  

“Hayatı olan/canlı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmayacaklar mı?”(Enbiya, 

21/30) 

“Allah her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayak üstünde 

yürür, kimi dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her 

şeye kadirdir.”(Nur, 24/45) 

– “Allah insanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinni ise hâlis ateşten 

yarattı.”(Rahman, 55/14, 15) 

– Allah’ın kelamında elbette bir çelişki olamaz. Bunun en veciz ifadesi şöyledir:“canlı olan 

her şeyin sudan yaratıldığını” ifade eden  ayetlerde vurgulanan husus, bir umumî 

yaklaşımdır, hayatları boyunca en fazla yararlandıkları, en çok muhtaç oldukları unsuru 

su olan canlılar için kullanılmış bir ifadedir. 

–  Cinlerin ve meleklerin sudan yaratılmadıkları gerçeği, bunların, Kur’an’ın umumî 

ifadesinin dışında olduklarını göstermektedir. Nur suresindeki ayetteki canlıların 

tasviri, yeryüzünde yaşayan ve gözle görünen canlıları ön plana çıkarmaktadır. 

Alıntı yapılan link 

 

Evimin bir duvarında hat sanatıyla yazılmış bir tablo asılıdır; üzerinde mealen şöyle 

yazar: 

 “Yaşayan her şeyi sudan yarattık..” 

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/10275/her-sey-sudan-yaratildi-ise-cinler-de-mi-sudan-yaratilmistir.html
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Evimin duvarına asmak için bu ayeti seçişimin nedeni ne eve bolluk bereket getirmesi; 

ne kötülüklerden koruması ne de benzeri başka bir şey; Allah’ın Kur'an mesajı ile bizden 

isteğini hatırlatması: Düşünmek, akletmek, tefekkür etmek… 

Herkes sürekli “akletmek, akletmek” der durur da bazen sormak isterim: Sen bugüne 

kadar neyi akıl ettin, üzerine ne kattın yoksa senden önceki hazır reçeteleri tekrar edip 

duruyorsun da adına akletmek mi diyorsun? 

İşte bu düşünceden beni uzaklaştırmasın diye astım ayeti evimin duvarına… 

Soruya verilen cevap soru sahibini tatmin etmiş midir bilemem ama bana bunları 

düşündürdü ve böyle bir yazı hazırlamama sebep oldu. 

Ben de kendimce soru sahibine bir cevap yazmak isterim: 

 

Değerli kardeşim: 

Öncelikle bu soruyu neden soruyorsun? Bu sorunun cevabının sana ne gibi bir fayda 

sağlayacağına dair bir ön hazırlığın var mıdır? Kusura bakma soruna soru ile karşılık 

verdim ama beni en baştan senin sorun bunları düşünmeme sebep oldu… 

Değerli kardeşim: 

Allah’ın sana ve herkese olan mesajını oturup bir kere okursan bazı şeyleri daha ilk 

okuyuşunda net olarak anlayacaksın; mesela ana babaya öf bile denmeyeceğini, haksızlık 

yapmaman gerektiğini, fakire yolda kalmışa yardım etmen gerektiğini, adaletli olman 

gerektiğini, erdemli olman gerektiğini…Bazı şeyleri ise anlamayacaksın.. Hatta kafan 

karışacak zaman zaman, dönüp tekrar tekrar okuma gereği hissedeceksin..Ama net 

olarak anladığın şeyleri uygulama konusunda gayret gösterirsen emin ol diğer hususları 

da nasibin oranında anlamaya başlayacaksın… 

Bak Allah bize ne diyor mesajında: 

Taha 114: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Sana vahyi tamamlanmadan 

önce Kuran’ı (anlamak için) acele etme ve, “Rabbim, bilgimi arttır,” de 

Değerli kardeşim, 

Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Bizden öncekilere göre Kuranı inceleyebilmemiz  çok 

daha kolay. İnternet denen teknoloji ve bilgisayarın sunduğu imkanlar bize büyük 

kolaylık sağlıyor. Ama istersen sana çok büyük yardımı dokunacağı için sadece bir 

haftanı vererek Kuranı Arapçasından okumasını öğrenebilirsin. Böylelikle kelimeleri 

tanırsın ve emin ol bu bir haftalık çaban senin çok çok işine yarar. Emin ol bu cevabı 

sana yazan kardeşin de Arapça bilmiyor ve sadece Arapçasından okumasını biliyor fakat 

bunun faydasını çok gördü. 

Sevgili kardeşim, 

Şimdi belki bu soruya hazır bir reçete gibi bir cevap vermeyecek sana bu kardeşin fakat, 

şimdiye kadar yaptığı araştırmalarının sonunda soruna kendin bir cevap bulman için bir 

takım ipuçları sunmaya çalışacak… 
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1- Kuran’da yaratılış, yaratmak söz konusu olduğunda bilesin ki Türkçe’ye “yaratmak” 

diye veya İngilizce’ye “create” diye çevrilen bu kelime Arapça söz konusu olduğunda 

farklı farklı duruımlar için farklı farklı kelimelerle ifade edilmiş yaratıcımız tarafından. 

Ve her bir kelimenin sunduğu izi takip edersen bu büyük bulmacanın belirli kısımlarını 

görüyorsun. Bu yüzden bu konu gayet zevkli fakat zaman alacak bir konu. 

Ancak yaratıcımız bize bakın bir de ne diyor bunu hiç farketmiş miydin: 

Ankebut (29)  Suresi 20. Ayet: 

“De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bakın. İşte 

Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır.” Gerçekten 

Allah her şeye kadirdir.”  

Yani güzel kardeşim, bak Rabbimiz bize bir yol da gösteriyor bu konuda ayrıca. 

“Yeryüzünde gezip dolaşmak” vurgusu ile ne diyor yaratıcımız bize acaba? 

2. Sorunun içeriğini oluşturan Enbiya Suresinin 30. ayeti (benim de duvarıma astığım 

kısım) aslında ayetin tamamı değil kardeşim: 

Eve lem yerâ-lleżîne keferû enne-ssemâvâti vel-arda kânetâ ratkan 

fefetaknâhumâ  vece’alnâ mine-lmâ-i kulle şey-in hayy(in)  efelâ yu/minûn(e) 

İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, onları birbirinden kopardığımızı 

ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı? 

Hatırlarsan hemen yukarıda 1 nolu başlıkta “yaratılmak”, “yaratılış” ile ilgili büyük bir 

resmin olduğundan bahsetmiştim. İşte bu ayet bulmacanın bir kısmı ile ilgili… 

Renklendirdiğim kelimeler sana ipucu versin. 

Hemen Nur Suresine bakalım, renklendirmelerimi takip et.. (45. ayet bu arada 24,25 

değil!) 

Va(A)llâhu ḣaleka kulle dâbbetin min mâ-/(in)(s) feminhum men yemşî ‘alâ batnihi 

veminhum men yemşî ‘alâ ricleyni veminhum men yemşî ‘alâ 

erba’(in)(c) yaḣluku(A)llâhu mâ yeşâ/(u)(c) inna(A)llâhe ‘alâ kulli şey-inkadîr(un) 

ALLAH bütün canlıları sudan yaratır. Onlardan kimi karnı üzerinde yürür, kimi iki 

ayakları üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yürür. ALLAH dilediğini yaratır. 

ALLAH her şeye gücü yetendir. 

Zihninde bir şeyler canlanmaya başladı mı? İlk ayet için biraz Big-bang teorisini 

okuyabilirsin yardımcı olabilir.. İkinci ayet için de Evrim Teorisini.. 

Ah Evrim Teorisi dedim, hani şu yaratılışı inkar etmeye çalışan bilim adamlarının 

uyduruk teorisi değil mi? 

Ama ne yapayım sevgili kardeşim, Allah’ın emrine bilmeden onlar uyuyor ve “ilk başta 

nasıl yaratıldığımızı” öğrenmek adına yeryüzünü onlar gezip dolaşıyor…) Bizim onları 

çürütmek için kullandığımız argümanlar bile onların not defterlerinden araklama değil 

mi? Yahu diyorum onları çürütmek için hazırladığımız belgeselvari şeylerdeki 

görüntüler bari bizim tarafımızdan hazırlanmış olsa onlar da onlardan alıntı.. Ya da kuşe 

kağıda bastığımız dergilerdeki bir tanecik fotoğrafı emek verip biz çekseydik ya?) 
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Halbuki Allah’ın bize verdiği tam ve mükemmel kelimelerin sunduğu ipuçlarını yanımıza 

alarak yeryüzünde biz bir yolculuğa çıksaydık; ne güzel olurdu değil mi kardeşim? 

Sevgili kardeşim, 

Enbiya 30’da benim dikkatimi çeken bir şeyi paylaşarak bu yazımı noktalamak 

istiyorum: 

“Yer ile gök’ün bitişik olduğunu ve onların birbirinden ayrılmış olduğunu inkar 

etmeyenler görüyor da inkar edenler mi görmüyor? Neden ayette böyle söylenilmiş? Sen 

gördün mü mesela yer ile göğün bitişik olup ayrıldığını… O halde sen ve ben de mi -haşa- 

inkarcıyız? Acaba bu yer ile göğün bitişik olması ve onun birbirinden ayrılması nedir? 

Bunu görülmesi nedir? Ayet tam olarak hangi duruma ve kimlere sesleniyor? 

Gördüğün gibi, Kuranı referans göstererek “her şey sudan yaratıldıysa” diye bir başlayan 

soru aslında ön hazırlıksız bir soru olarak kendini ele veriyor.. 

Çok okumalı çok düşünmeliyiz.. Önyargısızca… 

Saygılarımla kardeşim… 
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Kur’an ve kölelik meselesi 

Küçükken oynan bir oyun vardır.  Birisi gelir ve size cevabı hep “beyaz” olan sorular 

sorar ve sorularına çok hızlı cevap vermenizi ister. Oyunun bir kuralı vardır; düşünerek 

cevap vermek yasaktır: Sorular ardı ardına gelir: “Tuz ne renk”, “şeker ne renk”, 

doktorun gömleği ne renk”… Burada amaç zihninizi “beyaz” rengine odaklamaktır. Ve 

sonunda final sorusu gelir: İnek ne içer? Burada cevap %99 “süt!” olacaktır. Çünkü beyaz 

rengine şartlanan zihnimiz inek ile süt ilişkisini kurar ve hızlı düşünmek kuralını 

çiğnememek adına cevabı verir. 

Daha önceki yazılarımda Kuran’da asla geçmeyen bir kelime olan “cariye” kelimesinin 

çevirilere nasıl girdiği konusunu ayrıntılı incelemeye çalışmıştım. Tabi mesele aslında 

ilgili tüm kelimeleri incelemeden kapanmıyor bu da bir gerçek. Çünkü meseleyi 

anlamada tam ve çelişkisiz bir sonuca ulaşmak için karşımıza “köle, cariye” olarak çıkan 

tüm kelimelerin Kur’anda nasıl kullanıldığını incelememiz lazım. Daha önceki yazılarda 

özellikle “cariye” kelimesi üzerine yoğunlaşmıştım. Bu yazıda da meselenin başka bir 

boyutundaki bulgularımı paylaşmaya çalışacağım. 

Özetlersek, bizim çevirilere köle ve cariye olarak giren bu kelimeler aslında aşağıda 

tespit edebildiğim 4 temel kavramın çevrilmiş hali… 

1-       “Meleket eyman” = Sağ ellerinizin sahip oldukları 

2-       Abd 

3-       Rakebe 

4-       Emet 

Yani Allah’ın farklı ayetlerde farklı farklı kelimeler ve kavramlar kullanmasına 

bakılmaksızın bu kelimeler genellikle hem “köle ve cariye” olarak çevrilmiş. 

İşte, bu durum yazıma neden bir çocuk oyunu örneği ile başlama ihtiyacı duyduğumu 

açıklıyor. Çünkü bir kere “kölelik ve cariyelik” konusunda zihni bir şartlanmaya 

sahipseniz ve bu konuda etraflı düşünmeyi de gereksiz görüyorsanız (nasıl olsa bu 

meseleler halledilmiş meseleler) o zaman Allah’ın neden farklı farklı kelimeler kullanmış 

olduğunu araştırmaya gerek duymazsınız veya bir başka deyişler bu konuyu 

araştırmamış olmanın eksikliğini hissetmezsiniz. 

Şimdi size bir ayet ile örnek vermek istiyorum: 
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Yazının devamında paylaşacağım ayet çevirileri ile birisi pekala “işte Kur’an’da kölelik 

gayet normal bir durum olarak belirtilmiş hatta örneklere bile girmiş” diyebilir. 

(diyorlar da) 

Nahl 75: 

Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile katımızdan 

kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan (hür) bir kimseyi misal 

verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Doğrusu hamd Allah\a mahsustur. Fakat onların çoğu 

(bunu) bilmezler. 

Hemen başka bir ayet: 

Rum 28: Allah, size kendinizden bir misâl verdi: Hiç size rızık olarak verdiğimiz 

kölelerinizden ortaklarınız bulunur da onlarla siz eşit olur, aranızda birbirinizi 

saydığınız gibi, onları da sayar mısınız? İşte biz, düşünecek bir kavim için âyetleri böyle 

açıklıyoruz. 

Evet paylaştığım iki ayeti bu çevirileri kullanarak ardı ardına sıralarsanız bir kimse 

gayet rahat bir şekilde İslam’da köleliğin normal karşılanan bir durum olduğunu 

savunabilir. Bunun üstüne rivayetler, tarihteki uygulamalar vs. girince de bu durumu 

iddia eden kişinin iddiaları  kuvvetlenmiş gibi gözükebilir. 

Ancak durum böyle midir? “Çelişkisiz bir kitap” olan Kuran bize bu konuda ne 

söylemektedir? 

Öncelikle Rum 28’deki ayetin Arapça transkriptini verelim: 

Darabe lekum meśelen min enfusikum hel lekum mimmâ meleket eymânukum min 

şurakâe fî mâ razeknâkum feentum fîhi sevâun teḣâfûnehum keḣîfetikum 

enfusekum(c) keżâlike nufassilu-l-âyâti likavmin ya’kilûn(e) 

Bakın ayette daha önceki yazılarda incelediğim bir kullanım karşıma çıktı: “meleket 

eyman”. Bu kavramın Kuran boyunca nasıl kullanıldığını önceki yazılarda incelemiştim. 

“Sağ ellerinizin/anlaşmalarınızın sahip olduğu” olarak Türkçeye çevrilebilecek bu 

kavramın aslında ifade ettiği durum “bir sözlü veya yazılı, açık veya zımni bir sözleşme 

akti ile aramızda bağ bulunan kişiler” dir. 

Mesela şu ayete bakalım: 

4/36: Allaha ibâdet edin, ona hiç bir şey’i eş tutmayın. Anaya, babaya, akrabaya, 

yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda 

kalmışa, sağ ellerinizin mâlik olduğu kimselere (memlûklerinize) iyilik edin. Allah, 

kendini beğenen ve dâima böbürlenen kimseyi sevmez. 

Ayette geçen kavram aynı kavram. Allah bu kavram ile köle ve cariyeleri değil sözleşme 

akti ile aramızda hukuk bulunan herkesi ifade eden bir kullanım sunuyor bizlere. Eğer 

buraya köle ve cariye ekleyen varsa “inek süt içer” demiş oluyor. Tamamen 

rivayetlerden ve tarihteki yanlış uygulamalardan gelen zihni şartlanmaların etkisiyle bu 

yapılıyor. Paylaştığım çeviride bu yapılmamış ama inanın aynı kavrama çeviriyi yapan 

kişi başka ayetlerde “köle ve cariyeyi” eklemiş fakat şimdi bunun analizine şu an 

girmeye gerek yok. 
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4/36’da geçen anne, baba, akraba, yolda kalmışlar, arkadaşlar bizim herhangi bir 

sözleşme akti olmadan aramızda bağ bulunan kimselerken ayette sayılmayan “eş” bir 

sözleşme ile, bir hukuk ile aramızda bağ bulunan bir kimsedir mesela. Aynı şekilde bir 

işveren isek aynı şekilde işçimiz ile de aramızda bu şekilde bir bağ vardır. Bunun gibi 

aramızda sözleşme ile ( açık veya kapalı, yazılı veya sözlü) bağ bulunan herkes tek tek 

sayılmamış ve “meleket eyman” kavramı ile Rabbimiz tarafından özüt bir ifade ile bizlere 

sunulmuş. Düşünmek ve bunu anlamak bize kalmış. İster rivayetler ve söylentiler 

denizinde boğulursunuz ister rabbin kelimelerini iyice inceler ve çelişkisiz tabloyu 

görürsünüz. 

Rum 28’e dönersek, ayette yine aynı kavram geçiyor: “meleket eyman” 

Şimdi ayetin bağlamı insanların şirk koşması..Rum 13’te Allah şirk koşanlardan 

bahsediyor ve devamında kendi yüceliğinden bize ayetler sunuyor. Tabi bu ayetlerin her 

birisi de başka başka konular için kilittaşı niteliğinde ancak şu an onlar konumuz değil. 

ve Allah bize 28. ayette bir misal veriyor.Bu noktada ne demek istediğimi en iyi ifade 

eden Muhammed Esed çevirisini dikkatle okumanızı isterim: 

O size kendi hayatınızdan örnek getirir: Sağ elinizin sahip olduğu kimseleri size 

verdiğimiz rızık üzerinde [tam yetki sahibi] ortaklarınız olarak görmeye ve 

böylece [onlarla] bu hakkı eşit olarak paylaşmaya razı olur musunuz? Ve [daha 

güçlü olan] emsallerinizden korktuğunuz gibi onlar[a danışmadan o hakkı 

kullanmak]tan korkar mısınız? İşte akıllarını kullanan insanlara mesajlarımızı 

böylece açıklarız. 

Yani sen bir şirketin yöneticisin, bir gün gelmişsin masana odacı kurulmuş evrak 

imzalıyor bu durum karşısında hiddetlenmez misin? Ayet bu ve buna benzer durumları 

düşünmemizi istiyor. Ayetin ne kölelikle alakası var, ne cariyelikle… 

Gelelim Nahl 75’e:  

Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile katımızdan 

kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan (hür) bir kimseyi misal 

verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Doğrusu hamd Allah\a mahsustur. Fakat onların çoğu 

(bunu) bilmezler. 

Ayette “köle” olarak çevrilmiş kelimenin okunuşu şu şekilde: “abden” 

Hemen Arapça harfler ile aynı harf ve hareke dizilimi ile “abden” hangi ayetlerde geçiyor 

bir bakalım: 

İsrâ/3 

  

(Ey) Nuh ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin nesli! Şunu bilin ki Nuh, 

çok şükreden bir kul idi.  

Kehf/65 Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, ona katımızdan bir 

rahmet (vahiy ve peygamberlik) vermiş, yine ona tarafımızdan bir ilim 

öğretmiştik. 

http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=17&ayet=3
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=65
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Meryem/93 Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahman\a 

gelecektir. 

Alak/10 Salat ederken bir kulu  

 

  

Nisâ/172  Ne Mesih ve ne de Allah\a yakın melekler, Allah\ın kulu 

olmaktan geri dururlar. O\na kulluktan geri durup 

büyüklenen kimselerin hepsini (Allah) yakında huzuruna 

toplayacaktır. 

 

Bakın ayetlerde bahsi geçen konu hep “kulluk”. Peki Nahl 75’de Allah’ın bize kölelikten 

bahsettiği nereden çıktı? 

Acaba ayet bağımsız bir insan ile kendisini bağımlılaştırmış iki Allah kulu’nun 

kıyasını yapıyor olabilir mi? Birisi helal kazanıyor, zekatını veriyor, infak ediyor, 

etrafına adalet saçıyor vs., diğeri paranın, patronunun, tüketimin, sistemin vs. vs. 

bağımlısı olmuş ve diğerinin tam tersi zelil bir durum içinde… 

Delillerimi kuvvetlendirmek için bu noktada çok iyi Arapça bilmeyi çok isterdim fakat 

Allah’ın kelimelerini inceledikçe “ineğin su içtiğini” anlayabiliyorum artık. Umarım bu 

yazıyı okuyan ve Arapçası iyi olanlar daha güzel argümanlarla bana yardımcı olurlar. 

  

http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=19&ayet=93
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=96&ayet=10
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=4&ayet=172
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Gusül ile ilgili vesveseden nasıl 
kurtulunur? 

Önce size bir alıntı yapacağım. Sonra vesveseye cevap vereceğim: 

Alıntı: 

 
Forum üyesinin sorusu: 

ben gusul alırken okadar çok uğraşıyorumki artık banyoya girmek istemiyorum lütfen bu 

konuda bana yardımcı olurmusunuz.gusül alırken yellenme olursa tekrar başa dönüp 

gusulmü almamız lazım. 

 

2 sorum taharetlenmekden bıktım olmadı olmadı diye diye tuvaletten çıkamıyorum sonra 

ellerimi habir yıkıyorum bunun ölçüsü nedir yardımcı olurmusunuz.  

bir başka üyenin cevabı:  

bu bahsettiğin taharet ile ilgili durumlar vesveseden kaynaklanıyor 

gusül esnasında yellenmek yada idrar kaçırmak 

gusülün sıhatine engel değildir,başa dönmek gerekmez 

sadece namaz abdesti almanız gerek. 

Ayetel Kürsi ve muhafazateyn surelerini düzenli 

olarak okumanın fayda sağlayacağı bildirilmiştir. 

 
Bu sevgili kardeşimize benim cevabım: 
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Sevgili kardeşim, Allah’ın Kitabına tam olarak iman eder isen böyle bir vesveseye 

düşmezsin. Olmayan bir meseleye olmayan sorular üretip olmayan cevaplar arıyor isen 

ve Allah’ın Kitabının tam ve mükemmel ve detaylı olmadığına inanıyor isen asıl sen bu 

vesvesenin hesabını düşün: 

Nisa 43: İnananlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilinceye kadar,  yolcu olanlar hariç 

cinsel ilişkiden sonra yıkanıncaya kadar namaza durmayın. Hasta veya yolcu iseniz, 

yahut biriniz tuvaletten gelmişse,** yahut kadınlarla cinsel ilişkiye girmiş olup da su 

bulamamışsanız, temiz ve kuru bir toprağa dokunup yüzünüze ve ellerinize sürerek 

teyemmüm edin. ALLAH Affeder, Bağışlar. 

Maide 6: İnananlar! Namaza kalktığınız zaman: (1) Yüzünüzü yıkayın, (2) ellerinizi 

dirseklere kadar yıkayın, (3) başınızı sıvazlayın, (4) ve ayaklarınızı da topuklara kadar 

(sıvazlayın/yıkayın). Cinsel ilişkide bulunmuşsanız yıkanınız. Hasta veya yolcu iseniz, 

yahut tuvaletten gelmiş, yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunmuş ve su bulamamışsanız, 

temiz bir toprağa yönelip yüzünüzü ve kollarınızı onunla sıvazlayın. ALLAH size güçlük 

çıkarmak istemez. Ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. 

Olur ki şükredersiniz. 

 
Düşün bir. Allah eğer abdesti detaylı saydı ise ve aynı ayette gusül için “yıkanınız” dedi 

ise sana düşen yıkanmak.. Eğer öyle bir şey olsa idi Allah mesela “tek kuru yeriniz 

kalmayana kadar” diye bir cümle de eklerdi eğer düşünürsen… 

İnşallah Allah’ın kelamı seni vesvesenden kurtarır… 
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Tevbe Suresi 1. ayet ilgili bir cevaba 
cevap 

 

Öncelikle soruyu ve cevabı olduğu gibi paylaşıyorum: 

Ahzab suresi 36. ayetinden peygamberimizin de hüküm verebileceğini anlıyorsak, aynı 

mantıkla Tevbe suresi 1. ayeti nasıl açıklayabiliriz? 

Ahzab suresi 36. ayetinden peygamberimizin de hüküm verebileceğini anlıyorsak, aynı 

mantıkla Tevbe suresi 1. ayeti nasıl açıklayabiliriz? Bu ayette geçen ihtar nasıl hem Allah 

hem de elçisi tarafındın ediliyor? Haşa kararları ortak mı alıyorlar ? Eğer ihtar sadece 

Allah tarafından ediliyor ve elçisi tarafından iletiliyor ise, Ahzab suresi 36. ayeti de aynı 

şekilde mi yorumlanmalı? Yani hüküm koyan Allah’tır ve onu ileten elçisidir (yani 

peygamber hüküm koyamaz) şeklinde mi anlamalıyız? “Allah ve elçisi” ifadesi her iki 

ayette farklı mı yorumlanmalı? 

Değerli kardeşimiz; 

Ahzab suresinin 36. ayetinin meali şöyledir: “Allah ve Resulü herhangi bir meselede 

hüküm bildirdikten sonra, hiçbir erkek veya kadın müminin, o konuda başka bir 

tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resulüne isyan ederse besbelli 

bir sapıklığa düşmüş olur.” Bu ayetin nüzul sebebi olarak zikredilen ve en çok kabul 

gören hadise, Hz. Zeyneb’le ilgilidir. Hz. Peygamber halasının kızı olan Zeyneb binti 

Cahş’ı Zeyd b. Harise için istemeye gitmişti. Ancak, Zeyneb ve kardeşi buna rıza 

göstermediler. Zeyd gibi bir köleye tenezzül etmediler. Bunun üzerine bu ayet nazil 

oldu. Dolayısıyla, bu konuda “Resulullah’ın herhangi bir konuda hüküm vermesi 

durumunda hiç kimsenin ona aykırı hareket etmesinin caiz 

olmadığı” vurgulanmıştır. Ayette “Allah”ın isminin de zikredilmesi, Hz. Peygamberin 

saygınlığını vurgulamaya yöneliktir. (Beydavî, ilgili yer) Bunun anlamı şudur: Allah’ın 

elçisi hangi konuda bir karar verdiyse, o karar aynı zamanda Allah’ın da razı olduğu bir 

karardır. (Şayet bazı yanlış içtihat yaparsa da derhal düzeltilir). Bu 

sebeple  peygamberin emir ve yasakları, Allah’ın da emir ve yasaklarıdır. (İbn Aşur, ilgili 

yer) Özetle bu ayette:  Karşı çıkanların tehdit edildiği hükmün sahibi Hz. Peygamberdir. 

Allah’ın da burada zikredilmesi, Hz. Peygamberin Allah’ın kabul etmediği bir hükmü 
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benimsemesinin söz konusu olmadığını vurgulamak ve Hz. Peygamberin Allah katındaki 

saygın yerine işaret etmek içindir. “Allah ve Resulünden, kendileriyle anlaşma 

yaptığınız müşriklere son ihtar!” (Tebve, 1) mealindeki ayette de aynı tema 

işlenmiştir. Bu ayetle başlayan Tevbe  suresi, müşriklerle müslümanlar arasında 

akdetmeyi ön gören bir anlaşmanın manifestosudur. Bu gibi anlaşmalar, insanlar 

arasında cereyan eder. Anlaşmanın bir tarafı müşrikler, diğer tarafı ise müslümanları 

temsilen Hz. Peygamberdir. Her zaman olduğu gibi, Hz. Peygamberin yaptığı anlaşmalar 

ancak Allah’ın izniyle tahakkuk eder. Bu sebeple, ayette “Allah ve 

resulünden  kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar!” şeklinde bir ifadeye 

yer verilmiştir. (bk. İbn Kesir, İbn Aşur, ilgili yer) – Evvela, ayette meal olarak yer 

alan “kendileriyle anlaşma yaptığınız müşrikler” ifadesinden, Hz. Peygamberin bu 

surenin inişinden önce müşriklerle yaptığı bir anlaşmanın olduğunu göstermektedir. – 

İkinci olarak, Surenin 4. ayetinde meal olarak yer alan “Ancak kendileriyle antlaşma 

yapmanızdan sonra, şartları hiç bir şey eksiltmeksizin tamamen yerine 

getiren…” ifadesi de Hz. Peygamberin bu surenin inişinden önce müşriklerle anlaşma 

yaptığı ve bu surenin de söz konusu anlaşmayı pekiştirmek için indiğini göstermektedir. 

Bu açık-seçik gerçekler ortada iken, soruda “Haşa kararları ortak mı 

alıyorlar..” şeklinde bir tereddüde mahal yoktur. – Sorudan anlaşılan bir tereddüdü de 

ortadan kaldırmak için şu bilgiyi de yeniden hatırlamakta fayda vardır. Meallerini 

vereceğimiz ayetler ve sahih hadisler Hz. Peygamberin sünnetinin de bir teşri kaynağı 

olduğunu göstermektedir: “Ey iman edenler, Allah’a itaat edin. Peygambere itaat 

edin ve sizden olan emir sahiplerine de (itaat edin). Eğer Allah’a ve âhiret gününe 

iman ediyorsanız, aranızda herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz, onu Allah’a 

ve elçisine götürün. Böyle davranmanız, daha iyidir ve sonuç itibariyle daha 

güzeldir.” (Nisa, 4/59)“Peygamber size her ne getirirse onu alın, sizi neden 

menederse ondan da sakının.” (Haşir, 59/7)“Kim Resûlullah’a itaat ederse Allah’a 

itaat etmiş olur.” ( Nisâ, 4/80) “Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin. 

Kur’ân’ı ve Resûlullah’ın öğütlerini işitip durduğunuz halde ondan yüz 

çevirmeyin!” (Enfâl, 8/20) “Haberiniz olsun! Bana Kitab (Kur’an) verildi ve onunla 

birlikte onun bir misli/gibisi (sünnet) dahi verildi.” (Ebu Davud, Sünnet, 6) “Sakın 

herhangi birinizi –karnı tok-, koltuğuna kurulmuş olup, kendisine emir veya 

nehiylerimden biri gelip de ‘Biz, onu bilmeyiz; Allah’ın kitabında ne bulursak ona 

uyarız.’ derken görmüş olmayayım,” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 6)“Şunu iyice belleyin ki, 

muhakkak ki Allah’ın Resulü’nün haram kıldığı da Allah’ın haram kıldığı 

gibidir.” (Tirmizî, ilim, 10) Son olarak şu ayeti de hatırlayalım: “Ey iman edenler, 

Allah’a itaat edin. Peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de (itaat 

edin). Eğer Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsanız, aranızda herhangi bir 

konuda ihtilafa düşerseniz, onu Allah’a ve elçisine götürün. Böyle davranmanız, 

daha iyidir ve sonuç itibariyle daha güzeldir.” (Nisa, 4/59) İslam alimlerine göre, bu 

ayette söz konusu edilen “aranızda herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz, onu 

Allah’a ve elçisine götürün” mealindeki emirden maksat, işi Allah’ın kitabı Kur’an ile, 

hayatta olduğu müddetçe Hz. Peygamber(a.s)’in kendisi, vefatından sonra ise, onun 

sünnetine göre  çözmek demektir. (Abdulğani Abdulhalık, Hücciyetu’s-Sünne, 

298) İmam Şafiî de bu ayetin yorumunda şunları söylemiştir: Ayette 



114 
 

geçen “İtaat”kelimesinin Allah için olduğu gibi, Hz. Peygamber (a.s) için de ayrıca 

tekrarlanması, O’nun Kur’an’ın dışında yaptığı emir ve yasaklarına karşı da itaat 

etmenin gereğine işaret etmek içindir. “Sizden olan emir sahiplerine de” ifadesinde 

görüldüğü üzere, emir sahipleri için ayrıca bir “itaat” kelimesinin kullanılmaması, aksine 

cümle içerisinde (atıf yoluyla) Allah ve Resûlüne karşı yapılması istenen itaate tâbi 

kılınarak ifade edilmesi, onlara yapılacak itaatin mutlak olmayıp, Allah’ın kitabı ve 

elçisinin sünnetine uyma şartına bağlı olduğunu göstermek içindir. (İmam Şafii, er-

Risale, 79-80) İlave bilgi için tıklayınız: Peygamberimiz (asv)’in haram kılma yetkisi 

var mıdır? “Peygamberin haram kıldığını, Allah da haram kılmıştır.” sözü hadis 

midir? Peygamber Efendimiz (sav)’in Kur’an’ın açıklayıcısı olduğuna dair ayetler 

var mıdır? Sünnetin bağlayıcılığı, örnek alınması ve kaynağının vahiy olup 

olmadığı konusu… 

Selam ve dua ile… Sorularla İslamiyet 

 

Benim cevabım: Öncelikle ayetin Arapçasına ve değişik çevirilere bakalım. 

Tevbe 1: Berâetun mina(A)llâhi verasûlihi ilâ-lleżîne ‘âhedtum mine-lmuşrikîn(e) 

Bir ültimatum; Allah ve Resûlünden, muahede ettiğiniz müşriklere: (Elmalılı orjinal) 

Allah ve Elçisinden, andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır. (Süleyman Ateş) 

Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar 

(Diyanet Vakfı) 

Müşriklerden antlaşma yaptığınız kimselere Allah ve Resulünden ihtar: (Ümit Şimşek) 

Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir 

ültimatomdur (Edip Yüksel) 

 

Yazı hacmen biraz büyüyecek ama yukarıdaki soruyu ve cevabı tekrar 

kopyalayarak benim cevabımı da parantez içerisinde kırımızı bold ifadelerle 

vermek istiyorum: 

Ahzab suresi 36. ayetinden peygamberimizin de hüküm verebileceğini anlıyorsak, aynı 

mantıkla Tevbe suresi 1. ayeti nasıl açıklayabiliriz? Bu ayette geçen ihtar nasıl hem Allah 

hem de elçisi tarafından ediliyor ? Haşa kararları ortak mı alıyorlar ? Eğer ihtar sadece 

Allah tarafından ediliyor ve elçisi tarafından iletiliyor ise, Ahzab suresi 36. ayeti de aynı 

şekilde mi yorumlanmalı? Yani hüküm koyan Allah’tır ve onu ileten elçisidir (yani 

peygamber hüküm koyamaz) şeklinde mi anlamalıyız? “Allah ve elçisi” ifadesi her iki 

ayette farklı mı yorumlanmalı? 

 

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/13561/peygamberimiz-asv-in-haram-kilma-yetkisi-var-midir-peygamberin-haram-kildigini-allah-da-haram-kilmistir-sozu-hadis-midir.html
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/13561/peygamberimiz-asv-in-haram-kilma-yetkisi-var-midir-peygamberin-haram-kildigini-allah-da-haram-kilmistir-sozu-hadis-midir.html
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/13561/peygamberimiz-asv-in-haram-kilma-yetkisi-var-midir-peygamberin-haram-kildigini-allah-da-haram-kilmistir-sozu-hadis-midir.html
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/13561/peygamberimiz-asv-in-haram-kilma-yetkisi-var-midir-peygamberin-haram-kildigini-allah-da-haram-kilmistir-sozu-hadis-midir.html
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/10173/peygamber-efendimiz-sav-in-kur-an-in-aiklayicisi-olduguna-dair-ayetler-var-midir.html
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/10173/peygamber-efendimiz-sav-in-kur-an-in-aiklayicisi-olduguna-dair-ayetler-var-midir.html
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/10173/peygamber-efendimiz-sav-in-kur-an-in-aiklayicisi-olduguna-dair-ayetler-var-midir.html
http://www.sorularlaislamiyet.com/index.php?s=article&aid=10640
http://www.sorularlaislamiyet.com/index.php?s=article&aid=10640
http://www.sorularlaislamiyet.com/index.php?s=article&aid=10640
http://www.sorularlaislamiyet.com/soru/221049/ahzab-suresi-36-ayetinden-peygamberimizin-de-hukum-verebilecegini-anliyorsak-ayni-mantikla-tevbe-suresi-1-ayeti-nasi


115 
 

(Soruyu irdeleyelim:  Eğer Kur’an çelişkisiz bir Kitap ise -ki öyle- biz Ahzab 36’da 

kavuştuğumuz anlayışı Tevbe 1’de de bulabilmeliyiz. Ya da Tevbe 1’de ulaştığımız 

anlayışı Ahzab 36’da da anlayabilmeliyiz. 

Yani Ahzab 36’ya A dersek ve Tevbe 1’e B dersek ve “Allah ve Resulü” ifadesinden 

anlamamız gereken duruma da X dersek; A= X ile B=X ‘dir. Yani A’da da B’de de X’i 

uygular isek; aynı anlam çıkmalı.  

İddia edilen şu: Ahzab 36’da X= Peygamber de Kuranda yazılı olanın dışında 

hüküm verebilir ise Tevbe 1’de X = Peygamber’e Kuran’da yazılı olanın dışında 

hüküm verebilir. 

Önermemizi kurduğumuza göre diyebiliriz ki, B önermesinden edineceğimiz X, 

aynı şekilde A’ya da uymalıdır. O halde öncelikle B’deki X’i bulacağız ve A’ya 

uygulayacağız. Sorudan bu anlaşılıyor. ) 

 

Değerli kardeşimiz; Ahzab suresinin 36. ayetinin meali şöyledir: “Allah ve Resulü 

herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra, hiçbir erkek veya kadın 

müminin, o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah’a ve 

Resulüne isyan ederse besbelli bir sapıklığa düşmüş olur.” Bu ayetin nüzul sebebi 

olarak zikredilen ve en çok kabul gören hadise, Hz. Zeyneb’le ilgilidir. Hz. Peygamber 

halasının kızı olan Zeyneb binti Cahş’ı Zeyd b. Harise için istemeye gitmişti. Ancak, 

Zeyneb ve kardeşi buna rıza göstermediler. Zeyd gibi bir köleye tenezzül etmediler. 

Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Dolayısıyla, bu konuda “Resulullah’ın herhangi bir 

konuda hüküm vermesi durumunda hiç kimsenin ona aykırı hareket etmesinin 

caiz olmadığı” vurgulanmıştır. Ayette “Allah”ın isminin de zikredilmesi, Hz. 

Peygamberin saygınlığını vurgulamaya yöneliktir. (Beydavî, ilgili yer) Bunun anlamı 

şudur: Allah’ın elçisi hangi konuda bir karar verdiyse, o karar aynı zamanda Allah’ın da 

razı olduğu bir karardır. (Şayet bazı yanlış içtihat yaparsa da derhal düzeltilir). Bu 

sebeple  peygamberin emir ve yasakları, Allah’ın da emir ve yasaklarıdır. (İbn Aşur, ilgili 

yer) Özetle bu ayette:  Karşı çıkanların tehdit edildiği hükmün sahibi Hz. Peygamberdir. 

Allah’ın da burada zikredilmesi, Hz. Peygamberin Allah’ın kabul etmediği bir hükmü 

benimsemesinin söz konusu olmadığını vurgulamak ve Hz. Peygamberin Allah katındaki 

saygın yerine işaret etmek içindir. 

 

(Verilen cevaba, B’deki X’i bulmaya çalışılırken konuya A’daki X’ten ne anlamamız 

gerektiği husunda  bir açıklama ile başlanılıyor. Yani önerme baştan 

koşullandırılıyor. Oysa ki öncelikle aramamız gereken B’deki X idi. A daki X’i de 

arayabiliriz o sorun değil fakat soruda B’deki X’e odaklandığı için anlıyoruz ki 

problemi çözmede Tevbe 1’deki (B) X’in özel bir önemi var. Bu yüzden 

metodolojik bir hata yapılmış. Öte yandan nüzul sebebi denilen zanni bir delil ile 



116 
 

A’daki X koşullandırılmaya çalışılmış, soru gereği öncelikle B’ye yani Tevbe 1’e 

bakılmalıydı) 

 

“Allah ve Resulünden, kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son 

ihtar!” (Tebve, 1) mealindeki ayette de aynı tema işlenmiştir. Bu ayetle başlayan 

Tevbe  suresi, müşriklerle müslümanlar arasında akdetmeyi ön gören bir anlaşmanın 

manifestosudur. Bu gibi anlaşmalar, insanlar arasında cereyan eder. Anlaşmanın bir 

tarafı müşrikler, diğer tarafı ise müslümanları temsilen Hz. Peygamberdir. Her zaman 

olduğu gibi, Hz. Peygamberin yaptığı anlaşmalar ancak Allah’ın izniyle tahakkuk eder. Bu 

sebeple, ayette “Allah ve resulünden  kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son 

ihtar!” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. (bk. İbn Kesir, İbn Aşur, ilgili yer) – Evvela, 

ayette meal olarak yer alan “kendileriyle anlaşma yaptığınız müşrikler” ifadesinden, 

Hz. Peygamberin bu surenin inişinden önce müşriklerle yaptığı bir anlaşmanın olduğunu 

göstermektedir. – İkinci olarak, Surenin 4. ayetinde meal olarak yer alan “Ancak 

kendileriyle antlaşma yapmanızdan sonra, şartları hiç bir şey eksiltmeksizin 

tamamen yerine getiren…” ifadesi de Hz. Peygamberin bu surenin inişinden önce 

müşriklerle anlaşma yaptığı ve bu surenin de söz konusu anlaşmayı pekiştirmek için 

indiğini göstermektedir. Bu açık-seçik gerçekler ortada iken, soruda “Haşa kararları 

ortak mı alıyorlar..” şeklinde bir tereddüde mahal yoktur. 

 

(B’deki X’i bulmak adına aramamız gereken husus daha önceden bir anlaşma 

yapılıp yapılmadığı değildir. 

İfadeye dikkat: Allah ve Resulünden “kendisi ile daha önce anlaşma yapmış 

olduğunuz müşriklere” bir ihtar/uyarı/ultimatom!!  

Kimden ? = Allah ve Resulünden 

Ne? = İhtar 

Kime? = Daha önce anlaşma yaptığınız müşriklere 

Burada söz konusu olan şey “anlaşma” değil; “ihtar/ultimatom” dur. Dolayısı ile 

yukarıdaki yapılan açıklama, X’i açıklamamaktadır. Kaldı ki cevap “Bu ayetle 

başlayan Tevbe  suresi, müşriklerle müslümanlar arasında akdetmeyi ön gören 

bir anlaşmanın manifestosudur.” şeklinde bir ifade ile başlıyor. Yani “bu 

manifesto” diye ifade edilen “ihtar/ultimatom”u kim hazırlamıştır? Allah ve Elçisi 

beraber hazırlamıştır derseniz “haşa” demek zorunda kalırsınız, ancak burada 

Allah ve elçisi denmesi durumu (yani X) Allah’ın anlaşmayı bozan müşriklere 

yönelik bir ihtarıdır ve bunu ileten Elçi olduğu için yani bu ultimatomu insanlar 

Elçi aracılığı ile duyduğu için “Allah ve Elçisi kullanımı (yani X) bu şekildedir, bu 

anlamdadır derseniz X’e yönelik bir “haşa”sız bir anlama kavuşmuş olursunuz. 
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Şimdi bulduğumuz bu X’i A’ya (yani Ahzab 36’ya) uygularsak; bu ayetteki ifadenin 

de Elçi’nin ayrı Allah’ın ayrı hükümler vereceği şeklinde değil de Allah’ın 

hükümlerini katmadan eksiltmeden Elçi’nin ileteceğini bu yüzden de müminlerin 

tercih belirtme haklarının olmadığı şeklinde anlamak çelişkisiz anlam açısından 

tercih edilmesi gerekendir)  

 

Sorudan anlaşılan bir tereddüdü de ortadan kaldırmak için şu bilgiyi de yeniden 

hatırlamakta fayda vardır.Meallerini vereceğimiz ayetler ve sahih hadisler Hz. 

Peygamberin sünnetinin de bir teşri kaynağı olduğunu göstermektedir: 

Yazının devamına sanırım cevap vermeye gerek yok! Çünkü soru B’deki X üzerine 

idi. “Allah ve Resulüne” ifadesi geçen diğer ayetler için konuyu tedebbür etmek 

isteyen (bu Kuranın bizlere bir emridir, derinlemesine incelemek anlamına gelir) 

bazı insanların içerisinde belki bir şüphe kalabilir ama Tevbe 1’de bize verilen X 

diye belirttiğimiz duruma ilişkin mantık, diğer ayetleri de nasıl anlamamız 

gerektiğini zaten ortaya koyuyor ve şüpheleri tamamen ortadan kaldırıyor. Tabi 

meseleyi anlamamak için “yok orada beraber yaptıkları anlaşma, falan rivayette 

buyruldu ki” diye ille de Kuranın dışına taşacaksanız bu da sizin bileceğiniz bir iş. 

Saygılarımla... 
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Yusuf Kaplan’ın “Geliyorum diyen 
felâket: ‘Kur’ân İslâm’ı’ söylemi” yazısına bir cevap 

Yusuf Kaplan, 9 Kasım 2014 tarihinde Yeni Şafak Gazetesindeki köşesinde  “Kur”ân 

İslâm’ı” Tehlikesi” başlıklı bir yazı yayımladı ve hemen bir sonraki gün yazının devamını 

getirdi: “Geliyorum diyen felâket: ‘Kur’ân İslâm’ı’ söylemi” 

Bu yazıya cevap verme ihtiyacı duymamın nedeni, Yusuf Kaplan’ı bu yazıyı okuyana 

kadar entelektüel bir kişilik olarak biliyor ve takip ediyor olmamdı ve yazıdaki özellikle 

şu satırlar beni gerçekten hayrete düşürdü: 

 

“Önce şunu söyleyeyim açık açık: “Kur”ân İslâmı”ndan söz eden biri, eğer kötü niyetli ya 

da görevli değilse, ne söylediğini bilmeyen, beyinsizin ve densizin tekidir.” 

Kestirmeden söylemem gerekirse, kendisinden bu kadar sert sözler ile karşı çıktığı ve 

mahkûm ettiği “Kuran İslam’ı” söylemine karşı yapmış olduğu analizleri öncelikle 

bizlerle paylaşmasını isterdim; fakat kendisi yazısına Hıristiyanlığın tarihçesi ile Kuran 

İslamı söylemi karşılaştırması ile başlamayı yeğlemiş ve “Yalnızca Kur’an” diyenlerin 

dertlerini, ne söyledikleri, neyi doğru neyi yanlış söylediklerini hiç analiz etmeden 

yazısına çok ağır hakaretler ile başlamış. 

 

Bu noktada herhangi bir sloganın (Kuran İslamcısı; hadis inkarcısı vb.) tahakkümünde 

kendimi hissetmeden, yaklaşık 1,5 yıllık bir sürede “bir çok sayfasını atlayarak dahi 

bitirmediğini fark edip Kitabı’nı başından başlayarak okumaya” karar vermiş birisi 

olarak Kuran İslam’ı söyleminin derdinin ne olduğu/veya olabileceği konusunda bir yazı 

yazmaya karar verdim. 

 

Madem Yusuf Kaplan yazısına Hıristiyan Tarihçesi ile başlamış ben de konuya aynı 

minvalden bir giriş yapayım: 

“Meryem oğlu İsa Mesih, ALLAH’ın elçisi ve Meryem’e gönderdiği kelimesi ve O’ndan 

gelen bir candır.” 

Yukarıda Nisa Suresi 171. Ayetten bir kısım alıntıladım. Fakat alıntımı “eksik” yaptım. 

Ayrıca ayetin tamamını alıntılamadım; ön ve art ifadeleri eksik bıraktım. 
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Üzerinde araştırma yapmadım fakat çok 

kuvvetle muhtemel İncil’de yukarıdaki Kelam’a benzer bir kelam var idi ki bu Kelam 

“kalbinde eğrilik bulunan” bazılarınca yanlış yorumlandı ve ayetin işaret ettiği ile 

gerçekleşen yorum arasındaki açı zamanla öylesine ayrı yerlere düştü ki, sonuçta İsa 

aleyhisselamın tebliğ ettiği din ile hiç alakası olmayan bir “Hıristiyanlık” çıktı karşımıza. 

Demek ki birileri ayette geçen “Allahın elçisi-Meryem’e gönderdiği kelimesi ve O’ndan 

gelen bir can” yanlış yorumladılar ve iş 3’lemeye kadar uzandı… 

Oysa bakın ayeti tam paylaşır isek; ayette ne buyruluyor: 

Ey ehl-i kitap! Dininizde sınırı aşmayın. ALLAH hakkında yalnız gerçeği söyleyin. 

Meryem oğlu İsa Mesih, sadece ALLAH’ın elçisi ve Meryem’e gönderdiği kelimesi ve 

O’ndan gelen bir candır. ALLAH’a ve elçilerine inanın. “Üçtür,” demeyin. Kendi yararınız 

için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan yüce 

(münezzeh)dir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter. 

Kur’an boyunca vurgulanan şudur ki insanlar dinlerinde sınırlarını aşmıştır. Yani 

kendilerine ulaşan ilahi mesajın bütününü göz ardı ederek belirli konuların üzerine 

körlemesine gitmişler ve “hakikat” ile aralarını açmışlardır. Bu yüzden Kuran’da sürekli 

“şirk” kavramından bahsedilir, insanların şirk koşmak için adeta yarış halinde oldukları 

defaatle vurgulanır; affedilmeyecek biricik günahın şirk olduğu bildirilir zaten şeytan da 

bizleri yoldan çıkarmak için “şirk” silahını en güçlü silahı olarak kullanmaktadır. 

Nisa 171’e döner isek bakın Allah ayette İsa aleyhisselam’ı “Allahın elçisi-Meryem’e 

gönderdiği kelimesi ve O’ndan gelen bir can” olarak niteliyor ve 3’leme konusunda 

insnları tabiri caizse çok sert olarak uyarıyor. 

Demek ki birileri zamanında “Allahın elçisi-Meryem’e gönderdiği kelimesi ve O’ndan 

gelen bir can” ifadesinden 3’lemeye giden bir yol tutturdu; bunun aksi olan delilleri 

görmezden geldi.. Hakikat bir kere ıskalandı mı; “hakikat” ile “olan” arasına 1 cm aralık 

girdi mi mümkünü yok; zaman içerisinde aradaki mesafe kilometreleri bulacaktır… 

Sözü İslam’a getirecek olur isek; mesela bugün “haramlar ve helaller” söz konusu 

olduğunda Kuran’da sayılanların dışında bir çok “haram ve helal”in var olduğu rahatlıkla 

görülebilir. Kur’an peygamberimizin ağzından aktarım ile “De ki: “Bana vahyolunanda, 

leş, akıtılmış kan, domuz eti ki pistir ve günah işlenerek Allah’tan başkası adına kesilen 

hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum” (En’am 145) 

şeklinde bir ayet içermesi ve başka ayetler ile birlikte kesinkez başka haramsal gıdanın 

olmadığını vurgulamasına rağmen sayfalar boyunca uzanan yenilemesi haram 

yiyecekler listelerinin tek kaynağı var: “Peygamber dedi ki” diye başlayan bir rivayetler 
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silsilesi… Bunun gibi pek çok “olmayan” haramların tek kaynağı var: “Peygamber dedi 

ki” ile başlayan rivayetler silsilesi… 

Peki bu durum nereden kaynaklanıyor? Dayanağını “Allah ve resulüne itaat” ile başlayan 

ayetlerin yorumlanmasından alan bu durum Kur’an üzerine yoğunlaşan insanların 

kafasında şu soruyu gündeme getiriyor: Peki hakikat nedir? Acaba “Allah ve resulüne 

itaat” kavramının yanlış yorumlanmasından kaynaklanan bir yarık hakikat ile aramıza 

derin bir uçurum sokmuş olabilir mi? Geçmiş ümmetlerin başına gelen felaket bizim için 

en azından “tehlike” olarak geçerli değil mi? Geçerli değil çünkü bu yarılmayı “hadisler” 

önledi diyor isek neden Kurana yoğunlaşan insanlar ile hadislere yoğunlaşan insanlar 

farklı yerlere düşüyor? Kur’an neden bu kadar çok şirkten bahsediyor? Sadece Mekkeli 

müşrikler için mi? 

Bir  şeyi vurglamak lazım: Kendi heva ve hevesine uyacak insan ne Kur’an tanır ne 

hadis… Yukarıdaki sorulara samimice cevap arayan “hakikat”in peşindeki insanları 

da  “beyinsiz” olarak yaftalamak ile söze başlamayı Yusuf Kaplan kendisine yakıştırmış 

mıdır, bu insanları modernizmin tahakkümlerine boyun eğmek için Kurani(!) çareler 

arayan Luther’ler olarak sunmak Yusuf Kaplan’a ne kazandıracaktır?  İncil konusunda 

hakikat yarılmasının ne zaman başlamış olduğunun analizini yapmadan (veya 

okuyucusuna sunmadan) aradaki açığın bin kilometreyi bulduktan sonra 

girişilen  Luthervari yaklaşımlar ile “Araf suresi 172-173 ayetleri mucibince kendi 

hakikat yolculuklarına çıkmaya cesaret etmiş insanları gelenek (atalar) sopası ile en 

azından anlamaya çalışmak yerine dövmeye kalkışmak  hakikatin neresine denk düşer? 

Saygılarımla. 
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Allah kullarına neden azap eder? 

 

Bu soruyu bir çok kişi sormuş olabilir. Hatta Kuran’da cehennem tasvirlerini okuyunca 

bu soru akıllarına gelmiş olabilir. Benim geldi. Fakat zannımca burada biz bir şeyi 

atlıyoruz. “Cennet”, “Cehennem” gibi kavramlar aslında birer tasvir 

(betimleme)  Örneğin,  cennet kelimesi Arapça’da  “bahçe” anlamına geliyor. 

Paylaşacağım ayet, Kuran’da azap ile ilgili ayetleri okurken zannımca bize bir zihni arka 

plan sağlıyor: 

Kalem Suresi 16-33 

Biz onu, yakasını kurtaramayacağı bir zillet ile damgalayacağız! 

Onları sınadık; tıpkı bahçe sahiplerini sınadığımız gibi. Sabahleyin devşireceklerine 

yemin etmişlerdi. 

ve onlar [Allah’ın iradesi ile ilgili] hiçbir istisnaî kayıt da koymamışlardı 

Onlar daha uykuda iken Rabbinden gelen bir felaket bahçeyi kapladı ve sardı. 

Ve bahçe meyvesiz kalmıştı. 

Sabahleyin birbirlerine seslendiler 

Devşirecekseniz, haydi ekinlerinize erken varın.” 

Derken yola çıktılar, aralarında konuşuyorlardı 

“Sakın, bugün hiçbir yoksul oraya yanınıza girmesin.” 

Sonuçtan emin bir halde erken vardılar. 

Fakat bahçeyi görünce, “Biz yolu şaşırdık,” dediler. 

“Yok, doğrusu biz yoksun bırakıldık.” 

Ortancaları (erdemlileri), “Ben size demedim mi? Rabbinizi yüceltmeniz gerekmez 

miydi?” dedi. 

Dediler ki, “Rabbimiz yücedir. Biz zalimler imişiz.” 

Ve hemen birbirlerini suçlamaya başladılar. 

[Sonunda] “Yazıklar olsun bize!” dediler, “Gerçekten biz küstahça davranmıştık! 

“Belki Rabbimiz bize daha iyisini verir. Biz Rabbimize dönüyoruz.” 

İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Bir bilselerdi. 
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Gördüğümüz gibi bahçe sahipleri fiziksel bir işkenceye tabi tutulmuyor; 

hapsedilmiyorlar; üzerlerinden kaynamış sular dökülmüyor; kızgın demirlerle bir 

yerleri dağlanmıyor.. 

Ama “azap” çekiyorlar… Neden?  Onlara azap çektiren ne? Ayet gayet açık… 

Türkçe’de “başından kaynar sular dökülmek” diye bir deyim vardır. Acaba Kuran’da 

cehennem tasvirlerinde geçen “azap” unsurları bize bu türden yani kendi yapıp 

ettiklerimiz yüzünden “mahrum” kalışımızın yazıklanmasına dair birer “başımızdan 

kaynar su dökülmesi” halini işaretliyor olmasın? 
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Kuranda geçen beyan kelimesi 
 

 

 

CEVAP: Evet, yukarıdaki iddia doğrultusunda ayette geçen “İnsanlara 

açıkla”  buyurmasını anlamaya çalışıyorum. Anlamak istediğim için herhalde bu 

satırların sahibine göre “sapkın” olmaktan kurtulurum. 

Öncelikle sizinle ilgili yazının linkini paylaşmak istiyorum: LİNK 

İnsanları kolaylıkla “dinden çıkmış” ilan eden bu yazının sahibinin“insanlara açıkla” 

ifadesini enine boyuna incelemeden hemen kendisine delil olarak gördüğü başka 

ayetlere geçtiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Delil olarak sunduğu diğer ayetlerde de aynı 

metodolojisizliği sergilediğinden emin olabilirsiniz; yani “ayeti kırp yaz geç asla 

inceleme” metodolojisi. 

Birazdan paylaşacağım bulguları ikna edici bulup bulmamak size kalmış fakat görselini 

ve linkini paylaştığım yazının yeterli araştırma ve içerik sağlama konusunda ne kadar 

“yoksun” olduğunu sanırım sergilemiş olacağım. Bazıları, “canım yazıda o kadar ayet 

verilmiş daha ne yapsın adam” derseniz derim ki;ben bu yazıda sadece “insanlara açıkla” 

buyrulmasına odaklanıyorum ve sizden sadece bu konuya odaklanmanızı istiyorum. Bu 

yazının konusu linklediğim yazının tamamına cevap vermek değil; kendi araştırmalarım 

sonucunda edindiğim bulguların “insanlara açıkla” kısmına tekabül eden kısmını sizlerle 

paylaşmak ve insanlara “dini bilgi” vermek amacı güden bu yazının ne kadar güdük 

olduğunu bulgularım aracılığı ile göstermek. 

Öncelikle ilgili yazı sahibinin ayeti neden eksik aktarmış olabileceğini anlamış değilim. 

Ayeti izninizle bir önceki ayet ile birlikte bir bütün olarak paylaşmak istiyorum: 

Nahl 44 ve 45: Senden önce, adamlardan/iki ayak üzerinde yürüyenlerden/erkeklerden 

başkasını elçi olarak göndermedik; onlara vahyettik. Bilmiyorsanız uzmanlara/zikir 

ehline/bilenlere sorun. Açık delillerle, kitaplarla gönderdik. Sana da bu zikiri/Kur’an’ı 

vahyettik ki, kendilerine indirileni insanlara açık-seçik bildiresin de derin derin 

düşünebilsinler. 

http://www.islamdergisi.com/genel/hadisi-serifler-ve-hadis-munkirleri/
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Vemâ erselnâ min kablike illâ ricâlen nûhî ileyhim(c) fes-elû ehle-żżikri in kuntum lâ 

ta’lemûn(e) Bilbeyyinâti ve-zzubur(i)(k) veenzelnâ ileyke-żżikra litubeyyine linnâsi mâ 

nuzzile ileyhim vele’allehum yetefekkerûn(e) 

İstediğiniz Kur’an çevirisine bakabilirsiniz; yukarıdaki yazıdaki gibi bir ifadeye 

rastlayamazsınız; ayeti nasıl aktarıyor  insanları kolaylıkla din dışı ilan edebilen yazı 

sahibi :  (Ey Muhammed) İnsanlara açıkla diye Kur’an’ı sana indirdik.” (Nahl -44) 

Şimdi çeşitli çevirilerden bakalım: 

İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu 

Kur’an’ı indirdik.(Diyanet) 

Sana da, kendilerine indirilmiş olanı insanlara açıklaman için Kur’ân’ı indirdik—tâ ki 

iyice düşünsünler.(Ümit Şimşek) 

Sana bu mesajı indirdik ki, kendilerine indirileni halka açıklayasın (bildiresin) ve onlar 

da düşünsünler. (Edip Yüksel) 

Ey Rasûlüm, sana da Kur’an’ı indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara anlatasın olur 

ki; iyice düşünürler.(A. Fikri Yavuz) 

Şu ana kadar gördük ki; yazı sahibinin bize aktardığı kelime dizilimi ve vurgu ile ayetin 

çevrilmesi doğru değilmiş; hem de bu şekilde kelime dizilimi ve vurgu yapan çevirmen 

yokmuş. Buraya tüm çevirileri almam mümkün değil hepsine tek tek bakabilirsiniz. 

Ayette açıkla olarak geçen ifade “litubeyyine”. 

Şimdi yazı sahibinin her nedense unuttuğu ve yazı sahibini destekliyor gözüken bir 

başka ayeti paylaşıyorum. Yukarıdaki ayetten 20 ayet sonraki başka bir ayet: 

Nahl 64: Biz sana bu kitabı, insanlara anlaşmazlığa düştükleri meseleleri açıklayasın, 

inananlara ise yol gösterici ve rahmet kaynağı olsun diye indirdik. 

Vemâ enzelnâ ‘aleyke-lkitâbe illâ litubeyyine lehumu-lleżî-ḣtelefû fîhi(ال)vehuden 

verahmeten likavmin yu/minûn(e) 

Yine bu ayette de açıkla olarak geçen ifademiz “litubeyyine” 

Şimdi sadece bu iki ayeti okuyunca bile, eğer ayetleri insanları dinsiz ilan etmekten 

çekinmeyen yazı sahibinin istediği kelime dizilimi ve vurgu ile okumaz isek; vurgunun 

Kurana yapıldığını anlarız. Yani zaten Kuranı az çok okumuş olan herkes Kuranın tüm 

insanlara hitap ettiğini bilir; bu bilgiye sahip olan bir kişi de bu iki ayette en azından 

vurgunun Kitab’a yapıldığını anlar. Yani mesela ne diyor Nahl 44, Allah peygamberimize 

diyor ki “bu Kitabı sana indirdik/vahyettik ne için, insanların aralarında anlaşmazlığa 

düştüğü şeyleri açıklaman için. Demek ki insanların bazısı “ak” diyecek bazısı da “kara” 

ve kendisine vahyedilen Resulullah da Kitaba bakarak “ak” mı “kara” mı kara verecek… 

Fakat tabi ki herkes yukarıdaki paragrafta benim düşündüğüm gibi düşünmek zorunda 

değil. O halde Kuran’dan konu ile ilgili araştırmalar yapmanın zamanı gelmiş demektir; 

bakalım: 

byn kökü Kuran boyunca 523 kez geçer. 13 türemiş forma sahiptir 

(Kaynak http://quranix.org/c/16-64-6) 

http://quranix.org/c/16-64-6
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Arapça lugatlere de bakar isek BYN kökü ve beyan kelimesi çeşitli anlamlara 

gelebilmektedir. Bu konuda Ragıp el Isfahani’nin Müfredat “Kuran Kavramları Sözlüğü” 

nde yer alan “BYN” maddesine bakarak Arapçada ilgili kelimenin ne tür değişik 

anlamlara gelebileceğine bakabilirsiniz. 

Öte yandan ayette geçen “beyan” kelimesini anlamak için bu kelimenin Kuran boyunca 

nasıl kullanılmış olduğunu tam olarak incelemeliyiz. Zira Kuran dikkatle incelenirse 

Kuran bir kelimeye ilişkin olası birçok anlamdan hangisinin tercih edilmesi gerektiği 

konusunda açık deliller verir. Çünkü Kuran çelişkisiz bir kitaptır. 

Şimdi öncelikle konunun değişik boyutlarının da olabileceğini göstermek için sizlere 

Kıyame Suresinin 16-19. Ayetlerini paylaşmak istiyorum: 

Onu aceleye getirip dilini oynatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. Onu 

okuduğumuz zaman onun okunuşuna tabi ol. Sonra onu açıklamak (BYN) da bize aittir. 

Bakın ne oldu? Allah Kuranı BeYaN etmek bize aittir buyuruyor. (Śumme inne ‘aleynâ 

beyâneh(u)) 

Peki ortada çelişki mi var? Nahl Suresinde beyan etme görevini peygamberimize 

verirken ayette neden “bu bize aittir” buyruluyor? hayır Kuran çelişkisizidir. Ortaya 

çelişkili bir anlam çıkıyor ise bu çevirenlerin ve anlamaya çalışanların ya 

dikkatsizliğinden ya da kelimelerin anlamlarını kaydırmak istemesinden 

kaynaklanmaktadır. 

Şimdi başka bir ayete bakalım: 

3:187 Bir zaman Allah, kendilerine kitap verilenlerden, “Onu mutlaka insanlara 

açıklayacaksınız, onu gizlemiyeceksiniz.” diye söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı 

ettiler ve onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. 

Ve-iż eḣaża(A)llâhu mîśâka-lleżîne ûtû-lkitâbe letubeyyinunnehu linnâsi velâ 

tektumûnehu fenebeżûhu verâe zuhûrihim veşterav bihi śemenenkalîlâ(en)(s) febi/se 

mâ yeşterûn(e) 

Bu ayette ise BeYaN etmek kelimesinin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bir bulgu 

daha verildi bize: Beyan= gizlememek 

Örnekleri çoğaltabilirim,bir çok ilgili ve ilişkili ayet paylaşabilirim fakat yazımı burada 

kesiyorum. 

Yazımın amacı yerine geldi. 

Sanırım vicdan sahibi okurlar konu ile ilgili sadece bir tane ayeti alıp; onu da istediği 

kelime dizilimi ve vurgu ile insanlara sunup sonra da “anlamak istemeyen sapık” olarak 

insanları yaftalayan kalemlerin ne kadar mesnetsiz bir iş yaptıklarını ortaya koyacak 

kadar açılımlı bir yazı ortaya koyabilmişimdir. 

“Dinini” iyi öğrenmek isteyenlerin bu tarz kolaycı açıklamalar içeren yazılarla ikna 

olmamaları ve Kuranda emredilen “kuranı inceleme” emrini yerine getirmeleri duası ile. 
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Hadisler vahiy midir? 

 

Kuran dışında peygamberimize vahiy gelmiş midir? Neden olmasın? Allah nebisine 

büyük bir görev yüklemiş ve zaman zaman onu desteklemiş, yönlendirmiş olabilir. Bu 

konuda Kuranda işaretler var. Doğrusunu Allah bilir. 

Fakat bu, Kuranda hiç yer almayan haram ve helallerin peygamberimiz tarafından 

bildirilen vahiyler olduğuna yeterli bir delil midir? Bir tarafta Kur’an ve O’nda yer alan 

haram ve helaller; diğer tarafta rivayetler yolu ile peygamberimizin iki dudağı arasından 

çıktığı söylenen haram ve helaller… 

 

Bu yazıda bu iddianın doğruluğunu araştırıyorum. 

 

Bu söz peygamberimize ait olabilir mi? 
 

Peki içimize böyle bir soru düştü ise ne yapacağız; bu sorunun cevabını nerede 

arayacağız? Elbette ki Kur’anda arayacağız. 

Bu konuda “Allaha ve resulüne itaat”, “Allahın ve resulünün haram kıldığı” gibi ifadeler 

var Kuranda. O halde sorumuzun cevabını almış olduk mu? “Allaha ve resulüne itaat” 

edin diyor ise Allah’a itaat eşittir Kuran ve resulüne itaat eşittir hadisler deyip bu 

sorudan çıkmış oluyor muyuz? 

Peki o zaman Enfal Suresi 1. Ayeti nasıl anlamalıyız: “Sana ganimetlerden soruyorlar. 

De ki: Ganimetler Allah’a ve Resulüne aittir.” 

Bu konuda bakın Muhammed Esed çeviri dipnotunda ne diyor? 
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“Bütün ganimetler, Allah’a ve O’nun Elçisi’ne aittir” ifadesi, savaşta elde edilen ganimet 

üzerinde kişisel olarak hiçbir savaşçının hak iddia edemeyeceğini bildiriyor: Çünkü 

ganimet, Kur’an’da ve Hz. Peygamber’in öğretilerinde (Sünnetlerinde) yer alan ilkelere 

göre kamu malıdır ve İslamî devlet (ya da cemaat) yönetimi tarafından kamunun 

yararına kullanılır ya da dağıtılır. 

Bu ve benzeri açıklamalar bir yorum olmaktan öteye gidemiyor maalesef. Bana yorum 

değil delil lazım. 

Eğer ben “Allaha ve elçisine itaat edin” ayetini “Allaha ayrı elçsine ayrı” olarak anlayacak 

isem “Allah’a ayrılan ganimet ve elçisine ayrılan ganimet” şeklinde de anlayabilmeliyim. 

Enfal 41: …..kulumuza indirmiş olduğumuza inanıyorsanız şunu bilin: 

Ganimet/kazanç olarak elde ettiğiniz şeylerin beşte biri Allah’a, resule, yakınlara, 

yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışa aittir….. 

Bakın ayet açık açık Allah’a aittir elçisine yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda 

kalmışlara aittir diyor; Allah’a da ayrılan ayrı bir pay olmalı değil mi? 

Tabi ben ayeti bu şekilde anlamıyorum ama tutarlı düşünmeye çabaladığımı göstermek 

için ironi yapıyorum: Enfal 1 ve 41’de tabi ki bunun böyle olmadığında herkes hemfikir 

ancak burada kullanılan mantık neden “Allah ve resulüne itaat” ayetleri söz konusu 

olduğunda terke ediliyor ve “Allah’a ayrı resulüne ayrı itaat” şeklinde anlaşılıyor? 

Şimdi Enfal 1 üzerine takrar düşünelim: 

Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah ve resulüne aittir. O halde 

siz (gerçek) müminler iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat 

edin. 

Ayetten öğreniyoruz ki; peygamberimize savaş ganimeteri hakkında hüküm sormuşlar. 

Ayet bu sorunun sorulmuş olduğunu açık açık vurguluyor.. 

Peygamberimiz de demiş ki: Ganimetler Alah ve resulüne aittir. O halde siz (gerçek) 

müminler iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. 

Şimdi iddia şu ki; ayetin burada bittiği noktada peygamberimiz devam etmiş, “ganimet 

hakkında şöyle bir hüküm verdim filan zümre şu kadar ganimet alacak falan durumda 

şunun ganimet alması haramdır şuna şuna helaldir” demiş. Ama bu alan “hadis”lere 

bırakılmış, Kuran’da geçmemiş ama hadis de zaten “vahiy” olduğu için ve biz resule itaat 

ayeti dolayısı ile de bu rivayetlere de uymak zorundayız ve uymaz isek dinden çıkarız… 

Sizce burada bir tuhaflık yok mu? 
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Peki diyelim Allah bazı vahiylerini Kuranda bize bildirdi ve bazı haram ve 

helalleri  “hadis”  alanına bıraktı, o halde Enfal 41’de yapılan taksimat nedir? Enfal 1’de 

“Allah ve resulüne itaat edin” diyerek yine hükmün Kuranda (Enfal 41) verileceğine 

işaret ediliyor olabilir mi? 

Şimdi gözümüzde bir sahne canlandıralım. Padişahın elçisi komşu ülkenin hükümdarına 

gider ve: 

-Duyduk duymadık demeyin. Bu padişahımızdan bir fermandır. “Ey komşu ülkenin 

hükümdarı ve yanındakiler, bana ve elçime itaat edin, elçime itaat etmeniz bana itaat 

etmeniz demektir, elçim kendi karalarını değil benim kararlarımı size açıklar. 

Hükümdarınız bana bir mektup yazmış ve sormuş ki filanca topraklarda paylaşım nasıl 

olacaktır? Siz küçük bir ülke olduğunuz için bir pay alacaksınız biz iki pay alacağız. Bu 

böyle biline” 

Buraya kadar olan kısım biraz sesli düşünmeydi. 

Şimdi esas paylaşmak istediğim bulgularıma geliyorum. Şimdi sizinle bir ayet 

paylaşacağım: 

Muhammed Suresi 2. Ayet: İman edip yararlı işler yapanların, Rableri tarafından 

hak olarak Muhammed’e indirilene inananların günahlarını Allah örtmüş ve 

hallerini düzeltmiştir. 

Ayette “Muhammede indirilen” ile vurgulanan nedir? 

İşte bu soruya cevap bulur isek yazının başında sorduğum soruya da kuvvetli bir cevap 

bulmuş olacağız: 

Kuran boyunca arıyoruz sorunun cevabını: 

6:114- ALLAH’tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak 

indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından indirilmiş 

olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma. 

26:192 Bu, evrenlerin Rabbinin indirdiği vahiydir. 

32:2  Bu kitabın indirilişi, hiç kuşkusuz, evrenlerin Rabbi tarafındandır. 

36:5 Bu, Üstün ve Rahim olanın indirdiği bir vahiydir. 

39:1 Kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan ALLAH’tandır. 

40:2 Bu kitabın indirilmesi, Üstün ve Her şeyi Bilen ALLAH katındandır. 

45:2 Bu kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan ALLAH katındandır. 

46:2 Kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan ALLAH’tandır. 

76:23 Kuşkusuz, Kuran’ı sana bir indirişle biz indirdik. 

2:23 Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure getirin. 

ALLAH’tan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru sözlü iseniz 

2:176 Böyledir; çünkü ALLAH gerçeği içeren kitabı indirmiştir ve kitap hakkında 

tartışanlar ise doğrusu derin bir anlaşmazlık içindedir. 
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3:3 Sana bu kitabı, kendisinden öncekileri onaylayıcı olarak gerçekle indirdi. Tevrat’ı ve 

İncil’i de indirdi, 

4:136 Gerçeği onaylayanlar! ALLAH’a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önceden 

indirdiği kitabı onaylayın. Kim ALLAH’ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret 

gününü inkâr ederse büsbütün sapıtmış olur. 

Hak olarak Muhammed’e indirilen nedir? Eğer bir de kitap dışında hüküm içeren yani 

bizim sorumlu tutulacağımız vahiyler var ise bu sorunun cevabı olarak baktığımızda 

neden vurgu hep ama hep Kurana? 

Linki veriyorum: link 

İndirilme kelimesi ve türevlerinin tamamını buradan okuyabilirsiniz… 

Selamlar… 

Not: Yukarıda görsel olarak paylaştığım “rivayet” ile ilgili bir yazı arzu edenler 

okuyabilirler: Link 

  

http://quranix.org/c/47-2-7
https://hayrullahtas99.wordpress.com/2014/09/05/erike-hadisi-bana-kuran-ve-misli-verildi/
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Vurun boyunlarının üstüne  

 

Ah ki ah diyorum…. 

Fazla laf kalabalığı yapmadan doğrudan bulgularıma geçiyorum: 

Söz konusu ayet Enfal Suresi 12. ayet… 

Okuyalım: 

Hani Rabbin meleklere vahyediyordu ki: «Şüphesiz Ben sizinle beraberim. Haydin, imân 

edenleri tesbit edin, kâfir olanların yüreklerine elbette korku düşüreceğim. Hemen 

boyunlarının üstüne vurun ve onların bütün parmaklarına vurun…» (Ömer Nasuhi 

Bilmen) 

İşte o anda Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: Ben sizinle beraberim, müminlere 

sebat verin. Kâfirlerin yüreğine korku salacağım, hemen boyunlarının üstüne vurun, 

parmaklarına, parmaklarına vurun”. (Elmalılı) 

Kuran ayetlerini anlamaya başlamak için öncelikle biraz mantığımızı kullanmamız 

gerekmektedir. Önce şu soruları soralım… 

1. Tespit: Allah burada meleklere vahyediyor. 

2. Tespit: Allah Meleklere Arapça mı vahyediyor? 

3. Tespit: Ayette geçen “vurun boyunlarına ve parmaklarına” ifadesi insanlara mı bir 

emirdir yoksa meleklere Allah tarafından yapılan ve bizim de haberdar edildiğimiz bir 

vahiy midir? 

Ayette çok açık olarak Allah’ın Meleklere olan vahyi bize aktarılıyor.. Yani “boyunlara ve 

parmaklara” vurmak ile emrolunan melekler… Ve Allah meleklere “Arapça” veya 

herhangi başka bir dünya lisanı ile vahyetmiyordur. 
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O halde bize bu bilgi verildiğine göre biz buradan “savaşta yapılması gereken bir tutum” 

mesajını çıkarmayacağız; Allah meleklere yaptığı bu özel vahyi bir lisana ; Arapça lisana 

çevirirken neden boyun ve parmak kelimelerini seçti onun üzerine düşünmeliyiz. 

 

Mesela Nisa 119’da da buna benzer bir durum vardır… Daha insanlık süreci yeni 

başlarken şeytan der ki: …“Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onlara boş 

kuruntular kurduracağım, mutlaka onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını 

yaracaklar 

Bunu ekseri tefsirciler şöyle açıklar: “Hayvanların kulaklarını yaracaklar” ifadesi, 

cahiliye döneminde, develerinden bazılarının kulaklarını yararak putlarına adayan ve 

bunu bir gelenek haline getiren Arapları anlatmaktadır. “ 

Yaa demek öyle.. Şeytan bekleyecek bekleyecek ta ki cahilliye Arap devri zamanına 

kadar ondan sonra hadi hayvanların kulaklarını yarın diyecek hem de Arapça.. 

Arkadaşlar şeytan bu sözü Arapça söylemedi…Hiç bir dünya lisanında da söylemedi. 

Rabbimiz bize bu durumu aktarırken o zamanki Arapça imkanları dahilinde bir bilgi 

kodladı insanlık için… 

Eğer baştan mantığı doğru kurmaz isek ve söz gelimi “zina veya borçlanma” ayetlerini 

anlarken kuracağımız mantığın aynısını yukarıdaki iki ayete ve benzerlerinde de 

kurarak işe başlarsak (yani hüküm aramak mantığı ile) işte yazının başında paylaştığım 

görseldeki zatın hatasına düşeriz…Veyahut da bu tip paylaşımlardan 

beslenen ateistlerin… 

  

Ek bilgi: 

Enfal 12’de geçen boyun ve parmak ve vurmak  kelimelerine dair Kurandan bir 

inceleme: 

Unuk kelimesi( boyun) 
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13:5 Şaşacaksan, onların şu sözlerine şaşmalısın: “Biz toprak olduktan sonra yeniden mi 

yaratılacağız?” İşte onlar, Rab’lerini inkâr edenlerdir. Onlar, boyunlarına prangalar hak 

edenlerdir. Onlar ateşin halkıdır; nitekim orada ebedî kalıcıdırlar. 

17:13 Her insanın kaderini kendi kişisel seçimine bağlamışızdır. Diriliş gününde, kendisi 

için bir kayıt çıkarıp yayımlarız. 

17:29 Elini boynuna bağlama ve tümüyle de açma yoksa pişman olur, üzülürsün. 

Tamamı için: link  

Benan kelimesi (parmak) 

75:4 Evet; parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter 

Vurmak olarak çevrilen darabe kelimesi: 

Bu belki de en çok anlama sahip kelimelerden birisidir Arapça’da.. 

Tamamını incelemek için: link 

  

  

http://quranix.org/c/8-12-19
http://quranix.org/c/8-12-17
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Kuranda geçen beyan kelimesi 

 

 

CEVAP: Evet, yukarıdaki iddia doğrultusunda ayette geçen “İnsanlara 

açıkla”  buyurmasını anlamaya çalışıyorum. Anlamak istediğim için herhalde bu 

satırların sahibine göre “sapkın” olmaktan kurtulurum. 

Öncelikle sizinle ilgili yazının linkini paylaşmak istiyorum: LİNK 

İnsanları kolaylıkla “dinden çıkmış” ilan eden bu yazının sahibinin“insanlara açıkla” 

ifadesini enine boyuna incelemeden hemen kendisine delil olarak gördüğü başka 

ayetlere geçtiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Delil olarak sunduğu diğer ayetlerde de aynı 

metodolojisizliği sergilediğinden emin olabilirsiniz; yani “ayeti kırp yaz geç asla 

inceleme” metodolojisi. 

Birazdan paylaşacağım bulguları ikna edici bulup bulmamak size kalmış fakat görselini 

ve linkini paylaştığım yazının yeterli araştırma ve içerik sağlama konusunda ne kadar 

“yoksun” olduğunu sanırım sergilemiş olacağım. Bazıları, “canım yazıda o kadar ayet 

verilmiş daha ne yapsın adam” derseniz derim ki;ben bu yazıda sadece “insanlara açıkla” 

buyrulmasına odaklanıyorum ve sizden sadece bu konuya odaklanmanızı istiyorum. Bu 

yazının konusu linklediğim yazının tamamına cevap vermek değil; kendi araştırmalarım 

sonucunda edindiğim bulguların “insanlara açıkla” kısmına tekabül eden kısmını sizlerle 

paylaşmak ve insanlara “dini bilgi” vermek amacı güden bu yazının ne kadar güdük 

olduğunu bulgularım aracılığı ile göstermek. 

Öncelikle ilgili yazı sahibinin ayeti neden eksik aktarmış olabileceğini anlamış değilim. 

Ayeti izninizle bir önceki ayet ile birlikte bir bütün olarak paylaşmak istiyorum: 

Nahl 44 ve 45: Senden önce, adamlardan/iki ayak üzerinde yürüyenlerden/erkeklerden 

başkasını elçi olarak göndermedik; onlara vahyettik. Bilmiyorsanız uzmanlara/zikir 

ehline/bilenlere sorun. Açık delillerle, kitaplarla gönderdik. Sana da bu zikiri/Kur’an’ı 

vahyettik ki, kendilerine indirileni insanlara açık-seçik bildiresin de derin derin 

düşünebilsinler. 

http://www.islamdergisi.com/genel/hadisi-serifler-ve-hadis-munkirleri/
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Vemâ erselnâ min kablike illâ ricâlen nûhî ileyhim(c) fes-elû ehle-żżikri in kuntum lâ 

ta’lemûn(e) Bilbeyyinâti ve-zzubur(i)(k) veenzelnâ ileyke-żżikra litubeyyine linnâsi mâ 

nuzzile ileyhim vele’allehum yetefekkerûn(e) 

İstediğiniz Kur’an çevirisine bakabilirsiniz; yukarıdaki yazıdaki gibi bir ifadeye 

rastlayamazsınız; ayeti nasıl aktarıyor  insanları kolaylıkla din dışı ilan edebilen yazı 

sahibi :  (Ey Muhammed) İnsanlara açıkla diye Kur’an’ı sana indirdik.” (Nahl -44) 

Şimdi çeşitli çevirilerden bakalım: 

İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu 

Kur’an’ı indirdik.(Diyanet) 

Sana da, kendilerine indirilmiş olanı insanlara açıklaman için Kur’ân’ı indirdik—tâ ki 

iyice düşünsünler.(Ümit Şimşek) 

Sana bu mesajı indirdik ki, kendilerine indirileni halka açıklayasın (bildiresin) ve onlar 

da düşünsünler. (Edip Yüksel) 

Ey Rasûlüm, sana da Kur’an’ı indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara anlatasın olur 

ki; iyice düşünürler.(A. Fikri Yavuz) 

Şu ana kadar gördük ki; yazı sahibinin bize aktardığı kelime dizilimi ve vurgu ile ayetin 

çevrilmesi doğru değilmiş; hem de bu şekilde kelime dizilimi ve vurgu yapan çevirmen 

yokmuş. Buraya tüm çevirileri almam mümkün değil hepsine tek tek bakabilirsiniz. 

Ayette açıkla olarak geçen ifade “litubeyyine”. 

Şimdi yazı sahibinin her nedense unuttuğu ve yazı sahibini destekliyor gözüken bir 

başka ayeti paylaşıyorum. Yukarıdaki ayetten 20 ayet sonraki başka bir ayet: 

Nahl 64: Biz sana bu kitabı, insanlara anlaşmazlığa düştükleri meseleleri açıklayasın, 

inananlara ise yol gösterici ve rahmet kaynağı olsun diye indirdik. 

Vemâ enzelnâ ‘aleyke-lkitâbe illâ litubeyyine lehumu-lleżî-ḣtelefû fîhi(ال)vehuden 

verahmeten likavmin yu/minûn(e) 

Yine bu ayette de açıkla olarak geçen ifademiz “litubeyyine” 

Şimdi sadece bu iki ayeti okuyunca bile, eğer ayetleri insanları dinsiz ilan etmekten 

çekinmeyen yazı sahibinin istediği kelime dizilimi ve vurgu ile okumaz isek; vurgunun 

Kurana yapıldığını anlarız. Yani zaten Kuranı az çok okumuş olan herkes Kuranın tüm 

insanlara hitap ettiğini bilir; bu bilgiye sahip olan bir kişi de bu iki ayette en azından 

vurgunun Kitab’a yapıldığını anlar. Yani mesela ne diyor Nahl 44, Allah peygamberimize 

diyor ki “bu Kitabı sana indirdik/vahyettik ne için, insanların aralarında anlaşmazlığa 

düştüğü şeyleri açıklaman için. Demek ki insanların bazısı “ak” diyecek bazısı da “kara” 

ve kendisine vahyedilen Resulullah da Kitaba bakarak “ak” mı “kara” mı kara verecek… 

Fakat tabi ki herkes yukarıdaki paragrafta benim düşündüğüm gibi düşünmek zorunda 

değil. O halde Kuran’dan konu ile ilgili araştırmalar yapmanın zamanı gelmiş demektir; 

bakalım: 

byn kökü Kuran boyunca 523 kez geçer. 13 türemiş forma sahiptir 

(Kaynak http://quranix.org/c/16-64-6) 

http://quranix.org/c/16-64-6
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Arapça lugatlere de bakar isek BYN kökü ve beyan kelimesi çeşitli anlamlara 

gelebilmektedir. Bu konuda Ragıp el Isfahani’nin Müfredat “Kuran Kavramları Sözlüğü” 

nde yer alan “BYN” maddesine bakarak Arapçada ilgili kelimenin ne tür değişik 

anlamlara gelebileceğine bakabilirsiniz. 

Öte yandan ayette geçen “beyan” kelimesini anlamak için bu kelimenin Kuran boyunca 

nasıl kullanılmış olduğunu tam olarak incelemeliyiz. Zira Kuran dikkatle incelenirse 

Kuran bir kelimeye ilişkin olası birçok anlamdan hangisinin tercih edilmesi gerektiği 

konusunda açık deliller verir. Çünkü Kuran çelişkisiz bir kitaptır. 

Şimdi öncelikle konunun değişik boyutlarının da olabileceğini göstermek için sizlere 

Kıyame Suresinin 16-19. Ayetlerini paylaşmak istiyorum: 

Onu aceleye getirip dilini oynatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. Onu 

okuduğumuz zaman onun okunuşuna tabi ol. Sonra onu açıklamak (BYN) da bize aittir. 

Bakın ne oldu? Allah Kuranı BeYaN etmek bize aittir buyuruyor. (Śumme inne ‘aleynâ 

beyâneh(u)) 

Peki ortada çelişki mi var? Nahl Suresinde beyan etme görevini peygamberimize 

verirken ayette neden “bu bize aittir” buyruluyor? hayır Kuran çelişkisizidir. Ortaya 

çelişkili bir anlam çıkıyor ise bu çevirenlerin ve anlamaya çalışanların ya 

dikkatsizliğinden ya da kelimelerin anlamlarını kaydırmak istemesinden 

kaynaklanmaktadır. 

Şimdi başka bir ayete bakalım: 

3:187 Bir zaman Allah, kendilerine kitap verilenlerden, “Onu mutlaka insanlara 

açıklayacaksınız, onu gizlemiyeceksiniz.” diye söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı 

ettiler ve onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. 

Ve-iż eḣaża(A)llâhu mîśâka-lleżîne ûtû-lkitâbe letubeyyinunnehu linnâsi velâ 

tektumûnehu fenebeżûhu verâe zuhûrihim veşterav bihi śemenenkalîlâ(en)(s) febi/se 

mâ yeşterûn(e) 

Bu ayette ise BeYaN etmek kelimesinin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bir bulgu 

daha verildi bize: Beyan= gizlememek 

Örnekleri çoğaltabilirim,bir çok ilgili ve ilişkili ayet paylaşabilirim fakat yazımı burada 

kesiyorum. 

Yazımın amacı yerine geldi. 

Sanırım vicdan sahibi okurlar konu ile ilgili sadece bir tane ayeti alıp; onu da istediği 

kelime dizilimi ve vurgu ile insanlara sunup sonra da “anlamak istemeyen sapık” olarak 

insanları yaftalayan kalemlerin ne kadar mesnetsiz bir iş yaptıklarını ortaya koyacak 

kadar açılımlı bir yazı ortaya koyabilmişimdir. 

“Dinini” iyi öğrenmek isteyenlerin bu tarz kolaycı açıklamalar içeren yazılarla ikna 

olmamaları ve Kuranda emredilen “kuranı inceleme” emrini yerine getirmeleri duası ile.. 
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Hadis inkarcılarına nasl cevap veririz? 

Bir internet sitesinde aşağıdaki yazıya rastladım. Yazıdaki her hususa cevap 

vermeyeceğim;sadece konu üzerine düşünmek isteyenlere yardımcı olması amacı ile 

bazı kilit noktalar için saptamalarda bulunacağım. 

Okuyacağınız yazıda siyah olarak renklendirilmiş ifadeler bana aittir. Kırmızı 

renktekiler ilgili siteden alıntıdır.  

 

Hadis İnkarcılarına Nasıl Cevap Veririz? 

[Öncelikle “hadis inkarcısı” kavramı üzerine düşünelim. Acaba cevap verilen zümre neyi 

inkar ediyor? Sözlük anlamı ile hadis “söz” demektir. Kavramsal anlamda ise 

peygamberimize ait olduğu zannedilen sözler demektir. Bir başka deyişle 

peygamberimize isnad edilen sözler demektir. Size birisi gelip “dün akşam filanca kişi 

senin hakkında şunu şunu dedi” der ise bu bir iddiadır; bahsedilen kişi hakkınızdaki 

o  sözü ya söylemiştir ya söylememiştir. Size bu bilgiyi getiren kişinin ifadesi yüzde yüz 

doğru değildir. Bahsedilen kişi sizin hakkınızda o sözleri söylemiş olsa bile size bunu 

aktaran kişinin aktarımı yüzde yüz doğru olmayabilir. İfadeleri yanlış anlamış olabilir, 

birkaç kelimeyi yanlış hatırlamış olabilir, araya kendi ifadelerini katmış olabilir. 

Peygamberimizin olduğu varsayılan sözlerde ise durum daha da karışıktır. Zira bu sözler 

nesilden nesile aktarılarak iki yüz yıl sonra metinleştirilmeye başlanılmış sözlerdir. 

Yani x sahabe rivayet eder ki denildiğinde aslında o sahabeden duyduğunu iddia eden y, 

sözü z’ye aktarmış, z f’ye aktarmış en nihayetinde b bu rivayet zincirini 
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metinleştirmiştir. Ve bu aktarım aynı zaman diliminde değil en az iki yüz yıllık bir 

süreçte gerçekleşmiştir. Yani b, mesela y’yi hiç görmemiştir; y’nin bir kelimeyi dahi 

yanlış hatırlamış olup olmadığı konusunda garanti veremez. 

O halde ilk açıklığa kavuşturmamız gereken konu, “hadis inkarcısı” kavramının sanki bir 

kişinin yüzde yüz peygamberimize ait olan bir sözü inkar etmesi gibi vurgulanmasının 

yanlışlığıdır. Bu kişi peygamberimize ait olan bir sözü reddetmiyordur; olsa olsa bu 

rivayet zinciri mekanizmasının yanlışlığını savunuyordur. Bir Müslüman iyiniyet sahibi 

olmak zorundadır. Dinine duymuş olduğu titizlikten dolayı “ben yüzde yüz güven 

duyacağım bir kaynaktan faydalanarak dinimi öğrenirim“ hassasiyetinde olan birisini 

yaftalamak ne derece doğrudur? Dürüstlük gereği böyle kişilere “hadis inkarcısı” 

diyenlerin bu söylemi bırakıp başka bir söylem geliştirmeleri lazımdır. Mesela “rivayet 

inkarcısı” olabilir.] 

SORU: Selamun aleykum hocam, Bulunduğum şehirde bazı hadis inkarcılarıyla tanıştım. 

Bana bu konuda yazmış oldukları yazılar verdiler. Ben Ehl-i Sünnet görüşünü alan biriyim. 

Bu arkadaşlara da getirmiş oldukları delillere nitelikli bir cevap veremiyorum. Yardımcı 

olursanız çok sevinirim. 

Cevap: Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, 

salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden 

mü’minlere olsun. 

Muhterem kardeşim, Hadis inkârcıları tarafından sizlere verilen ve kendi ibadetlerini nasıl 

yapacaklarını anlattıkları risaleye tafsili değil usuli cevap vermeyi uygun buluyorum. 

1-) Bir kimsenin Müslüman olabilmesi ve kendisi için islâm akdinin meydana gelmesi 

Allah (subhanehu ve teâlâ)’yı hak ma’bud/ilah ve Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)i 

Allah’ın kulu ve Rasûlü olarak kabul etmesiyle mümkündür. 

2-) Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’i –HAŞA- sadece bir postacı olarak görmek, tek 

görevinin Allah’u teala’nın Kuran’ını insanlara aktarmak olduğuna ve Kuran’da olmayan 

her hangi bir hükmü vaaz edemeyeceğine inanmak kişiyi islâm dairesinden çıkarır. 

3-) Değerli kardeşim sizlere bu risaleyi verenler, Nebi(sallallahu aleyhi ve sellem)’in her 

hangi bir şekilde haram ve helal belirleyemeyeceğini, Kuran’ı hayatı ve sözleriyle şerh 

edemeyeceğini iddia etmektedirler. Bu inançlarıyla İslam’dan çıkmış mürted olmuşlardır. 

Kuran’dan onlara verilecek en güze ve doğru cevap Allah’ın izni ve inayetiyle şu ayetlerdir. 

1. a)“Kendilerine Kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe inanmayan,Allah ve 
Rasûlü’nün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen 
kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.” (Tevbe, 29) 
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[Bu konu üzerinde düşünmek isteyenler, Kuran’da “resul” ve “nebi” kavramlarının ayrı 

ayrı kullanılmış olduğunu bilmelidirler. Resul, “elçi” demektir. Arzu eden bir bilgisayar 

programı yardımı ile veya online meal sitelerinin yardımıyla Kuran’da nerelerde “nebi”, 

nerelerde “resul” ve nerelerde bu iki kavram aynı anda kullanılmış tespit edebilir ve 

ayetler üzerinde düşünerek bir kanıya varabilirler] 

Bu ayet açık bir şekilde Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)in bir şeyi haram kılacağını 

ifade etmektedir. Allah(subhanehu ve teâlâ)nın haram belirleme yetkisini kendisine verdiği 

Rasûl pek tabii ki helal, sünnet, mekruh ve farz da belirleyebilir. Dolayısıyla 

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Kuran’ı hayatıyla; fiilleri ve sözleriyle anlatan ve 

Allah (celle celaluhu)’ya nasıl kul olmamızı beyan eden bir misyona sahiptir. Kim kendi 

batıl usulleri sebebiyle Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Kuran haricinde haram ve 

helal belirleyemeyeceğini iddia ederse açık bir şekilde yukarıda zikri geçen ayete muhalefet 

etmiş olur. 

Hadis inkârcıları bu ayete muhtemelen şu şekilde cevap vereceklerdir. 

1- “Muhammed peygamber, bir şeyin haram olduğunu ancak Kuran’a bakarak bilebilir ve 

Müslümanlara yasakladığı şeyler Kuran’da bizzat belirtilen haramlardır. Yoksa kendi 

kendisine Kuran’da olmayan bir şeyi haram kılmış değildir. Tövbe suresinde bahsedilen 

Rasûlün bir şeyi haram kılması Kuran’daki haramları insanlara anlatmasıdır. Çünkü 

Muhammed peygamberin görevi tebliğdir, hüküm koymak değil” 

Bu iddiaya şöyle cevap verebiliriz. 

 Kuran’da açık bir şekilde “Allah ve Rasûlü’nün haram kıldığı…” ifadesi mevcuttur. Yani 
haram kılma fiilinin faili olan Allah lafzı üzerine Rasûl lafzı atfedilmiştir. Arapçada atıf 
muğayereti (zıtlığı) gerektirir. Bu kaideye göre ayetin manası “Allah’ın haram kıldığı ve 
ayrıca Rasûlünün haram kıldığı” şeklindedir. Kuran’da geçen haramın bizzat kendisini 
insanlara anlatan için “ve ayrıca Rasûlünün haram kıldığı” denmez. 

[Bu noktada Arapça bilenlere danışabilirsiniz; objektifliği sağlamak için konunun 

içeriğinden hiç bahsetmeyin ve Arapça bilen birkaç kişiye danışın: Allah ve resulü 

kullanımının tek açıklaması “zıtlık” mıdır yani “Allah ayrı resulü ayrı” manasında mı 

anlaşılmalıdır? Dininize önem veriyor iseniz bunu birkaç Arapça bilen uzamana sorun. 

Fakat objektiflik açısından konu hakkında bilgi vermeyin. Sadece bu gramer kuralını 

sorun… 

Ayrıca hadi hiç Arapçayı devreye sokmayayım vaktim yok; öyle bir tanıdığım yok diyor 

iseniz size tavsiyem Enfal suresinin ilk ayetine bir göz atmanız: 

Savaş ganimetleri hakkında senden soruyorlar. De ki: “Ganimetler, ALLAH’ın ve 

elçisinindir.” ALLAH’ı dinleyin, aranızı düzeltin. İnanıyorsanız, ALLAH’a ve elçisine uyun. 
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Şimdi düşünelim, yukarıda verilen cevapta ne deniyordu; “zıtlık durumu var Allah ayrı 

resul ayrı. Peki bu ayette savaş ganimetleri Allah’a ayrı Resul’e ayrı mı? Bu nasıl oluyor? 

Dilerseniz Kuranda “Allah ve resulü” olarak yer alan bu kalıbın geçtiği tüm ayetleri bu 

şekilde inceleyip bir sonuca ulaşabilirsiniz.] 

 Sizin iddianız delile muhtaçtır. Hangi nass ve kaideye göre ayette buyrulan “ve Rasûlünün 
haram kıldığı” cümlesini sadece Kuran ile sınırlandırıyorsunuz. Mutlak ve umumi ifadeleri 
sahih ve sarih bir delil olmadan her hangi bir şey ile sınırlandırmak hem şeriata hem de 
lügate zıttır. 

[Hangi nas ve kaideye göre sadece Kuran? Burada sorulması gereken çok önemli bir soru 

var. Bir şeyin “haram” olması demek o şeyin Allah katında haram olması demektir. 

Diyelim ki Allah kendi katında olan bir şeyin/fiilin haram olduğu bilgisini bize iki yolla 

iletti: Birincisi Kuran yolu ile ikincisi “hadis” yolu ile. Yani bir kısım haramlar Kuranda 

yer alıyor bazıları ise Kuranda yer almaksızın hadislerin aktarımı yolu ile bize kadar 

ulaşıyor. Peki o zaman biraz sonra paylaşacağım iki ayeti nasıl yorumlarsınız: 

En’am 145: De ki: “Bana vahyedilende, leş veya akan kan veya iğrenç bir şey olan domuz 

eti ya da üzerinde Allah’tan başka bir ismin anıldığı günahkârca bir kurban dışında, 

yenmesi yasak olan hiçbir şey bulamıyorum. 

A’raf 32: De ki: Allah’ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De 

ki: Onlar, dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir 

topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. 

Dikkat ederseniz iki ayet de “de ki” ifadesi ile başlıyor yani üstüne basıla basıla bu 

sözlerin peygamberimiz tarafından insanlara böylece aktarıldığı gerçeği vurgulanıyor. 

Şimdi soruyorum: Bu sözleri söyleyen bir elçi daha sonra hangi gerekçe ile “tamam ben 

demiştim ki şu dört şeyin dışında haram bulamıyorum ama o durum şimdi değişti; artık 

falan gıda da haram filan gıda da haram” demiş olsun veya “tamam ben Allahın yarattığı 

süsleri kim haram kılmış dedim ama şimdi de diyorum ki filan takı da haram falan 

kumaş da haram” demiş olsun? 

Şimdi yukarıdaki cevabı veren kişinin bu durumu açıklayacak bir nassı veya kaideyi 

bizlerle paylaşması gerekmektedir. 

3) Ayrıca Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) kendi heva, heves ve arzusuna göre 

haram ve helal belirlemez. Ayette buyrulduğu gibi “Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı 

ve bâtıla inanmadı. O, arzusuna göre de konuşmaz. O, bildirilen bir vahiyden başka 

bir şey değildir” (Necm 2-4) ( Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) din ve ibadet olarak 

söylediği her şey, Allah (celle celaluhu)’un kendisine vahiy etmesiyle olmaktadır. 
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1. b)“Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o elçiye, o ümmî Nebi’e uyanlar 
(var ya), işte o Nebi onlara iyiliği emreder,onları kötülükten meneder, onlara temiz 
şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. 
O Peygamber’e inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte 
gönderilen nûr’a (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. (A’raf, 
157) 

Bu ayette Allah (celle celaluhu) Nebimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) temiz şeyleri bizlere 

helal kıldığından ve piş şeyleri ise haram kıldığından bahseder. Açıkça anlaşıldığı gibi 

haram ve helal kılmanın faili Nebi(sallallahu aleyhi ve sellem)dir. Dolayısıyla 

Rasûlullah(sallallahu aleyhi ve sellem) bizlerin hayatında farzlar, haramlar, sünnetler ve 

benzeri hükümler vazedebilir. Bunun aksini iddia eden ayete açık bir şekilde muhalefet 

etmiş olur. Ayrıca Allah (celle celaluhu) ne bu ayette ne de Kuran’ın her hangi bir ayetinde 

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)in sadece Kuran’da var olan hükümleri 

verebileceğini ve Kuran’da bizzat olmayan haram veya helal hükümleri koyamayacağını 

belirtmemiştir. Kim bunun aksini iddia ederse delil getirmek zorundadır. Nebi(sallallahu 

aleyhi ve sellem)in tebliğ etme göreviyle görevlendirilmiş olması sadece Kuran’da var olan 

hükümleri anlatıyor olduğu manasına gelmez. Zira Nebi(sallallahu aleyhi ve 

sellem) gönderildiği topluluk arabçayı fesahatiyle, belagatiyle ve talakatiyle en üşütün 

derece bilen bir topluluktur. 

Hadis inkârcılarının mantığına göre Allah (celle celaluhu)Kuran’ı kâbenin üzerine indirmiş 

olsaydı, Rasûlullah(sallallahu aleyhi ve sellem)e ihtiyaç olmazdı. Zira özellikle o 

zamandaki arablar Kuran’ı, şuandaki arab lügatında profesör olmuş olan kimselerden iyi 

anlama kapasitesine sahipti. 

 

[Eğer ayet yukarıdaki cevapta yazıldığı gibi “o nebi ki onlara haram kılar” şeklinde olsa 

idi o zaman evet burada farklı bir durum var; bu cevabı veren kişi çok güzel bir tespit 

yapmış derdim. Ama ne yazık ki ayeti inceler isek “o nebi ki..haram kılar” çevirisi doğru 

bir çeviri değil. 

Çeviri konusuna gelmeden şunu söylemekte fayda var. Sanırım “hadis inkarcısı” olarak 

yaftalananlardan hiç kimse, Muhammed Nebi zamanında yaşasa idi “sen bize ayet bildir 

onun haricinde sana uymayız; ayet ilet bize ona uyalım” demezdi. Kuran’ı iyi inceleyen 

http://www.kuranincelemesi.org/wp-content/uploads/2014/11/lea1.png
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her kimse “nebi” nin görevini bilir. Sesini onun sesinin üstüne çıkarmaz. Aklı olan herkes 

Allah’ın mesajını neden Kabe’nin üstüne bir kitap olarak indirmeyip de bir resul/elçi 

aracılığı ile peyder pey insanlara ilettiğini bilir; inen o Kitap’ta resule aynı zamanda 

neden bir de nebi dendiğini de, Allah’ın boş yere iki ayrı kelime kullanmayacağını 

da  bilir. 

Çeviri konusuna döner isek Kur’anda haram kılma helal kılma söz konusu olduğunda 

hep “elçi” kelimesi kullanılmıştır… Çünkü elçi’nin görevi iletmek’tir kendinden bir şey 

katmak değil… 

Nebi’nin görevi nedir derseniz : 

2:213 İnsanlar bir tek topluluktu. ALLAH peygamberleri (nebileri) müjdeleyici ve uyarıcı 

olarak gönderdi ve anlaşmazlığa düştükleri konularda halkın arasında hükmetmeleri 

için onlarla birlikte gerçeği içeren kitabı indirdi. 

Nebiler halkın arasında hükmediyor ama ne ile? Kitab ile… Ayet vahiy ile demiyor; 

buraya çok dikkat… Nebi’nin görevi kendisine indirilen ile hükmetmektir. 

Bu satırları okuyan kardeşlerimden ricam; Kuran’da geçen nebi ve resul kavramlarını, 

kullanılışlarını ve bize sunulan mantığı çok iyi incelemeleri…Unutmayın ki Kuran’da 

çelişki yoktur…. 

Bu konuda ayetin doğru çevirisini de iletelim: 

Onlar ki yanlarında Tevrat ve İncilde yazılı bulacakları o Resule o, ümmî Peygambere 

ittiba’ ederler o onlara ma’ruf ile emreder ve onları münkerden nehyeyler, ve temiz hoş 

şeyleri kendileri için halâl, murdar şeyleri üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır 

yüklerini ve üzerlerindeki bağları, zincirleri indirir atar, o vakıt ona iyman eden, ona 

kuvvetle ta’zım eyliyen, ona yardımcı olan ve onun nübüvvetiyle beraber indirilen nuru 

ta’kib eyliyen kimseler, işte o murada iren müflihîn onlar..(Elmalılı orijinal çeviri) 

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber 

getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri 

(kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır 

yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, 

yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler 

bunlardır. (Ali Bulaç) 

Yani, “nebi olan o elçiye uyarlar, o elçi ki haram kılar”…] 

1. c)“Rasûl size neyi getirdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının”(Haşr, 
7) Muhtemelen inkârcılar, bu ayeti fey mallarına has bir uygulama olarak görecekler ve 
başka hiçbir meselede Rasûlullah(sallallahu aleyhi ve sellem)in Kuran’da olmayan emir ve 
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yasaklarına tabi olunmayacağını söyleyeceklerdir. Cevap olarak onlara deriz ki: “Rasûl size 
neyi getirdiyse” cümlesinin arabça orijinali “Ve ma Atakumu’r-Rasûl” dur. Cümlenin 
başındaki ma lafzı umum ifade eder. Bu bütün usulcülerin ittifakla kabul ettiği bir 
kaidedir. Ayetin lafzında geçen umumu ancak bir delil ile özelleştirebilirsiniz. Bu umumu 
hangi özelleştirecek hiçbir delil elinizde yoktur. 

[Yazıda geçen her hususa satır satır cevap vermeyeceğimi başta söyledim;amacım 

sadece bir düşünme biçimini paylaşmak ancak yukarıdaki paragrafın sonunda ne 

anlatıldığını anlayabilseydim gerçekten bir cevap vermek isterdim! Ama şu tavra dikkat 

ediniz: bir argüman ortaya koyuyor, bir usülden bahsediyor fakat bunu kurandan 

ispatlapamak; o usulün kullanılışını Kuran boyunca ortaya koymak yerine “usülcüler 

ittifakla kabul etmiştir” diyerek tribünlere oynuyor. İlim ehli tribünlere oynamaz!] 

1. d)“Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a ve ahirete gerçekten 
inanıyorsanız onu Allah’a ve Resûl’e götürün (onların talimatına göre halledin); bu 
hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.”(Nisa, 59)inkârcılara sorsak ve 
desek ki: “İhtilaf ettiğimiz meseleleri Allah’a nasıl götürebiliriz?” Tereddüt etmeden 
“Kuran’a başvurarak” diyecekler. Peki, ayette buyrulduğu gibi “Rasûle götürmek nasıl olur” 
desek, muhtemelen ona da Kuran’a başvurarak diyecekler. Bu durumda bizler onlara 
diyoruz ki: “1- Madem ihtilafları Allah’a çevirmek Kuran’a çevirmek ise neden Allah (celle 
celaluhu) Rasûle çevirmekten bahsetti? Şayet ihtilafları Rasûle götürmek Kuran’a 
götürmek ise Allah (subhanehu ve teâlâ) ayette ihtilaf ettiğimizde Allah’a başvurmamızı 
neden emretti? İhtilaf ettiğimiz meseleleri Allah ve Rasûlüne götürmek sadece Kuran’a 
götürmek ise neden Allah (celle celaluhu)ayette sadece Allah’a götürün veya sadece 
Rasûlüne götürün demedi? 2-Hadis inkârcıların usulüne göre ayette buyrulan “ve Rasûlüne 
götürün” ifadesinin işlevi sadece Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatta olduğu 
müddet içinde geçerlidir. Yani inkârcılara göre Rasûlullah(sallallahu aleyhi ve 
sellem) öldükten sonra _haşa_ hiçbir fonksiyonu yoktur. Zira onlara göre 
Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in tek görevi Allah-u Teâlâ’dan vahyi alıp insanlara 
tebliğ etmektir. Dolayısıyla muhaddislerin rivayet ettiği hiçbir hadisin onlara göre kıymeti 
yoktur ve hepsi uydurma hurafedir. Bu anlayışa göre Allah (celle celaluhu) “ve Rasûle 
götürün” ayetini sadece Rasûlullah hayatta olduğu zaman için geçerli kılmış ve bu ifadenin 
hiçbir evrenselliği yoktur. 

[Hayır! Bu en çok yapılan yanlış…Allah ve resulü ifadesini iyi kavrayamamaktan 

kaynaklanan ve diyalektik tuzağına düşmekten kaynaklanan bir yanlış. Nedir o yanlış? 

Allah ve Resulu kullanımını parçalara ayırıp “Allah’a götürmek= Kuran ise Resul’e 

götürmek = ?” şekline bir denklem kurmak… Bir meseleyi arada Resul olmadan kim 

Allah’a götürebilirmiş, arada Resul olmadan kim vahiy ile muhatap olabilirmiş, bir de bu 

açıdan düşünün.Elbette ki bir meseleyi Allah’a götürmek demek onun elçisi yaşıyor iken 

elçi’ye götürmektir çünkü Allah’ın vahyi ile sadece ve sadece elçi aracılığı ile muhatap 

olunur. “Allah ve elçisi” ifadesini elçi yaşıyorken de yaşamıyorken de parçalara ayırarak 

anlamak isterseniz sonu felaketle sonuçlanır. Elçi yaşıyorken birisi bana elçi olmadan 

anlaşmazlığa düşülen konu nasıl Allah’a götürülecek açıklasın o zaman… Hakkında ayet 
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olamayan bir konuda elçi nasıl hüküm verecek o zaman? Düşünün, o dönemde yaşayan 

bir sahabesiniz ve bir konu takıldı aklınıza ayet Allah’a götür = Kuran götür diyor önce 

Kurana bir bakayım sorumun cevabı var mı dediniz bulamadınız bir şey ve  “ey Allahın 

Resulü filan şeyi yapmak haram mıdır, bu konuda bana helal veya haram de” mi 

derdiniz? Peki Resul size ne derdi? Resul size kendisine  vahyolunmamış bir konuda 

haram helal mi bildirirdi, Resul bu konuda vahiy alıyor idiyse neden bu kuran girmiyor 

idi? Yoksa Resulullah gaybı mı biliyor idi? 

6.50 De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da 

bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. De 

ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? 

10:15 Onlara apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, bize kavuşmayı ummayanlar, 

“Bundan başka bir Kuran getir, yahut onu değiştir!,” derler. De ki: “Onu kendi tarafımdan 

değiştiremem. Ben yalnız bana vahyedilene uyarım. Rabbime karşı gelirsem, büyük 

günün azabından korkarım.” 

20:114 Sana vahyi tamamlanmadan önce, Kur’an hakkında aceleci olma. Şöyle de: 

“Rabbim, ilmimi artır!” 

5:101 Ey İnananlar! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran 

indirilirken onları sorarsanız size açıklanır . 

Lütfen “Allah ve resulü” ifadesini parçalara ayırmadan hem Arapça gramer olarak hem 

de Kurandaki kullanımı olarak iyi irdeleyin. Kuran’da geçen “ve” bağlacının tüm 

kullanımlarını da incelemeyi ihmal etmeyin. ] 

1. d)“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın”(Al’i İmran 31) 

2. e)“Kim Rasûle itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların 
başına bekçi göndermedik”(Nisa, 81)inkârcılara şu ayetler ışığında şöyle bir soru 
sormak istiyorum: Kuran’da açık ve net bir delil bulunmakta mıdır ki: şu iki ayeti umumu 
üzerine almıyorsunuz. Sahih ve sarih hangi nass ile Rasûle itaati ve tabi olmayı sadece 
Kuran ile sınırlandırıyorsunuz? Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in görevi size göre 
_haşa_ sadece postacı olmak ise şu ayette buyrulduğu gibi “İnsanlara, kendilerine 
indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur’an’ı 
indirdik.”(Nahl, 44) Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem)sahabelere hangi ayeti nasıl 
ve ne şekilde beyan etmiştir? Buna bir örnek verebilir misiniz? 

[Düşünelim: Sana Kuranı indirdik diyor ayet… Ne için, kendilerine indirileni yani Kuranı 

açıklaman için. Peki… Kuranda ne yazıyor? “Bana vahyedilende bu dört şey dışında 

haram gıda bulamıyorum..” Sizin iddianıza göre peygamberin açıklaması başka başka 
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haramlar eklemek şeklinde… Delil olarak yazdığınız ayetlerle sürekli çelişmiyor 

musunuz? ] 

Kuran’da yukarıda zikri geçen ayetlere benzer daha birçok ayet vardır. Gerçekten iman 

etmek isteyen kimseye mezkûr ayetlerden birisi bile yeterlidir. 

İnkârcıların ortaya koydukları usullerin gerektirdikleri 

1-Bahse konu olan hadis inkârcılarının batıl usullerine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi 

ve sellem) dâhil Allah-u Teâlâ’dan başka hiç kimse Kuran’ın zahirinden anlaşılan ve ismi 

bizzat Kuran’da geçen hükümlerden başka haram ve helal hükmü belirleyemez. Buna göre 

Rasûlullah(sallallahu aleyhi ve sellem) Kuran’da bizzat geçmeyen haramlardan erkeğin 

altın ve ipek kullanmasına ilişkin yasaklama getirmesinden dolayı tövbe etmelidir. [Bu 

nasıl mantık? Böyle bir yasak getirdiğini iddia eden sizsiniz!] Şu halde inkârcılara soruyor 

ve diyoruz ki: “Hakikaten Rasûlullah(sallallahu aleyhi ve sellem) kendi döneminde altın ve 

gümüşü erkeklere haram kıldıysa _ki bize göre kılmıştır_ Rasûlullah hangi günahtan tövbe 

etmelidir. [Bize göre kılmışTIR diyorsunuz içerisinde “TIR” barındıran her ifade zannidir; 

biz Kuranı incelerseniz elçi açık ayet var iken kesin olarak bunun üstüne söz 

söylemeyeceğini görürsünüz]  diyoruz; _Haşa_ şirkten mi yoksa şirk olmayan haramdan 

mı? Şayet haramdan tövbe etmeli derseniz sizin anlayışınıza göre bu Kuran’a zıttır. Çünkü 

Allah (celle celaluhu) şöyle buyurmaktadır. “Allah hükmünde kimseyi kendisine ortak 

tutmaz” Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Kuran’da zikri geçmeyen bir haramı 

ümmetini sünnetiyle haram kılmıştır. Dolayısıyla sizin anlayışına göre Allah 

Rasûlü(sallallahu aleyhi ve sellem) kendisini hüküm verme noktasında haşa Allah’a ortak 

tutmuştur. [Bu paragrafı bence hiç cevaba almamak gerekir üst üste mantık hataları ile 

dolu çünkü] 

2-Buhariler, Müslimler, Ebu Davud ve diğer muhaddisler ile beraber milyonlarca büyük 

fakih âlim, hadisi şeriflerin Kuran’da zikri geçmeyen haramları beyan etmeye salahiyetine 

sahip olduklarına inanıyorlar. Bu durumda onlar hangi günahlarından tövbe edecekler. 

Şirkten mi yoksa haramdan mı? 

[Bu meselenin dönüp dolaşıp “Buhari yanıldı mı Müslim şöyle mi böyle mi” konusuna 

gelmesi gerçekten çok üzücü ve kaygı vericidir. Kuran ile insan yapısı bir eseri aynı 

seviyede değerlendirmek anlamına gelir ki, “siz Kuranın nasıl olduğunu sanıyorsunuz, o 

da rivayetle oluştu hadis kitapları da rivayet ile oluştu” söylemine dönüp dolaşıp varır ki 

işte esas Kurana aykırı olan, tehlikeli olan söylem de budur. Hiç görmediğiniz birilerini 

sırf size öyle dediler diye düşünmeden “kutsallaştırıyor”sanız; “yanılmaz”laştırıyorsanız 

o zaman Aziz’lerine laf söyletmeyen ehl-i kitab’ı mazur göreceksiniz; çelişkiye 

düşmeyeceksiniz. 
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Bu satırların sahibi olan kişi zaten daha önce hiç incelemediğini fark ettiği için Kitab’ını 

incelemeye karar vermiş birisi olduğu için bu kısıma verilecek cevap bu sitenin 

tamamındaki yazılardır. Mesela Kuran’da hiç geçmeyen “Yusuf Peygamberin güzelliği” 

konusunun kaynağının ne olabileceği konusunda insanlar lütfen düşünsünler, bu 

konudaki yazılarımı sitede bulabilirler. ] 

3-Bildiğim kadarıyla kıble ehlinden tarihte, bahse konu olan hadis inkârcılarının sünneti 

külli manada inkâr ettiği gibi inkâr eden ve Kuran’dan başka hiçbir kaynağın dolaylı veya 

dolaysız haram ve helal hüküm beyan edemeyeceğine inanan başka bir taife olmamıştır. 

[“Hadis inkarcılarına” ne cevap verebilirim gibi bir soru karşısında soru sahibine 

yardımcı olmak isteyen birisi cümleye “bildiğim kadarı” ifadesi ile başlamamalıydı. Tam 

olarak bilmiyor iseniz söz sarf etmeyeceksiniz. O zaman ben de bu satırları okuyan ve 

konuyu düşünmek isteyenlere şöyle bir teklifte bulunmak isterim: Ebu Hanife’nin 

hayatını ve ne ile suçlandığını okusunlar veya kendisinden neden tek bir hadis bile 

rivayet edilmediğini düşünsünler… Veya tarih boyunca “sapık”,” 

inkarcı”,”mürted”,”bidatçı” olarak nitelenen herkesin bulabildikleri kadarı ile tam olarak 

ne ile suçlandıklarını araştırsınlar. ] 

Buna göre ümmet 1400 seneden beri sapkınlık bir usulü benimseyerek yaşamış ve ilk defa 

Edip Yüksel’in Rasûl olarak inandığı Reşat halife ve uzantılarının doğruyu keşfetmesiyle 

Allah (celle celaluhu) Kuran’daki muradı keşfedilmiştir. Yani Reşat Halife’den önce 

sahabeler dâhil hiçbir kimse yirminci asırda Reşat’ın bulduğu doğruyu bulamamış ve tövbe 

etmeleri gereken dalaletin içinden çıkamamıştır. Bu halde Yahudi ve Hıristiyanlara tebliğ 

yapmaya giden Hadis inkarcıları, acaba onları şu itirazlarına nasıl cevab verebilirler!!! 

Kafir Ehli Kitabın sorusu şöyle: 

“ Sizin anlattığınız islâm nasıl bir islâm mış ki, Kuran’ın gerçekleri 1400 sene sonra 

anlaşılmış. Böyle saçma sapan bir din olabilir mi? Kuran’ın kendisine indiği Rasûl sizin 

1400 sene sonra keşfettiğiniz hakikatleri bilmeyecek, O Rasûlün en yakın arkadaşları 

sahabeler ve İslam’ın yayılmasının önderleri olan kimseler vahyin gerçeklerini 

bilemeyecekler, Reşat’tan ve onun tabilerinden önce yaşamış milyonlarca âlim hadislerin 

uydurma olduğunu bilemeyecekler, irabta mahalli olmayan sizler mi bu hakikatleri 

bileceksiniz. Eğer sizin anlattığınız din bu kadar gizemli, kapalı ve1400 seneden buyana 

anlaşılamamış bir din ise sizin dininiz size bizim dinimiz bize olsun. Önce siz bir islâma 

girin ve o dini doğru düzgün öğrenin daha sonra bizlere anlatırsınız” 

Hakikaten inkârcılar kendilerini böyle gülünç ve zavallı bir duruma düşürmektedirler. 
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Son hadis inkârcılarının aksine sahih kaynaklarda geçen hadislerin güvenilir ve doğru 

olduğunu reddedilmesi ancak hakikatin inkârı manasına gelecek olan şu keşfiyatla isbat 

ederiz. 

1-Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) bin dört yüz küsur sene önce taun hastalığının olduğu 

yere girilmemesini, bir yerde taun hastalığı varsa o bölgeden dışarı çıkılmamasını 

emretmiştir. Bu zamanın tıbbı on dört asır önce okuma yazmasını bilmeyen Ümmi bir 

Rasûlün (anam babam ona feda olsun) ifade buyurduğu bu hakikati “karantina” ismiyle 

keşfetmiş ve desteklemiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki, hadisi şerifleri bizlere aktaran 

sahabe (Allah onlardan razı olsun) ve onlardan sonra gelen hadis hafızları uydurma 

rivayetler nakletmemişlerdir. 

[Eğer peygamberimizin böyle bir emri var ise, bu Kuranda olmayan bir konuda haram 

helal koyduğuna delil midir?Veyahut herhangi başka birisi o dönemde dünyanın başka 

bir kara parçasında taun hastalığına karşı o bölgeden çıkılmaması gerektiğini söyledi ise 

o kişi de elçi midir? ] 

2-Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) sahih hadislerinde yemek kabına sinek düştüğünde 

onun yemeğe batırılmasını buyurmaktadır. Bunun sebebini “Çünkü onun kanatlarında 

birinde hastalık diğerinde ise deva vardır” cümleleriyle açıklar. Yirminci asırda 

araştırma yapan modern tıp uzmanları, gerçekten sineğin bir kanadında mikrop diğer 

kanasında ise o mikroba karşı olan bir deva olduğunu keşfetmişlerdir. Acaba inkârcılar 

Ümmi bir Rasûlün (anam babam ona feda olsun) bin dört yüz sene önce bu bilgiyi nasıl 

elde ettiğini veya -onlara göre- on iki asır önce hadis uyduranlardan kimin böyle bir 

malumata sahib olduğunu belirtebilirler mi? Tevfik sadece Allah’tandır. Allah en iyisini 

bilir. 

[Bu konuda bir miktar araştırma yaptım fakat şu bilimsel araştırmanın aslını 

bulamadım. Her nedense sadece bir kaç İngilizce makalenin linki verilmiş onlar da 

sinekler üzerine yapılmış mikrobiyolojik bir inceleme, madem bu her yerde delil 

gösteriliyor neden bu konuda bir tek Türkçe makale yok ve neden sürekli İspanyolca, 

İngilizce bir kaç bilimsel yazıya atıf yapılıyor ve neden o bilimsel yazılar da doğrudan 

konuyu irdelemek üzerine değil; sadece adamların yaptığı araştırmadan sonuç 

çıkarılıyor? 

Ayrıca yine tekrarlıyorum bu Resul’ün Kuran’da olmayanbir haramı koyma yetkisi 

olduğuna delil midir?] 

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin 

Rabbi olan Allah’a hamd etmektir. 
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[Yazıda geçen her hususa teker teker cevap verebilirim fakat ben böyle bir yolu tercih 

etmedim; sadece konu üzerine düşünmek isteyenlere kolaylık sağlayıcı bazı argümanlar 

sundum ve biraz da verilen cevabın mantıki analizini yaptım. Çünkü herkes kendinden 

sorumlu ve herkes kendi hesabını kendisi verecek. Kuranı incelemek veya duyduklarına 

bildiklerine sarılmak kişioğlunun kendi tercihi. Saygılarımla] 

Not: İlgili yazının alındığı link 

  

http://nakilkursusu.com/tr/sorucevap/354-hadis-inkarcilarina-nasil-cevap-veririz
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Kur'an çoğunlukla erkeklere mi hitap ediyor? 

 

Kuran’da hitap  erkeğe ve/veya kadına ise bu ayetlerde özellikle belirtiliyor. Bunun 

haricindeki “sadece erkeklere hitap” imiş gibi durumlar Arapça’nın özelliğinden 

kaynaklanıyor. 

Fakat benim gibi şüpheci biri iseniz şu soruyu sorabilirsiniz. Gramer kuralları da 

zamanla değişim gösterebilir. Şimdi nereden bileceğiz karşımızdaki bir durumu 

kurtarmak için yorum mu yapıyor yoksa gerçeği mi söylüyor? 

Bunun cevabını yine Kuran veriyor. Arapça bilmediğimi ve Kuranı Arapçasından 

okumasını bildiğimi sık sık dile getiriyorum. Şuna dikkat çekmek isterim ki “Kuran 

çoğunlukla erkeklere mi hitap ediyor” sorumun cevabını bana Kuran verdi. Bu konudaki 

kuralı bana Kuran öğretti. 

Şimdi öncelikle bilinen bir yanlıştan ve bu yanlış üzere yapılmış hatalı bir çeviri ile ilk 

örneğimizi verelim: 

44:54 Böyle işte ve onları evlendiririz iri gözlü hurilerle. 

Bilinen yanlış erkeklere ahirette ödül olarak verilecek adına huri denen çok güzel 

kızların olduğu bilgisidir. Şimdi ayetin Latin harflerle Arapça transkriptini verelim: 

Keżâlike ve zevvecnâhum bihûrin ‘în(in) 

Kırmızı ile renklendirdiğim yerde yazan “hum” zamiri ile ilgili internette bulduğum bir 

Arapça gramer sitesinden aldığım  bilgiyi sizinle paylaşıp sonra söylemek istediğim yere 

geleceğim: 

 

Peki şimdi ne oldu? Ayette kullanılan işaret zamiri Arapça kurala göre erkekleri mi 

kastediyor. Bu yüzden mi ayette “huri”lerle evlenecek olanlar “erkekler”? 
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Kuran sürekli olarak kendi açıklamasını yapar. Bu açıklama kelimelerin analamlarının 

açıklaması olabileceği gibi gramer kurallarının kullanımının da açıklaması 

olabilmektedir. 

33:35 ayetine dikkat edelim. Ayette erkekler ve kadınlar ayrıntılı olarak birlikte 

sayıldıktan sonra “onların” diye çevrilen kısmın Arapça karşılığı ne imiş birlikte bakalım: 

33:35 Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, inanan erkekler ve inanan kadınlar, 

söz dinleyen erkekler ve söz dinleyen kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü 

kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygılı erkekler ve saygılı kadınlar, 

yardımsever erkekler ve yardımsever kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan 

kadınlar, iffetli erkekler ve iffetli kadınlar, ALLAH’ı çok anan erkekler ve çok anan 

kadınlar; işte ALLAH onların hepsine bağışlanma ve büyük bir ödül hazırlamıştır. 

İnne-lmuslimîne velmuslimâti velmu/minîne velmu/minâti velkânitîne velkânitâti ve-

ssâdikîne ve-ssâdikâti ve-ssâbirîne ve-ssâbirâti velḣâşi’îne velḣâşi’âti velmutesaddikîne 

velmutesaddikâti ve-ssâ-imîne ve-ssâ-imâti velhâfizîne furûcehum velhâfizâti ve-

żżâkirîna(A)llâhe keśîran ve-żżâkirâti e’adda(A)llâhu lehum maġfiraten veecran 

‘azîmâ(n) 

Bakın “hum” zamiri erkek ve kasının birlikte anıldığı bir topluluk için birlikte 

kullanılmış. Bundan daha güzel ve net bir örnek olmaz. Demek ki , yukarıda “huri” bahsi 

geçen ayette “hum” ifadesinin geçmesi ayetin erkeklere hitap ettiğinin tek başına delili 

olamaz. 

Bunu Arapça bilmiyor birisi olarak tamamen Kuranı incelememden ve mantık 

yürütmemden çıkarıyorum. 

Bu yazıyı yazmayı uzun süredir düşünüyordum fakat Arapça bilmediğimden  biraz 

hadsizlik olacağını düşündüğüm için bu bulgularımı paylaşmamıştım. Fakat az önce 

HaberTürk’te Mehmet Okuyan aynı örnekleri vererek aynı söylemde bulundu ve o 

zaman yazımı paylaşma kararı verdim. 

Bu yazının başlığını bir kenara bırakın. Başlığı değiştiriyorum: “Kuranı samimiyetle 

inceleyen herkes uğraşı oranında Kuran’ı anlar.” 

İnşallah sonunda anlayanlardan olurum/oluruz. 

 

Bir yorum:  

Alıntı yapmış olduğunuz kaynak zaten kuralı yanlış ifadelendirmiş. 

“Hum” zamiri sadece erkeklerden oluşan bir çokluk için kullanılmaz. 

Arapça’da, ve eril-dişilik ayrımı olan benzeri bir çok dilde; eğer bir topluluk içinde tek 

bir tane dahi erkek olsa, geri kalanı bayan da olsa ifade erilleşir/müzekker olur. 

Selametle.. 

Berkay 

sonsuzlukkulesi.com 

kuranharitasi.com 
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Kur'an başka bir dile çevrilemez mi?  

 

Bir metnin başka dilde bir metne çevrilebilmesi için çeviren kişinin iki dile de tam hakim 

olması gerekmektedir. Bu durumun zorluğu da bir dilden diğer bir dile herhangi bir 

metnin tam olarak çevrilmesini adeta imkânsızlaştırır.  Ve metnin türü değiştikçe bu 

zorluk da artar. Mesela başka bir dile çevirmemiz gereken metin düzyazı ise zorluk 

derecesi 1 birim diyelim, çevirmemiz gereken metin teknik bir metin ise 3 birim; şiir ise 

9 birimdir diyebiliriz. 

Hiçbir metnin başka bir dile tam olarak çevrilemeyeceği örneğine bir istisna getirmek 

itiyorum: Kuran-ı Kerim. Çünkü Kur’an içinde kendi çeviri kılavuzunu da içeriyor. 

Çeviren eğer kelimelerin izini Kurandan dikkatli bir şekilde takip eder  ve mantık 

kurallarını da ihmal etmez ise sadece 1 dilde yetkin olması yeterlidir. O dil de Arapça 

değil; çeviri yapacağı kendi dilidir. 

Tabi bu benim iddiam. Daha doğrusu belki bunu iddia eden başkaları da vardır ancak 

ben bu iddiayı bir başkasından almış değilim. Evet ne söylediğimin farkındayım; bir kişi 

Kuran’ı başka bir dile çevirmek için Arapçada yüksek mertebelere erişmiş olmak 

zorunda değildir. Çeviri yapacağı kendi diline tam hâkim olması, Kuran boyunca 

çevirisini yapacağı kelimeyi iyi analiz etmiş olması ve mantık kurallarını ihmal etmemesi 

yeterlidir. 

Bu iddiamı örneklendirmeden önce ikinci bir iddia öne süreceğim: 

Bazen ağzımıza bir şarkı takılır ve şarkıyı yalan yanlış söyleriz: Mesela; 

Allı turnam bizim ele varırsan 

Şeker söyle kaymak söyle bal söyle 

 

Türküsünü bir kişi… 

 

Allı turnam bizim EVE varırsan 

Şeker söyle kaymak söyle MAL söyle 

 

Şeklinde söyleyebilir. Kişinin bu türküyü bu şekilde SÖYLEYEBİLMESİ aslında özünde 

dile ve konuya hakim olmamasından kaynaklanır. Çünkü kişi sözleri bu şekilde anlarken 

mantığını asla devreye sokmamıştır ve bilgi eksikliği vardır. Mesela “el” kelimesini 
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bilmiyordur veyahut biliyordur da “el” kelimesi ile zihninde anlamlı bir bağ kuramadığı; 

ezberden bu kelimeyi kullandığı için bu kelimenin tam da kullanılması gerektiği yerde 

bu seçmeyi yapamıyor ve “el” kelimesine söyleniş itibariyle benzettiği başka bir 

kelimeyi; “ev” kelimesini savrukça kullanabiliyordur. Aynı şekilde, şeker kaymak 

diziliminden sonra mantık olarak “MAL” kelimesinin gelmemesi gerektiğini 

sezmiyordur. 

Kuran ARAPÇA lisanında vahyolunmuştur bu herkesçe malum. Şöyle bir argüman var: 

“canım Arap anlamıyor da sen mi anlayacaksın?” 

Yani ikinci iddiam odur ki; eğer Arap kişi “yukarıdaki türküyü yanlış okuyan adam” gibi 

kendi diline yaklaşıyor ise Kuranı gerektiği gibi anlamaz.  Bir İngilizin bir Almanın bir 

Türkün oturup Kuran üzerinde çalışmasının gerekliliği kadar bir Arabın da Kuran 

üzerinde çalışması gerekir. 

Kuran “incelenmesi” gereken ve inceleme sonunda “apaçık” gerçeği ortaya koyan bir 

Kitap’tır. Bulunan sonucun da mutlak bir sağlaması vardır: ÇELİŞKİSİZLİK… 

Nisa 82: Kuran’ı incelemiyorlar mı? ALLAH’tan başkasının olsaydı onda birçok 

çelişki bulacaklardı. 

Şimdi ilk iddiam ile ilgili bir bulgumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bulgum tartışmaya 

açıktır ve yanlışlanabilirdir. Fakat izlediğim yöntem konusunda iddialıyım: 

78:6 = Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? 

78:7 = Dağları da birer kazık kılmadık mı? 

Burayı okurken “şeker söyle kaymak söyle MAL söyle” gibi bir durum sezmemiz 

gerekmiyor mu? 

İnceleyelim: Beşik olarak çevrilen kelime: MİM He DAL kökünden gelen bir kelime ve 

kök itibariyle Kuranda 16 kez kullanılıyor. Arapçada birincil anlamı “çocuk beşiği”. 

Kuranda “çocuk beşiği” ve “kalınacak/barınılacak yer” anlamlarında kullanılmış. Edebi 

bir sunum olarak bağlamı içerisinde “döşek” kelimesi ile anlaşılması da hem “beşik” hem 

de “kalınacak/barınılacak yer” anlamı ile çelişmiyor. 

“Kırmızılı turnam” demek varken neden “allı turnam” dendi üzerine düşününüz bu 

noktada. 

Çok derin analizler sunamasam da sanırım MHD kelimesinin asli anlamı olan beşik ve 

döşek, barınılacak yer anlamları arasındaki ilişkiyi sezdik. 

Peki bir sonraki ayetteki kazık ne? Beşikten döşekten bahsettiysek akla “kazık” mı 

gelmeli, “cibinlik, çadır mı?” 

Kazık diye çevrilen kelime Vav Te Dal kökü Kuranda 3 kez geçiyor. 

Müfredat Kuran kavramları sözlüğünde çok kısa değinilmiş; anlamı “kazık” olarak 

verilmiş fakat “kulağın iki direği” gibi bir cümlede “direk” anlamına geleceği de 

belirtilmiş. 

Benim aklıma beşik’ten sonra “direk” anlamının daha makul olacağı geliyor. 

Peki bu kelimenin Kuranda diğer iki kullanımına bakalım: 
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89:10 Ve kazıklar sahibi Firavun’a, 

38:12 Onlardan evvel Nûh kavmi ve Âd ve demir kazıklar sahibi olan Fir’avun 

tekzîp etmişti. 

Çok dikkat çekici. Kelime açıklanmıyor fakat bize bir mantık verliyor: Kazıklar sahibi 

Firavun. 

Hatırlayalım Kuran bize neyi öğütlüyordu? 

Sizden önce de yasalar uygulanmıştı. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayıcıların sonunun ne 

olduğunu görün. 

De: “Yeryüzünü dolaşın da yalanlayıcıların sonu nasıl olmuş bir bakın.” 

Kazık sahibi ifadesini bakalım bazı diğer çevirmenler nasıl çevirmiş: çadırların sahibi, 

saltanat sahibi… 

Yeryüzünü gezip dolaşanlar (tarihi verileri bilenler) 

Firavun deyince Piramitleri de anmadan geçemez. 

Piramitler ile dağların şeklinin çok benzemesi dikkat çekici değil midir? 

Bakın Muhammed Esed “kazık” kelimesini çevirirken (38:12) nasıl bir dipnot kullanmış : 

Bir bedevî çadırını ayakta tutan direklerin sayısı, çadırın boyutuna/genişliğine bağlıydı. Bu 

boyut da, her zaman çadır sahibinin statüsüne ve gücüne göre değişmekteydi: Böylece, 

güçlü bir kabile reisi için çoğu zaman “sayısız direkler üstünde duran çadırların sahibi” 

tanımlaması yapılırdı.  

Bu da Ve Te Dal kelimesini çevirirken “kazık” değil de “çadır” kelimesinin 

kullanılmasının gerektiği argümanımı güçlendiriyor. 

O halde “yeryüzünü barınacak yer” kılan Allah dağları da bize “çadır” kılmıştır. Dağların 

neden “çadır” olduğu konusu da “yeryüzünde gezilerek” yani konu üzerinde bilimsel 

araştırmalar yapılarak ulaşılabilecek bir sonuçtur. 

Ekleme ( 16.05.2017)  İlgili linkte güzel bir çalışma var: LİNK  

  

https://gerceginkitabi.wordpress.com/2017/05/15/arapca-sozcuk-denkligi-ve-anlam-kiyimi/
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“Biz de şöyle dedik: “Ey ateş, İbrahim’e bir serinlik ol, bir selam ol!” 

 

“Bütün hazırlıklar bitince halk, ateşin başına toplandı. İbrâhîm -aleyhisselâm- elleri kelepçeli ve 

ayakları prangalı bir şekilde oraya getirildi. Ancak o büyük peygamber “Halîl” olduğu için çok zor 

bir durumda olmasına rağmen büyük bir teslîmiyet ve tevekkül içinde idi. Gönlünde en ufak bir 

korku ve endişe yoktu.Nemrûd ve cemâati, O’nun ateşe nasıl atılacağını müzâkere ettiler. Nihâyet, 

mancınıkla atılmasına karar verdiler.” 

 

Kuran’ı anlamak için önümüzde iki yol var: 1-) Anladığımızı sanmak 2-) Anlamak. Birinci 

yol için hazır reçetelere başvurmak yeterli. Konu ile ilgili kaynaklara bakarsınız ve 

“canım bu kadar insan yanılacak değil ya” der ve “gönül rahatlığı” ile konu hakkında bilgi 

edinmiş olursunuz. İkinci yol biraz zor: Kuran’ı incelersiniz; incelerken de mantığınızı 

devreye sokarsınız, aklınızı kullanırsınız, sorular sorarsınız, cevaplar ararsınız, analizler 

yaparsınız… 

 

Bu yazıda “bilindik bir hikaye”nin biraz üzerine gitmek istedim ve Kuran’da gerçekten 

İbrahim peygamber ile ilgili aktarılan bu hikaye destekleniyor mu yoksa mesele başka 

mı, anlamaya gayret ettim.  Kuranın öyle bir dizaynı var ki; bir konuyu tam olarak 

anlamaya çalışırken yolunuz tekrar tekrar bir çok ayetten, bir çok kelimeden geçiyor , 

her defasında Kuranı silbaştan okuyorsunuz; sanırım çok uzun bir yazı dizisi olacak bu 

yüzden…  

Konunun Kuranda anlatıldığı 3 Sure var: Saffat, Ankebut ve Enbiya Sureleri. 

(Odaklandığım konu itibariyle 3 sure var diyorum yoksa İbrahim Peygamberin 

anlatıldığı daha başka sureler de var)  Her bir surede konuya ilişkin benzer fakat 

nüanslar içeren anlatımlar var. Toplu halde inceleyebilmek adına ayet numaralarının 

başına Sure isminin ilk harfini ekleyerek bir dizilim yapmaya çalıştım: 
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A16. İbrahim’i de gönderdik. Toplumuna şöyle demişti: “Allah’a kulluk/ibadet edin, 

O’ndan sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” 

E52. Babasına ve toplumuna şöyle demişti: “Şu başına toplanıp durduğunuz heykeller de 

ne?” 

S85. Babasına ve toplumuna sormuştu: “Siz neye kulluk/ibadet ediyorsunuz?” 

 A17. “Allah’ın berisinden; bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan/iftira üretiyorsunuz. 

Sizin Allah dışında kulluk/kölelik ettikleriniz size hiçbir rızık veremezler. Rızkı Allah 

katında arayın; O’na kulluk edin, O’na şükredin. O’na döndürüleceksiniz.” 

S86. “Allah’ın berisinden birtakım uydurma ilahları mı istiyorsunuz?” 

S87. “Âlemlerin Rabbi hakkında düşünceniz nedir?” 

S88. Bu arada İbrahim yıldızlara bir göz attı, (En’am suresinde İbrahim peygamberin 

kendi kendine yapmış olduğu sorgulama ve hakikati buluşu anlatılır oraya atıf var; 6:79 

ve öncesi ayetlere bakınız) 

S89. Şöyle dedi: “Bıktım yoruldum artık” (En’am suresinde İbrahim peygamberin kendi 

kendine yapmış olduğu sorgulama ve hakikati buluşu anlatılır oraya atıf var 6:79 ve 

öncesi ayetlere bakınız) 

S90. Bunun üzerine ondan gerisin geri kaçtılar. (En’am suresinde İbrahim peygamberin 

kendi kendine yapmış olduğu sorgulama ve hakikati buluşu anlatılır oraya atıf var 6:79 

ve öncesi ayetlere bakınız) 

E53. Dediler: “Atalarımızı onlara kulluk/ibadet eder bulduk.” ( Statükocuların, 

düzenlerinin bozulmasını istemeyenlerin, rahatlarının kaçmasını istemeyenlerin ortak 

bahanesi hep budur. O anda ne biliyorlarsa kaynağını statükodan alırlar, tek cevapları 

budur; “dünya dönüyor” veya “yuvarlaktır” diyen adama karşı tavırları budur, köye yeni 

adet gelmesine asla müsaade etmezler; hiçbir delili dinlemezler, karşı delil de 

sunamazlar, delil gibi sundukları her şeyin temeli bu cümleye dayanır: Atalarımızı bu 

yolda bulduk!) 

 E54. Dedi: “Vallahi, siz de atalarınız da açık bir sapıklık içine düşmüşsünüz.” 

E55. Dediler: “Sen gerçeği mi getirdin yoksa oynayıp eğlenenlerden biri misin?” 

E56. Dedi: “Hiç de değil! Sizin Rabbiniz, göklerin ve yerin Rabbidir ki, onları yaratmıştır. 

Ben de bunlara tanıklık edenlerdenim.” 

E57. “Allah’a yemin ederim, sırtınızı dönüp gidişinizden sonra, putlarınıza bir oyun 

çevireceğim.” 

S91. O da onların ilahlarının yanına sokulup dedi: “Bir şey yemez misiniz?” 

S92. “Neniz var ki, konuşmuyorsunuz!” 

S93. İyice yanlarına sokulup sağ eliyle bir darbe indirdi. 

E58. Sonunda onları parça parça etti. Yalnız en büyüklerini bıraktı ki, dönüp ona 

başvurabilsinler. 

E59. Dediler: “Tanrılarımıza bunu yapan kesinlikle zalimlerdendir.” 

E60. Dediler: “Onları diline dolayan bir genç duymuştuk. Kendisine ‘İbrahim’ deniyor.” 

E61. Dediler: “Halkın gözleri önüne getirin onu ki, açıkça görebilsinler.” 
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S94. Bir süre sonra, halkı koşarak İbrahim’e geldi 

E62. Dediler: “Tanrılarımıza bunu sen mi yaptın, ey İbrahim?” 

E63. Dedi: “Hayır, ben değil. Şu büyükleri yapmıştır onu. Hadi, sorun onlara eğer 

konuşabiliyorlarsa!” 

E64. Bunun üzerine kendi benliklerine döndüler de şöyle dediler: “Siz, zalimlerin ta 

kendilerisiniz.” 

E65. Sonra, yine kendi kafalarına döndürüldüler: “Vallahi, sen de bilirsin ki, bunlar 

konuşamazlar.” 

E66. İbrahim dedi: “Siz, Allah’ın berisinden, size hiçbir şekilde yarar sağlamayan, zarar 

veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz?” 

S95. İbrahim dedi: “Elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?” 

E67. “Yazıklar olsun size ve Allah’ın berisinden taptıklarınıza! Siz hâlâ aklınızı 

kullanmayacak mısınız?” 

S96. “Oysaki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır.” 

A24. Toplumunun İbrahim’e cevabı sadece şunu söylemeleri oldu: “Bunu öldürün, yahut 

yakın!” Ama Allah onu ateşten kurtardı. İnanan bir toplum için bunda elbette ibretler 

vardır. 

E68. Dediler: “Yakın bunu! Eğer bir şey yapacak kişilerseniz, ilahlarınıza yardım edin.” 

S97. Dediler: “Şunun için bir bina yapın da bunu ateşin ortasına fırlatın!” 

E69. Biz de şöyle dedik: “Ey ateş, İbrahim’e bir serinlik ol, bir selam ol!” 

E70. Ona tuzak kurmak istediler de biz onları hüsranın en beterine uğrayanlar yaptık. 

S98. Ona tuzak kurmak istediler ama, biz onları sefiller, reziller haline getirdik. 

 
  

Buraya kadar ilgili sureleri tespit edip birbirinin açılımı olan ayetleri bir araya 

toplamaya çalıştım. [Farklı surelerde ve faklı zaman diliminde gelen ayetlerdeki birbirini 

tamamlama özelliği (çeviri olmasına rağmen; çünkü çevirenler bir kelimeye verdiği 

anlamı bazen unutup başka ayeti çevirirken çelişkiye düşebiliyorlar) gerçekten dikkate 

değer!] 

Konu hakkında bizi bir cevaba götürecek ayetler A24 ile başlıyor. 
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Kadınları dövmek yazdığı iddia edilen ayet  

Kuran ayetlerini anlamak için; 

1. Ayetlerin Yaratıcı’nın sözleri olduğuna güvenin-bilgin-imanın-eminliğin “tam” olacak. 
Eğer bu noktada şüphelerin varsa, önce bu şüphelerinin üzerine yoğunlaşmalısın. 

2. Yaratıcı’nın sözlerinde çelişki yoktur. Ayetleri Kuranın bütünlüğü içerisinde anlamalısın. 
Yan kaynaklar (rivayetler, söylenceler, kemikleşmiş kanılar,çağın dayatmaları 
vb.)  kullanarak ayetleri anlama yoluna gidersen çelişkiler ile muhakkak karşılaşacaksın. 

3. Yaratıcı mesaj’ını “sana” indirdi. Buna inanmalısın. Dönüp dönüp geriye ve/veya etrafına 
bakıp durma! Kur’anın anlamını, bakmasını bilirsen hayatın içerisinde bulacaksın. 

Yukarıda sıraladığım maddelere örneklik teşkil etmesi bakımından, hemen iki örnek 

paylaşayım: 

Blog sayfasının ismini “dinsiz” olarak vermiş muhtemelen “dinsiz” bir arkadaş, “dövün” 

olarak çevrilmiş ayetleri blogunda sırladıktan sonra “hayır bu çeviri tarzı yanlıştır” 

diyenlere nasıl seslenmiş? 

 

Kaynak 

Bu arkadaşımızın muhtemelen yukarıda sıraladığım Madde 1 konusunda problemleri 

var ve o yüzden Madde 2’yi ihlal etmek eğiliminde. “Dünya dönüyor” diyen adamın 

yanında mısın, yoksa engizisyon mahkemesi heyetinin yanında mı? Unutma ki o gün o 

mahkemenin heyeti de “alim” adamlardı. Hakikate bu şekilde ulaşamazsın. 

Şimdi de bir başka yaklaşım örneği vereyim: 

Yapmış olduğum girişten sonra kendi bulgularımı paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle 

ayetin Arapça transkriptini anahtar olarak seçtiğim kelimeleri boyamak suretiyle 

vereyim ve ardından hakim olan “meal” anlayışından bir kaç örnek vererek konuya 

başlamaya çalışayım: 

Erricâlu kavvâmûne ‘alâ annisâ-i bimâ faddala(A)llâhu ba’dahum ‘alâ ba’din 

vebimâ enfekû min emvâlihim(c) fe-

ssâlihâtu kânitâtun hâfizâtun lilġaybi bimâ hafiza(A)llâh(u)(c) vellâtî teḣâfûne nuş

ûzehunne fe’izûhunne vehcurûhunne fî-lmedâci’i vadribûhun(ne)(s) fe-in 

eta’nekum felâ tebġû ‘aleyhinne sebîlâ(en)(k) inna(A)llâhe kâne ‘aliyyen kebîrâ(n) 

http://dinsiz.blogspot.com.tr/2007/03/kadna-dayak-nisa-34.html
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Erkekler, kadınlardan üstündür, çünkü Allah onları bir çok şeylerde kadınlardan üstün 

etmiştir, çünkü onlar, kadınları, mallarıyla geçindirirler, doyururlar; iyi kadınlar da 

itaatli olurlar ve Allah, onların hakkını nasıl korumuşsa onlar da, kocaları yanlarında 

olmasa bile, iffetlerini korurlar. Kadınlarınızın serkeşliğinden korkunca onlara öğüt 

verin, onları yatakta yalnız bırakın, dövün onları. Fakat itaat ettikleri takdirde de 

aleyhlerine bir sebep araştırmayın, şüphe yok ki Allah çok yüce ve büyüktür. (Abdülbaki 

Gölpınarlı Meali) 

Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından 

harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Dürüst ve 

erdemli kadınlar, gerçekten Allah’ın koruduğu mahremiyeti koruyan sadık ve itaatkâr 

kadınlardır. Kötü niyetlerinden ve aldatmalarından korktuğunuz uslanmayan kadınlara 

gelince; onlara (önce) nasihat edin; sonra (uslanmazlarsa) kendilerini yataklarında 

yalnız bırakın; sonra (edepsizliklerine ve ahlaksızlıklarına devam ederlerse) dövün ve 

bundan sonra itaat ederlerse onları incitmekten kaçının. Şüphe yok ki Allah çok yücedir, 

çok büyüktür. (Cemal Külünkoğlu Meali) 

Açıkça itiraf edeyim ki; uzun bir süre bu ayet benim problem yaşadığım 

ayetlerdendi. Neydi bu problemler? 

1- Erkeklerin kadınlardan üstün olduğu ifadesi geçmesi 

2-Önde sakallı cübbeli şalvarlı bir amca arkada çarşafa bürünmüş dört kadın imgesini 

akla getirmesi 

3-İtaatsiz kadını yola getirmek için önerilen çözüm 

4-Kadınları dövmeye açıkça izin vermesi 

Ama öncelikle bir soruya cevap vermeliydim. Madde 2’yi ihlal mi diyordum? Evet. Bir 

yandan “rivayetler ve gelenek” zincirinden gelen meallerin içerisinde boğuluyor bir 

yandan da “modern” dayatmaların paniği ile bocalıyordum. Bu yüzden iki kaygıyı da 

kenara bırakmaya karar verdim ve Madde 3’e geçtim. Yani ayetin anlamını “hayatımda” 

aramaya karar verdim. 

Şimdi bulgularımı paylaşmak istiyorum: 

Bulgu 1: “Endişe etmek” 

Uzun süre bocaladıktan sonra ayeti anlamamı sağlayan ifade bu ifade oldu. Bakın bu 

ifade bir sonraki ayette de geçiyor: 

Evli çiftin aralarının açılmasından endişeleniyorsanız (hiftum), erkeğin ailesinden bir 

hakem, kadının ailesinden de bir hakem atamalısınız. (Karı ve koca) barışmayı isterlerse 

ALLAH ikisinin arasını bulur. ALLAH Bilir, Haber alır. 

Dışarıdakiler bir ailede huzursuzluk olduğunu ve işin boşanmaya gideceğinden nasıl 

endişe duyarlar? Demek ki “geçimsizlik” artık ayyuka çıkmıştır; aile sınırlarını aşmıştır. 

Demek ki bağlam içerisinde bir önceki ayet; işte bu ayyuka çıkacak olan boşanma 

aşamasının “aile içi” kısmını düzenliyor. yani, Nisa 34 artık aşikar olan bir boşanma 

durumu öncesini düzenliyor. 

Bulgu 2: Nüşuz 
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Peki Nisa 34’te erkek neden endişe ediyor? Eşinin nüşuzunden… Nüşuz “yükselmek, 

normalin dışına çıkmak” demektir. Aile Hukuku bağlamında Allah bize bu kelimeyi 

veriyor. Nüşuz yani bir evlilik sözleşmesinin son bulmasını gerektirebilecek şeyler….. 

Sonuçta evlilikler biter ve nedenleri türlü türlüdür… (Şiddetli geçimsizlik) Peki aldatmak 

şiddetli geçimsizlik midir? Hayır..  Peki nereden çıkıyor da “nüşuz”a iffetsizlik gibi 

anlamlar yüklüyorlar? 

Bulgu 3. Üstünlük 

Ayette geçen Fe Dad Lam (Faddala) Kuranda mutlak bir üstünlük için değil nisbi bir 

üstünlük için kullanılmış. Şöyle ki, diyelim yüksek bir raftan bir eşya alınacak ve benim 

boyum 1.95. Arkadaşıma “sen dur senin boyun 1.70 ben uzanayım rahatça alırım” 

demem ona üstünlük taslamam mıdır veya onu aşağılamam mıdır? Eğer arkadaşım 

“vaay sen beni aşağıladın” derse bu onun kompleksidir; ben durumu söylüyorum raftan 

bir şey alınacaksa  boyu en uzun olanın alması en mantıklı olandır. Veya boyu uzun 

olanın basketbol takımına seçilmesi veya iyi nişancıya orduda buna özel görev verilmesi 

vs. İşte bu gibi durumlar için Fe Dad Lam kökü içere kelimeler kullanılmış kuran 

boyunca. 

Bakın Kuran Elçilerin hiç birisinin arasında ayrım yapılmamasını söyler ve fakat zaman 

zaman şöyle ifadelere yer verir: 

Rabbin, göklerdeki ve yerdeki kimseleri de daha iyi bilir. Yemin olsun biz, 

peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün (Feddelna)  kılmışızdır. Davûd´a da 

Zebur´u verdik. 

Bulgu 4. Erkeğe ve kadına düşen görev…. 

Bana biten bir evlilik gösterin ki ayrılan taraflardan birisi “ayrıldık çünkü ben 

haksızdım” desin… İki taraf da kendisine göre haklıdır veya söyleyecek sözleri vardır. 

Yani ayette “eşinin evlilik sözleşmesini bitirecek boyutta olumsuz tavır ve 

davranışlarından rahatsız olan  erkek; aynı şekilde eşini de rahatsız ediyor olabilir. Peki 

o halde ayet neden sadece erkeğin duyacağı endişeden bahsediyor? Aslında ayet sadece 

erkeğe seslenmiyor. Şiddetli geçimsizlik tehlikesinin bir karabulut gibi üzerine çöktüğü 

ailenin bireylerine Rabbimiz “kul” olduklarını ve temel yaratılış kodlarını hatırlatıyor. 

Tabiri caizse onları şiddetli geçimsizlikten men edecek; sorunları her ne ise onu 

çözmelerini sağlayacak temel prensipleri hatırlatıyor. 

Nedir peki bu temel prensipler? KAVVAMA (gözetme)  sorumluluğu genetik olarak 

erkeğe kodlanmıştır. 

GAYB‘ı korumak da kadının genetiğine kodlanmıştır. 

Aslında erkek için KAVVAMA ve kadın için GAYB kodlamalarında yüklü çok anlam 

vardır. Bunu burada uzatıp meseleyi dallandırmak istemiyorum ama ayetteki ifadelere 

böyle bakılmalıdır. Lütfen hayattan örneklerle burasını hep beraber düşünelim. 

Bu ayetten “kadın çalışamaz, , kadın evde otursun çocuk baksın, kadının biricik görevi 

analıktır” gibi söylemlerden dem vurduğum sanılmasın.  

İşte Allah ayette “şiddetli geçimsizlik (nüşuz) tehlikesinin baş gösterdiği durumlarda; 

konunun içerisine hiç girmiyor tabiri caizse iki tarafada temel genetik kodlarını ve 
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Rabbleri ile olan ahitlerini hatırlatıyor tabiri caizse  dünyevi meseleler için didişirken bu 

iki temel prensibi de hatırdan çıkarmayın diyor. 

Kuranın bir çok yerinde kadın -erkek eşitliği zaten vurgulanıyor. Burada temel bir 

hatırlatma var,üzerinde çokça düşünülmesi gereken. Ayetteki kelimeleri “iffetsizlik, 

serkeşlik, namussuzluk” gibi hep cinsel çağrışımlı kelimelerle çevirenlerin hepsini 

reddediyorum. Eğer öyle olacak olsa idi Kuranda kullanılan başka kelimeler var ayette 

onlar kullanılırdı. Fakat Nüşuz, Faddala, Kavvama, Gayb ve Darabe ; kullanılan bu 

kelimeler adeta cuk oturuyor… Her toplum, zaman ve zemine uygulanabilecek aslında 

öylesine güzel seçilmiş çelişkisiz kelimeler ki… 

 Bulgu 4. Nisa 128 konunun bir diğer boyutu 

Ve-ini-mraetun ḣâfet min ba’lihâ nuşûzen ev i’râdan felâ cunâha ‘aleyhimâ en yuslihâ 

beynehumâ sulhâ(an)(c) ve-ssulhu ḣayr(un)(k) veuhdirati-l-enfusu-şşuhh(a)(c) ve-in 

tuhsinû vetettekû fe-inna(A)llâhe kâne bimâ ta’melûne ḣabîrâ(n) 

Nüşuz erkek için de söz konusu. Ve erkek söz konusu olduğunda bir kelime daha 

ekleniyor:  iǎ’rāDan (Yüz çevirme) 

Ve bu durumdaki ifade çok ilginç: Bir kadın erkeğin nüşuzundan ve yüz çevirmesinde 

endişe duyarsa aralarında barış yapmalarında onlara günah yoktur. Yani kadın burada o 

kadar mustarip ki, sulh yapmıyorum bu iş bitmiştir derse haklı. Ama tüm bu çektiğine 

rağmen yine de eşiyle kalma şıkkını istiyorsa bir günah yok. 

Yani Nisa 34 ile 128 beraber incelenmeli. Konuyu çok dallandırmamak adına buranın 

üzerinde bu kadar duruyorum. 

Bulgu 5. Darabe (Dövün?)  

Darabe Arapçadaki en geniş kapsamlı kelimelerden birisi. İngilizcedeki “phrasal verb” 

lere benzer kullanımları var fakat o kullanımlarına burada girmeyeceğim. 

Kuran boyunca Nisa 34’teki gibi “yalın” durumlarda nasıl kullanılmış bakalım: 

Bir zamanlar Mûsa, toplumu için su istemişti de biz, “Asan ile şu taşa vur!” 

demiştik. Taştan hemen oniki göze fışkırmıştı. Her bölük insan kendilerine özgü 

su kaynağını bilmişti. “Allah´ın rızkından yiyin, için; yeryüzünde bozgunculuk 

yaparak şuna buna saldırmayın.” demiştik. 

Musa Aleyhisselamın asası… Hani şu yılan şekline giren…. Sihirli asa… Musa 

Aleyhisselam kıssaları oldukça sembolik anlatımlı kıssalardır. Kimse burada “vurma” 

eyleminin “sopayı kaldırıp adamın kafasına vurdu” eylemi ile aynı eylem olduğunu iddia 

edemez. 

Rabbin, meleklere şöyle vahyediyordu: “Ben sizinle beraberim. İmanı olanları 

sağlamlaştırın. İnkâr edenlerin kalpleri içine korku salacağım; vurun boyunların 

üstüne, vurun onların her parmağına.” 

Yine sembolik bir anlatım. Meleklerin parmaklara ve boyunlara vurması nedir? 

Bir görseydin o küfre sapanları! Melekler canlarını alırken onların yüzlerine ve 

arkalarına vuruyorlardı: “Yangın azabını tadın.” 
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Sembolik anlatım. 

(Düvenin) bir parçasıyla ona (öldürülene) vurun,” dedik. İşte, ALLAH ölüleri böyle 

diriltir ve düşünesiniz diye ayetlerini (mucizelerini) böyle gösterir. 

Sembolikanlatım. 

Örtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar. 

Koysunlar, yerleştirsinler anlamında. 

“Eline bir demet sap al da onunla eşine vur ve yeminini bozma.” 

Bu ayetteki vur tamamen Kitabı Mukaddesten alınmış bir örnek üzerine yapılan 

yorumdur. Ayet yine semboliktir. (bkz. 38:44) 

Tespit edebildiğim katıksız darp etmek;vurmak anlamına gelen tek kullanım var 

Kuranda; 

İyice yanlarına sokulup sağ eliyle bir darbe indirdi. (İbrahim putlara)  

Kaldı ki bu anlatımın dahi sembolik olabileceğini düşünmekteyim ama üzerinde biraz 

çalışmam lazım. 

Yani  Kuran boyunca 3 kez isim Darb olarak 55 kez edilgen fiil Darabe olarak geçen 

“darb” sadece 1 ayette o da “sağ eliyle vurdu” şeklinde “vurmak” anlamıyla geçiyor. 

Kuran boyunca çoğunlukla sembolik ve üst anlam söz konusu olduğunda tercih edilmiş 

olan bu kelimenin Nisa 34’te “kadını dövün” anlamına nasıl gelebileceğini sanırım öyle 

çevirenler açıklasın…. Ve hala “işte Kuranda kadını dövün ” yazıyor diyenleri esas ben 

“kadın düşmanlığı ile suçlamak isterim. 

Not: Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun 

Korunan kadınları suçladıktan sonra dört tanık getiremeyenlere seksen 

celde vurun 

Bakın tam bizim bildiğimiz yüzde yüz fiili ve sembolik olmayan “vurmak” bakalım hangi 

fiil kullanılmış: Ecludi (darabe fiilinin kullanılmış olması için yanıp tutuşanlar için 

üzgünüm) 

Sözün sonu: 

Genetik kodlaması KAVVAM olan erkek,   genetik kodlaması GAYBI KORUR olan kadın 

(eşin) in Nüşuzundan (evliliğin tehlikeye girmesine yol açacak davranışları) endişe 

edersen onunla konuş, diyaloğa, iletişime geç bu şekilde sorunu çöz (iletişim tek taraflı 

olmaz ) olmadı yataklarınızı ayırın (bu cinsel olarak bir ceza verme değil; kim kime ceza 

veriyor sadece aynı evde biraz düşünmek için hayatları bir miktar ayırmak ) ve son çare 

Darabe yap (en uygun kelime olarak YAPTIRIM aklıma geliyor yani artık boşanmayı 

ciddi ciddi gündeme getirmek; artık daha sert olmak belki kartları daha açık oynamak 

belki eşini vazgeçirmek için gözünü korkutacak taktikler yapmak belki ayrı evlerde 

yaşamak ) 

Ve artık iş DARABE ye gelince devreye 3. şahıslar giriyorlar çünkü Nisa 35’e göre artık iş 

ayyuka çıkıyor boşanmaları gündeme geliyor. 
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Hep beraber düşünüp tartışmak dileğiyle… 
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Sarhoşluk üzerine 

 

Alıntıdır: 

“İmam Kurtubi hazretleri bu bahiste şöyle der; 

“Neshi delilleriyle birlikte bilmeye her ilim adamı mecburdur. Neshi yalnız beyinsiz ve 

cahiller reddeder. Kur’an’da ki hüküm ayetlerinden her hangi bir hükmün alınması ve 

helal ve haramın bilinmesi ancak neshi bilmek ile mümkündür. Bunu bilmeyenler, İslam 

âlimlerinin ittifakı ile neshin Kur’an’da var olduğu bilgisinden mahrumdurlar” 

Kur’an’da neshin olduğu Bakara suresi 106. ayette şöyle ifade edilmektedir: 

“Biz nesh ettiğimiz veya unutturduğumuz bir ayetin yerine ondan daha hayırlısını veya 

benzerini getiririz.” 

Yine Nahl suresi 101. ayette şöyle buyrulmuştur: 

“Biz bir ayeti diğer bir ayetin yerine getirdiğimiz vakit ki, Allah neyi indireceğini çok iyi 

bilendir, dediler ki, sen ancak bir iftiracısın. Hayır! Onların pek çoğu bilmezler” 

Neshin hikmetleri nelerdir? 

  

Neshin birçok hikmeti vardır. Bu hikmetleri öğrendiğimizde, Kur’an’da nesh olmasının 

değil, belki olmamasının bir kusur olduğunu öğreneceğiz. 

Ve neshi Kur’an’da bir kusur olarak göstermeye çalışanların hilelerini neticesiz 

bırakacağız. 

Şimdi maddeler halinde neshin hikmetlerini inceleyelim: 

1-) İslami hükümlerin insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için olduğu bilinir. Bu ihtiyaçlar 

ise zamanın ve mekânın değişmesiyle değişebilir. Mesela, bir hükme ihtiyaç olduğu zaman 

Allah ihtiyacın halli için bir hükmü emreder. Daha sonra bu ihtiyacın ortadan kalkmasıyla 

o hükmü de ortadan kaldırarak onun yerine kulları için daha menfaatli ve hayırlı bir 

hüküm gönderir. Bu, kullar için daha kolay ve daha uygundur. 
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Ve bu mütehassıs bir doktorun tedavisinde hastalığın seyrine göre ilaçları değiştirmesine 

benzer. Evet, bütün peygamberler kalplerin doktoru ve insanların terbiye edicileri olarak 

gönderilmişlerdir. Her peygamberin şeriatı, içinde yaşadığı insanların ihtiyaçlarına uygun 

bir tarzda, tedricî olarak, Allah tarafından gönderilmiştir. Bir zaman hastanın tedavisi için 

verilen ilacın aynı hastaya bir müddet sonra verildiğinde onu hasta yapması gibi, bir 

zaman insanların menfaatine olan bir hükmün, bir zaman sonra onların zararına olması 

mümkündür. Ve böyle bir hükmü Allah’ın kaldırması hikmetinin ve merhametinin 

gereğidir. 

2-) Allah, Arap kavmini 23 sene gibi kısa bir zamanda, yavaş yavaş terbiye etmiştir. 

Bu terbiye, Kur’an’ı rehber edinmeyen başka kavimler için birkaç asırda bile mümkün 

olmazdı. Bu terbiyedeki başarının bir sırrı şudur ki: Allah onların kabiliyet ve güçlerine 

göre hükümler göndermiştir. Onların kabiliyet ve güçlerinin gelişmesi oranında Allah daha 

önceki hükmü kaldırarak başka bir hükmü getirmiştir.” 

Link 

—- 

İddia şu ki, Kuran 23 senede aşama aşama indiği için bazı ayetler “insanları bir emre 

alıştırmak” amaçlıdır ve sonraki ayetler ile bu “alıştırma” ayetlerinin hükmü 

kaldırılmıştır. Yukarıda alıntıladığım yazıda da bu fikir savunuluyor. 

Bu duruma en sık örnek verilen ayetlerden birisini aktarmak istiyorum: 

4:43 = “Ey inananlar, namaza yaklaşmayın ne söylediğinizi bilmeyecek kadar 

sarhoşken….” 

İçkinin birden değil de aşama aşama yasaklanmış olduğu bilgisi, Nisa Suresi 43 

ayetindeki bu kısmın hükmünün artık kalkmış olduğu kanısını oluşturmuştur. 

Kafalarındaki soru şudur: İçki yasaklanmıştır o halde bu ayet sanki içki yasak değil; 

içilebilir intibası uyandırmaktadır; o halde buna bir çözüm getirelim: “Nasih Mensuh”… 

Bakın Ebubekir Sifil Süleyman Ateşi eleşirdiği bir makalesinde bunu nasıl açıkça dile 

getiriyor: 

—- 

Alıntıdır: 

Hatta “Ayette günah olduğu bildirilen hamr ve meysir’in ne olduğunu ve bunlar hakkında 

İslamın son hükmünü inceleyelim:…”[27] demek suretiyle İslam’ın, hamr ve meysir 

hakkındaki “son hüküm” olan haramlık hükmünden önce daha değişik bir hükmü olduğunu 

zımnen kabul etmektedir.O halde soralım: “Kur’an’daki her ayetin hükmü vardır” diyen 

birisi olarak Ateş, hamr ve meysirin haram olduğunu bildirmeyen yukarıdaki ayet ile amel 

edilebileceği görüşünde midir? Keza, Ateş’e göre “Ey iman edenler, ne dediğinizi bilmeniz 

http://www.kuranaiman.com/kur%E2%80%99an%E2%80%99da-nesh-ve-neshin-hikmetleri
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için sarhoş iken namaza yaklaşmayınız”[28] ayetinin de hükmü olmalıdır. Dolayısıyla 

müslümanların sarhoş olmalarının değil, sarhoş iken namaza yaklaşmalarının yasak 

olduğu bir zaman veya ortam bulunabilir yahut kişi sarhoş olmadıkça ve ne dediğinin 

farında oldukça içki içtiği halde namaz kılabilir iddiasında bulunabilir miyiz?Yine Ateş, 

müfessirlerin, yukarıda mealini yazdığımız ayeti neshettiğini söyledikleri “Ey iman edenler, 

şarap, kumar, dikili taşlar, ezlâm (şans okları) şeytan işi birer pisliktir. Bunlarndan kaçının 

ki kurtuluşa eresiniz…”[29] ayeti üzerinde dururken de şöyle demektedir: “Meysir’in 

mahiyetini ve insanların şarabın birden bire değil, kademeli olarak menedildiğini ve bu 

konudaki çeşitli görüşleri Bakara suresi: 219 ncu ayetin tefsirinde açıklamıştık.”[30]Demek 

ki Ateş’e göre hamr birden bire değil, kademeli olarak men edilmiştir. Peki hamrı nihai 

olarak mene den bu ayet dururken, Ateş’in sözünü ettiği o “kademe”leri teşkil eden ve 

hamrın haram olduğunu ifade etmeyen ayetlerle de amel edebilir miyiz? 

Link 

—— 

Kur’an evrenseldir. Bütün ayetleri yürürlüktedir. Kuran bir öğüt, bir hatırlatmadır. Ayetleri 

detaylıdır. Her duruma cevap verir. Yeter ki bakmasını bilelim. 

Yukarıdaki yazıya meseleye “içki” açısından bakılarak cevap verilebilir : 

“Hadis ve sünneti Kuran’a ortak koşanlar bu ayetin, sarhoş edici içkileri yasaklayan ayet ile 

çeliştiğini iddia ederek bu ayeti inkar etmektedir. Müslümanların arasından, şeytana 

uyarak zina edenler, hırsızlık yapanlar, iftira edenler, ve alkollü içki kullananlar olabilir. 

Müslüman toplumu meleklerden oluşan bir toplum değildir. Rabbimiz, şeytana uyarak 

sarhoş olan bir müslümanın bu haliyle Allah’ın huzuruna durmamasını tembihliyor. (Edip 

Yüksel ayet çevirisi dipnotu) 

  

Fakat ben başka bir açıdan bakacağım konuya… 

Ayet ne diyor, “sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye kadar”… 

 

Şimdi bir bilgi paylaşmak istiyorum: 

 

https://ebubekirsifil.com/kuranda-nesh-meselesi/
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Bu bilgiyi aletli dalış yapanlar bilir. 

Demek ki “sarhoşluk” sadece içki vb. şeyleri içmekle olmuyormuş…. 

Evet, bu bilgi sonrasında “dalış yapmak haramdır” fetvası bekliyor İslam alemi sizden… 

Haydi bekliyoruz… 

  



166 
 

 

Sema kavramı üzerine 

 

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Kurandaki kelimeler arasında bariz bir ilişkiler ağı var. 

Bu ağ yapısı özellikle bazı konular için uzun ve dikkatli bir çalışma gerektiriyor. Bu 

yüzden pek çok çalışmam henüz nihayete ermemiş durumda. Bundan böyle, uzun 

sürecek konuların başlangıç bulgularını “ayet ve notlar” kategorisi altında paylaşmak 

istiyorum. 

Kuran’da geçen “sema” kavramı da incelemesi uzun sürecek kavramlardan. Çünkü 

kelime pek çok ayette geçiyor ve ayette geçen diğer kelimeler anlaşılmadan ayetin neye 

işaret ettiğinin tam olarak çözülmesi mümkün değil. 

Dilimize “gök” veya kelimenin çoğul olması durumunda “gökler” olarak çevrilen “sema” 

kelimesi, SİN MİM VAV kökünden geliyor ve bu kök Kuranda 381 kez kullanılıyor. 

İSİM kelimesi bu kökten gelme. Araplar neden  bir varlığı ifade etmemizi sağlayan 

kelimeye “İSİM” demiş olabilirler? 

Aşağıdaki bilgi ilginç: 

Her şeyin seması onun yukarı tarafıdır. Şair şöyle der: 

İpek gibi kırmızıdır; üst tarafı (sema) parlak, alt tarafı (arz)  ise tozludur. 

 Her sema altındakilere göre sema; üsttekilere göre arzdır. 

 Kaynak: Müfredat – Kur’an Kavramları Sözlüğü – Rağıp el-Isfahani 

Yani bir varlığın ÜSTÜNDE olan şey; yani İSİM…. 

İşte “sema” da aslında “üstte olan” demek. Alttakine (arz) göre üstte olan (sema) 

Kavram 310 kez Türkçeye “gök/gökler” olarak çevrilen formda kullanılıyor. İngilizceye 

iki türlü sky ve heaven/heavens olarak çevrilmiş. 

Birlikte en çok kullanıldığı kelime “arz”…. 

Bu kelimenin ilk anlamı evet , gök/gökler… Fakat “bir şeyin alttakine göre üstte olması” 

anlamı unutularak her ayette “gök/gökler” olarak anlaşılması çok önemli bilgilerin 

ıskalanması anlamına geliyor zannımca. 

310 ayeti birlikte incelendiğinde nihai bulgularımı paylaşacağım inşallah… 
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Onun delillerinden... 

 

 

30:21 = Kendileriyle rahatlayıp huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler 

yaratması ve aranıza dostluk sevgisi ve merhamet koyması O’nun ayetlerindendir. 

Düşünen bir toplum için bunda işaretler vardır. 

Kur’an’da ne zaman “delil, işaret” vurgusunu görsem, orada konuya ilişkin bir 

derinleşme ihtiyacının olduğunu düşünürüm. Yazının başında paylaştığım ayet de bu tür 

ayetlerden; ayeti “öylesine” okumayıp biraz derin düşününce aslında erkek, kadın ve 

aralarındaki çekim yasası üzerine araştırmalar yapmamız gerektiği konusunda bize bir 

işaret veriyor olduğunu fark ediyoruz. 

Ayetin bitiminde açıkça “düşünen (yetefekkerun) bir toplum” için bu ayette işaretlerin 

ve delillerin olduğu belirtilen bu deliller nedir? Böyle bir soru üzerine nasıl düşünmem 

gerektiği konusunda bana “yöntemsel” bir fikir veren iki yazıyı paylaşmak istiyorum: 

Aşağıda alıntıladığım yazıların ilki, Edip Yüksel’in “Üzerinde 19 Var” isimli kitabından. 

Bu kısmı ilk okuduğumda açıkçası çok da anlamamış, üzerinde de durmamıştım. Fakat 

yine Yüksel’in geçtiğimiz günlerde çıkan “Norşin’den Arizona’ya Sıradan Bir Adamın 

Öyküsü” isimli kitabında aşağıdaki satırları görünce, hem “Üzerinde 19 Var”da yer 

verdiği satırlarda neyi kastetmiş olduğunu anladım hem de aklıma birden 30:21 ayeti 

geldi. Edip Yüksel’in satırları, ayetin “delil, işaret” diye gösterdiği alanda nasıl 

düşünmemiz, nereye bakmamız konusunda bende bir fikir oluşmasına sebep oldu. 

Kolayca anladığımızı sanıp bir okuyuşta geçtiğimiz ayetler belki de aslında en çok 

düşünmemiz gerekenler. Ne dersiniz? 

 
Fiziksel güzelliğin kriteri nedir? 

Filozoflar çağlar boyunca güzellik kavramı üzerinde tartıştılar. Estetik üzerine yapılan 

felsefi tartışmalar yüzlerce cildi bulan kitaplarla bir sonuca bağlanamadı. Bir kadın için 

“güzeldir” diyoruz ama “güzelliğin” tanımı nedir? Güzelliğin evrensel bir kriteri var mı? 

Neden bu güzel, şu çirkin, o harika? Grafikerlerin ve mimarların kullandığı “altın oran” 

gibi formülü var mı güzelliğin? 
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Texas Üniversitesinden Judith H. Lamglois ve Arkansas Üniversitesinden Lory A. 

Roggman adlarındaki psikologlar bu kronikleşmiş estetik problemi bilgisayar yoluyla 

çözmeye kara verdiler. Aldıkları cevap çarpıcı: En çekici kişiler başkalarının rüyalarında 

düşlediği enden fiziksel özelliklere sahip değil. Aksine, çarpıcı bir yüz, belirli bir 

toplumdaki tüm yüzlerin matematiksel ortalamasının niteliklerine sahiptir. Bir başka 

deyişle, Türkiyenin en güzel yüzü Türkiydeki yüzlerin bir prototoipidir. Dünyanın en 

güzel yüzü de dünyadaki yüzlerin bir prototipidir. Yani güzellerin güzelliği ortala bir 

güzellikten ibaret. Aynı kural erkek güzelliği için de söz konusudur. 

 

Araştırmacılar, üniversite öğrencilerinden rastgele 96 erkeğin ve 96 kızın fotoğrafını 

toplayıp bunları bir video aletiyle bilgisayara geçirdiler. Fotoğraflar bilgisayar 

tarafından sayısal değerlere sahip dijital birimlerin bir matrisi haline dönüştürüldü. 

Bilgisayara verilen bu fotoğrafların ortalamaları alınıp basıldı ve gerçek fotoğrafların 

arasına katılarak erkeklerden ve kadınlardan oluşan üniversiteli öğrencilere 

gösterilerek soruldu: “Bunlardan hangisi daha güzel?” Sonuçta, en çok puanı toplayan 

fotoğraf bilgisayarın oluşturduğu “ortalama fotoğraf” oldu. 

Araştırmayı sürdüren psikologlar milyonlarca yıl süren insan evriminin insanlara bir 

“güzellik detektörü” mekanizması bağışladığına inanıyorlar. Bu mekanizma yoluyla yüze 

ait nitelikleirn ortalamasını alıyoruz. 

Edip Yüksel, Üzerinde 19 Var, Ozan Yayıncılık, Eylül 2005 

 
….. İstanbul’dayken kızlarla erkekler arasındaki farklılıkların farkına vardığımda, kızlarla 

hiçbir iletişimim yoktu. Hayatımda gördüğüm en güzel yüze çarpılıncaya kadar onların 

çoğunu tanımıyordum bile. Onun yüzü, o kadar gördüğüm tüm kadın yüzlerinin 

kusursuz bir geometrik ortalamasına sahipti; nihai güzelliğin ta kendisiydi. Güzellik 

bakanın gözlerindedir sözünü de kim etmişti? Bunu hiçbir anlamı yok. Güzellik, beyni bir 

kategoride görülen tüm görüntülerin ortalamasını alarak yarattığı ideal birleşik 

resimlerdir. Başka bir deyişle, fiziksel güzellik bütün kız veya erkek yüzlerinin beyin 

tarafından matematiksel değerlendirilmeden geçirilmesidir. Elbette bu ortalama farklı 

yüzlerle karşılaştıkları için kişiden kişiye bazı değişiklikler gösterir. 
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Aşk, bu ideal hormonlarla yıkandıktan sonra, o matematiksel çıkarımın 

idealleştirilmesidir. Mucize, çevremdeki birinin beynimde matematiksel ortalama ile 

oluşan ideal güzel yüze uygun düşmesi gerçeğinde değildi; mucize, karşılıklı çekim 

yasasındaydı. O da, kadınlar için fiziksel özelliklerden daha fazlasından oluşan kendi 

zihnindeki ideal bileşimin erkeğini bulmak için gelmiş olmalıydı. Aksi takdirde, ilan-ı 

aşkıma gülümseme veya yüzünde beliren dostane kızarıklıkla karşılık vermezdi. Hem 

yüzler hem de zeka, tutum, arkadaşlar, zenginlik vesaire gibi tamamlayıcı nitelikler 

uyuşmazsa ve hem de yüzlerimizin arkasına gizlenen gri jöle bilgisayarlar karşılıklı 

çekim ve sevgi üretmezse; aşk orantısız olur. 

Norşin’den Arizona’ya Sıradan Bir Adamın Öyküsü, Edip Yüksel, Ozan Yayıncılık, 2015 
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Kuran’ı nasıl okumalı? 

Kuran’ı nasıl okumalı sorusunun birden çok doğru yanıtı olabilir. Bu yanıtlar çoğunlukla 

öznel olur. Kuran’ın kendisi okuruna onu nasıl okuması gerektiği konusunda buyruklar 

verir ve öneriler sunar ama kişiye dinini nasıl bulacağı, gerçeğe nasıl ulaşacağı veya nasıl 

ereceği konusunda kısa bir reçete yazmaz. Kuran’dan çıkarılacak her kısa reçete yetersiz 

olacaktır. Kitabın 600 sayfa olmasının bir nedeni olmalı, değil mi? 

Ben önerimi düzen ve yol olarak ikiye ayıracağım. 

Düzen 

1) Kitabı sık aralıklarla okumalısınız. Bunun için taşınabilir çevirilerden yararlanın. 

Kişiye göre değişir. Çevirileri telefonunuzda, taşınır bilgisayarınızda veya basılı olarak 

çantanızda taşıyabilirsiniz. Symbian telefonlarda .epub, .txt, .html veya .pdf biçimdeki 

dosyalardan yararlanabilirsiniz. Android ve Windows telefonlar için bu biçimlerin 

yanında hazır uygulamalar da var. Uygulamalar kişi mahremiyetini çiğnediği için ben 

önermiyorum. Bilgisayarda ben en çok .chm dosyalarını kullanıyorum, çünkü yerini 

bildiğiniz ayeti en hızlı bulacağınız dosyalar bunlar. Bildiklerim arasında en iyi Türkçe 

çeviriler sırasıyla şunlar: Edip Yüksel, Muhammed Hamidullah, Yaşar Nuri Öztürk, 

Muhammed Esed, İhsan Eliaçık, Ali Rıza Safa. Özellikle Diyanet ve Elmalılı çevirilerinden 

uzak durun. Hiçbirinin kusursuz olmadığını unutmayın. Hiç bir sözün çevirisi kusursuz 

olamaz, bu bir doğa yasası. Hamdi Döndüren çevirisini hasenat.com sitesinden ses 

dosyası biçiminde sure sure indirip dinleyebilirsiniz. Okuma için en uygun zaman 

sabahın sessizliğidir. Evde herkesten en az yarım saat önce kalkın, yüzünüzü yıkayın, 

bütün işlerinizden önce kitabı okuyun. İniş sırasını değil, kitap sırasını izleyin. Sırasız da 

okuyabilirsiniz. 

2) Çeviri(ler)den en az bir kez okuduktan sonra ilerleyebiliyorsanız Arapça orijinal 

metinden yararlanmak isteyeceksiniz. Bunun için kuranmeali.org, 

kuranmeali.com,kurancalis.com gibi siteleri öneririm. Sözcük çevirilerini ve Arapça 

sözcüklerin yazılışını görmek isteyeceksiniz. Birincisi, sözlüklere bakmak isteyeceksiniz. 

Ben en çok almaany.com‘u kullanıyorum. Basılı sözlüklere de başvurmak isteyebilirsiniz. 

Zamanla araştırır, iyisini kötüsünü seçersiniz. İkincisi, sözcüklerin ve sözcük köklerinin 

Kuran’da geçtiği başka yerleri görmek isteyeceksiniz. Böylece sözlüklerdeki anlamların 

hangisinin uygun olduğunu bağlama göre belirleyebileceksiniz. Bunun için bir kök dizini 

gerekli. Ben en çokcorpus.quran.com/qurandictionary.jsp sitesini kullanıyorum. Ne 

yazık ki İngilizce.Kuranharitasi.com ve kuranmeali.com siteleri de aynı işi görür. 
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Bilgisayarınızda internete bağlı olmadan bir kök dizini kullanmak isterseniz e-kitap 

biçiminde kök dizinleri de var. Bunun yanında kuranmeali.org sitesini H-T Track 

programıyla bilgisayarıma indirdim ve internet olmadan Arapça metni ve sözcük 

karşılıklarını görebiliyorum. Bilgisayarda çalışmak istemiyorsanız basılı sözcük dizinleri 

var. Ancak Türkçe basılmış bir kök dizini ben görmedim. Dizinler dışında Arapça 

metinde veya çeviride veya transliterasyonda (okunuş metni) arama yapıp notlar 

alabileceğiniz Hasenat, Kelime Kelime Kuran Meali, KuranTefsiri, Noble Quran Search 

Software, Zekr gibi bilgisayar programları da var. Çeviri metninde aramak istediğiniz bir 

ifadeyi internet arama motorlarıyla bulabilirsiniz. Bunun için arama kutusuna şunu 

yazın: 

ifade site:kuranmeali.org 

Bunların hepsi size zaman kazandırır. 

3) Anlamadığınız, üzerinde durmak istediğiniz veya daha çok araştırmak istediğiniz 

bölümleri not alın. Kitabı çalıştıkça sorularınızın bir bölümü kendiliğinden yanıtlanacak. 

Yanıtlanmayanları sorabilir, kitaplardan, güncel yorumlardan araştırabilirsiniz. Klasik 

tefsirlere başvururken bunların çok zamanınızı alacağını ve yararının sınırlı olacağını 

bilin. Zamanla sorularınızın değiştiğini, niteliğinin yükseldiğini, ilk not aldığınız 

soruların gözünüze çok gereksiz ve gülünç geldiğini göreceksiniz. Benim deneyimim 

böyle oldu. 

Yol 

1) Öğrenmeye karar verin: Yaşamınıza anlam vermenin, yani dininizi bulmanın Kuran 

dışı yolları da var. Önce bu kitabın gerekliliğine karar verin. Çünkü bunu bir roman gibi 

okuyup bırakma seçeneğiniz yok. Öğrenme niyetiniz varsa bunun bir emek karşılığı 

olacak. Ama emeğiniz ölçüsünde bir karşılık elde edeceğinize güvenin. 

2) Koşullanmayın: Kitabı şimdiye dek din, Tanrı ve İslam hakkında bildiğiniz herşeyi 

olabildiğince unutarak okumaya çalışın. Bildiğinizi düşündüğünüz kavramları kitapta 

bulmaya çalışmayın. Dininizi veya eylemlerinizi kitaba doğrulatmaya çalışmayın. Olumlu 

veya olumsuz koşullandırmalardan ne denli kurtulursanız anlayışınız o denli temiz olur, 

o denli hızlı ilerlersiniz. (20:114) 

3) Yılmayın: Umduğunuz yararı görmeyince yılabilirsiniz. Bu durumda ben kitaba bir 

şans daha vermenizi, biraz kredi açmanızı öneririm. Kitaba çalışırken her türlü olumsuz 

duyguyla sınanacaksınız. Yaşam her konuda yılmayanı ödüllendirir. (3:139, 16:98, 24:1, 

25:30, 28:85, 54:17) 

4) Acele etmeyin: Kuran hiç bir kitaba benzemiyor. Çok yavaş ve düşünerek 

okumalısınız. (4:82, 10:39, 20:114, 47:24) Düşünmenin ne olduğunu bilmiyorsanız, yani 

böyle bir alışkanlık edinmediyseniz bunu da öğrenmenin yollarını araştırın. Bilmek 

zorunda değilsiniz. Ama neyi bildiğinizi ve neyi bilmediğinizi bilmelisiniz. 

5) Tek kaynaktan beslenmeyin: Tek çeviriye, tek sözlüğe bağlı kalmayın. Ufkunuzu 

genişletin. Farklı yorumları okuyun. Aykırı görüşlerden korkmayın. İnkarcılardan, 

tanrıtanımazlardan, ikiyüzlülerden de öğrenecekleriniz olabilir. Yanılmaz, şaşmaz 

kimsenin olmadığını bilin. Kuran’ı Kuran Hocası’nın değil de Allah’ın öğretmesinin 

anlamı budur. (7:204, 55:2, 75:16-19) 
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6) Kuran’ı bilginiz ölçüsünde anlayacaksınız: Hiç bir şey bilmeyen bir insan Kuran’dan 

hiç bir şey alamaz. Çok bilen çok alır. Bilgi tektir, dinsel ve dinsel olmayan olarak ikiye 

ayrılamaz. Kitap sizi sık sık kaynaklara başvurmaya yöneltir: 3:79,137,191, 16:43, 29:20, 

42:29… Beşinci maddeyi de uyguluyorsanız bir süre sonra içinde din, Tanrı konuları 

geçmeyen sözlerde bile ayetleri görmeye başlayacaksınız. Herşeyi bilemezsiniz. Bu 

demektir ki anlamadığınız yerler kesinlikle olacak. (10:39) 

7) Kitap bir bütündür: Kuran sonradan karıştırılmış bir kitap değildir. Konu bütünlüğü 

yok gibi gözükse de çalıştıkça bütünlüğü göreceksiniz. Ayetleri bağlamından kopuk 

olarak anlamaya çalışmayın. Sureler kendi içinde birer bütündür. Kitap da kendi içinde 

bir bütündür. Ayet kopararak çıkarım yapılan yorumlara dikkatle yaklaşın. Koparılan 

parçalar kötüye kullanıma açıktır. (6:38, 75:16) 

8) Kitabı anlamanıza yardımcı oldukları için sizden karşılık bekleyenlere iki kez dikkat 

edin. (6:90, 10:72, 11:51, 12:104…) 

9) Görevdeşlik: Sizin gibi öğrenmek için çalışan kişilerle birlikte çalışmak size daha hızlı 

yol aldırır. (16:43, 34:46) 

10) Somutlaştırın: Kuran’da örneklenen davranış biçimlerini gerçek dünyada arayın ve 

gözleyin. Özel olarak din konusu bağlamında olması gerekmez. Gerçeği söyleyenler ve 

gerçeğin üzerini örtenler arasındaki, onaylama ve inkar davranışları arasındaki 

çelişkiler her yerde sürekli gözlenen şeyler. Zamanla kişileri kuran ölçütlerine göre 

yargılamayı ve davranışlarını bu üç örnekten hangisine uyduğunu bilmeye 

başlayacaksınız. Bilgelik budur. Bu yeteneğimizi geliştirmek zorundayız. Çünkü Kuran 

uygulanmak içindir. (5:47-49) 

11) Düzen bölümünde sıraladığım yalnızca bugüne özgü olanaklar için şükredin. Nasıl 

şükretmeniz gerektiğini kitap size öğretecek. 

Olabildiğince kısa ve yalın yazmama karşın bunlar size karışık ve ağır geldiyse size 

yalnızca bir çeviri alıp çok yavaş ve sindire sindire okumanızı öneririm. Ben bütün bu 

önerilere zaten kitabın kendisinden ulaşıyorum. Bu yazı her türlü eleştiri ve tartışmaya 

açıktır. Daha iyi önerileriniz varsa bunları paylaşmakla yükümlüsünüz. 

Yazı alıntıdır. Yazının tamamı için link  

  

https://gerceginkitabi.wordpress.com/2015/07/27/kurani-nasil-okumali/
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Dil olmadan din olmaz 

Kısa bir yazı olacak… 

Dininin İslam olduğunu iddia eden ve sorular alıp veya üretip bunları cevaplamak 

suretiyle okurlarına “faideli” bilgiler vermeyi amaçlayan bir web sitesi bakın “kölelik 

konusuna” nasıl bir giriş yapmış? 

 

El insaf…. 

Neden ayetin tamamını yazmaktan çekiniyorsunuz? Ve neden ayeti olduğu gibi değil de 

“yorumlayarak” çeviriyorsunuz. Bir de Kuranın mealinin okunmasına şiddetle 

karşısınızdır ama iş kendinize destek olması amacıyla meal kullanmak zorunda kalınca 

en çarpıtılmış ve kırpılmış versiyonu kullanırsınız! (Yurtlarınızda öğrencilerinize asla 

meal okutmazsınız okuyana da “sapık” dersiniz) 

Şimdi Nisa 36’ya yakından kısaca bir bakalım: 

ALLAH’a kulluk edin O’na hiçbirşeyi ve kimseyi ortak koşmayın. Ana-babaya, yakınlara, 

yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  iyi davranın. ALLAH kendini beğenmiş kibirli kişileri sevmez. 
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Ayette “köle” diye yazılan kısmı xxxxx ile geçtim. Kuranda kölecilerin kastettiği (istediği 

ve arzuladığı) anlamda “köle” olmadığına dair en büyük delili içeriyorken bu ayet, bakın 

nasıl da kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar ayeti… 

Xxxx ile geçtiğim yerde kullanılan ifade 

Türkçeye birebir olarak “sağ elinizin sahip olduğu” diye çevrilebilecek bir ifade. Fakat 

çeviri böyle yapılmaz. O dildeki kastedilen ne ise onu bulur çeviri yapacağınız dildeki 

karşılığına yerleştirirsiniz.Aksi takdirde “chicken translation” yapmış olursunuz. 

Bu arada İngilizce bilenler için http://corpus.quran.com/ adresini paylaşmak istiyorum. 

Burada çok güzel kelime kelime gramer analizleri var. Çok faydalı bir site. 

 

“aymanukum” sağ ellerinizin demek. Evet birebir çevirirseniz bu demek. Peki “sağ el” in 

sahip olması ne demek? 

Uzatmayayım kısaca bu ifadeyi ben (ma malakat ayman)  Türkçeye “sözleşmelileriniz” 

diye çevirirdim. Biz Türkçe’de “sözleşme” deriz değil mi? 

http://www.kuranincelemesi.org/wp-content/uploads/2015/12/tavuk-%C3%A7evirme.jpg
http://www.kuranincelemesi.org/wp-content/uploads/2015/12/koleco.png


175 
 

 

Bakın bir kelimeyi bir dilden başka bir dile çevirirken ne kadar çok alternatif var. 

Bizim bazı mealciler “sözleşme” kelimesini İngilizceye çevirecek olsalar muhtemelen 

şöyle çevirecekelerdi: ” söz = promise demek ise  promisement diyelim biz buna” 

“Sağ elinin sahip olduğu” ifadesi Türkçede hiç bir anlam ifade etmez. Öte yandan ayette 

ne köle de cariye kelimesi hiç geçmez. Hem doğru çeviriyi yapmıyorlar hem de 

bambaşka bir anlam yüklüyorlar.. Pes! 

Şimdi ayete geri dönelim ve yaptığımız çeviriyi mantık süzgecinden geçirelim: 

İYİ DAVRANIN… KİMLERE? 

Ana-babaya, 

yakınlara, 

yetimlere, 

yoksullara, 

yakın komşuya, 

uzak komşuya, 

yanınızdaki arkadaşa, 

yolcuya 
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VE SÖZLEŞMELİLERİNİZE… (aranızda sözleşme akdi bulunanlara) 

Yazıyı burada kesiyorum… İsteyen “faideli bilgiler” veren bu sitenin açıklamaları ile 

“dini”ni öğrenir; dileyen Allah’ın mesajını araştırır, emek sarfeder ve hakikate talip olur. 

Selam ile… 

Not: “eyman” “yemin” olarak Türkçeye de geçmiş bir kelimedir. Bir “söz vermek” 

anlamında “yemin” kelimesini kullanırız ki Arapça “eyman-sağ el” kelimesinden dilimize 

geçmiştir. Yani “eyman” ın “yemin-sözleşme” anlamına geldiği su götürmez bir gerçektir. 

(Kaldı ki Arapçaya da bu ifade başka kültürlerden geçmiş olabilir. Bunu dil bilimcilerin 

araştırması ve ortaya koyması gerekmektedir.Lütfen Amerikan filmlerinde 

mahkemelerde sağ elin havaya kaldırılarak söz verildiği sahneleri de aklınızdan 

çıkarmayın. ) Birileri bu ifadeyi “köleler cariyeler” diye yorumlayınca ve bu yorum 

biçimi siyasi olarak hakim olunca, ana dili ister Arapça olsun ister başka bir dil; 

beslenilen kaynak aynı olduğu için uygulama zamanla Kuran ile alakası olmayan bir hal 

almıştır. Uygulama ile Kuranın öngördüğü olgunun arasında uçurumlar olan belki de 

binlerce konu var ne yazık ki. Bu, benim kendi bilgi seviyemce tespit edebildiklerimden 

bir tanesi. 
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"Yedi uyurlar"ın sırrı! 

“İnsanların kimi: “Onlar, üç kişi idi, dördüncüleri de köpekleri idi. ” diyecekler. Bazıları 

da: “Beş kişi idiler, altıncıları da köpekleri idi. ” diyecekler. Bunlar, gayb hakkında tahmin 

yürütmekten ibarettir. Kimileri de: “Onlar yedi kişi olup sekizincileri de köpekleri idi. ” 

derler. De ki: “Onların sayısını tam tamına Rabbim bilir. ” Onlar hakkında bilgisi olan çok 

az kişi vardır. Öyleyse onlar hakkında, sathî tartışma dışında kimse ile münakaşa etme 

ve bu konuda ileri geri konuşanlardan da hiçbir bilgi isteme!” Kehf Suresi Ayet 22 

Kur’an “yedi uyurlar” olarak bilinen bir yanlışı açıkça “reddeder”. Kitap’ta uyurların 

YEDİ kişi olduğuna dair YAYGIN inanışın bu denli açık reddedilmesine rağmen 

MÜSLÜMANLAR neden hala “7 uyurlar” tabirini kullanır? 

Eğer bu satırları okudu iseniz; artık biliyorsunuz. Kuranda Ashab-ı Kehf’in sayısı 

verilmez ve üstelik var olan tüm tahminler, “en yaygın olan YEDİ de dahil olmak üzere 

reddedilir. O halde size birisi “7 Uyurların gizemini açıklıyorum” der ise öncelikle o 

kişiye “sen Kuranı hiç okudun mu?” sorusunu rahatlıkla sorabilirsiniz. 

Ben fazladan şunu da düşünürdüm: Bu kadar YAYGIN bir bir şekilde bilinen bir konuyu 

Kuran açıkça reddediyor  olduğu halde din konusunda kendisini otorite sayın bazı 

merciler bile  evvelden beri YEDİ UYURLAR ifadesini kullanıyorlarsa; acaba başka 

konularda da Kuranın açıkça reddettiğini hiçe sayıyor olabilirler mi? 

Bunun cevabı Kuran’da… Lütfen okuyun. 
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Kuran nasıl anlaşılmalıdır?  

Bu soruya kestirmeden bir cevap verebilirim: “Hakkını vererek!” 

Peki, nedir hakkını vermek? 

4:82 Kuran’ı incelemiyorlar  mı? ALLAH’tan başkasının olsaydı onda birçok çelişki 

bulacaklardı.(kullanılan kelime: tedebbür; derinlemesine incelemek) 

  

10:39 Hayır, onlar bilgisini kavramadan ve asıl anlamına ulaşmadan onu yalanladılar. 

Kendilerinden öncekiler de böyle yalanladı. Zalimlerin sonuna dikkatle bak. 

  

15:75 Şüphesiz, bütün bunlarda, işaretlerden anlam çıkarmasını bilen kimseler için 

çıkarılacak nice dersler vardır ( mütevessim kelimesi kullanılıyor : “Bir şeyin dış 

görünüşünden, haricî özelliklerinden yola çıkarak, o şeyin hakikatini, özünü, iç yüzünü 

anlamak için gereken dikkat ve duyarlığı gösteren kimse” demektir ) 

  

20:114 Gerçek Yönetici olan ALLAH çok yücedir. Sana vahyi tamamlanmadan önce Kuran’ı 

(anlamak için) acele etme ve, “Rabbim, bilgimi arttır,” de 

47:24 Öyleyse, onlar bu Kur’an üzerinde hiç düşünmezler   mi? Yoksa kalpleri üzerinde 

kilitler mi var? (kullanılan kelime: tedebbür; derinlemesine incelemek) 

Eğer Kuranı anlamak istiyorsanız; bu sayılanları yapmalısınız. Bunları yapmıyorsanız 

Kuran’a dair lehte ve/veya aleyhte hiçbir şey söyleme hakkınız yoktur, söyleseniz bile 

siz sadece saçmalamış olursunuz. Çünkü hakkında söz söylemek istediğiniz kitap sizden 

öncelikle “beni hakkıyla incele” diyor. Siz de eğer Kuran hakkında söz söylüyorsanız 

bunları yapıyor olmayı göze almış olmalısınız. Yoksa “bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” 

durumunda olursunuz. 

Arzu edenler bu yazıyı okumayı burada keserek linkte verdiğim “Kuran’ı Nasıl 

Okumalı?”başlıklı yazıyı okuyabilirler. 

Yazının devamında açıklayıcı olduğunu düşündüğüm bir örnek vermek istiyorum. 

Yazıma örneklik teşkil etmesi için  “Tin Suresini” seçtim çünkü derinlemesine bir 

https://gerceginkitabi.wordpress.com/2015/07/27/kurani-nasil-okumali/
https://gerceginkitabi.wordpress.com/2015/07/27/kurani-nasil-okumali/
https://gerceginkitabi.wordpress.com/2015/07/27/kurani-nasil-okumali/
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araştırma yapmayı gerektirmiyor. Sure kısa bir sure ve diğer ayetleri incelemenize gerek 

bırakmıyor. 

 

Görsel kaynak: www.kurancalis.com 

Yazının bu noktasında iki görsel paylaşmak istiyorum: 

 



180 
 

Hata 1 : Ayetin kastı anlaşılmadan güzel bir bebek görseli ile eşleştirilerek ayetin anlamı 
saptırılmış. 

  

 

Hata 2 : Eleştiri getirilirken ayet gerektiği kadar incelenmemiş. 

Paylaştığım birinci görsel sahibi ile ikinci görseldeki yazı sahibi zıt fikirlere sahipler. 

Birincisi Kurana inanıyor iken ikincisi inanmıyor ve bir eleştiri getiriyor. Fakat her ikisi 

de aynı hataya düşmüşler; ayetin “insanın fiziki görünüşünden” bahsettiği yanılgısı. 

Tahlil 1 : Mantıki süzgeçten geçirme 

Şimdi ayete bir bütün olarak bakalım: 

1. İncire ve zeytine andolsun, 

2. Sina dağına, 

3. Ve şu emin beldeye (güvenilir şehre). 

4. Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. 

5. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik. 

6. Ancak inanıp erdemli davrananlar hariç; onlara kesintisiz bir ödül vardır. 

7. Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir? 

8. Allah hükmedenlerin hakimi değil midir? 

  

Ayet 4’te “Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. “ ifadesi var. Peki bu “biçim” 

kelimesi ile kastedilen “fiziki biçim” midir? Şu okuduğumuz cümle itibariyle olabilir. 

Ama kitap bizden “incelememizi, düşünmemizi, acele etmememizi” istiyordu. 

Okumaya devam edelim… 

5. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.  : Eğer fiziki güzellikten bahsetse idi bu şekilde bir 

ifade ne anlama gelirdi? 

  

6. Ancak inanıp erdemli davrananlar hariç; onlara kesintisiz bir ödül vardır.  : Demek ki, 

4. ayet “fiziki güzellikten” bahsetmiyor. Çok açık. 

Arabamın motoru arıza yapsa ve ustaya teslim etsem; usta bana “en güzel biçimde tamir 

ettim” dese, ben bundan “hmmm motorun şeklini değiştirmiş” anlamı çıkarmam. Demek 

ki buradaki “biçim/şekil” böyle bir anlam taşıyor. Tabi öte yandan bu sonuçta bir çeviri; 

çeviren yanlış çevirmiş olabilir ya da bu şekilde çevirince anlaşılacağını düşünmüş 

olabilir. Orjinalde kullanılan kelimeye bakmak daha da aydınlatıcı olabilir. 

Tahlil 2 : Kelime analizi 
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4. ayette “biçim” olarak çevrilen kelime KVM kökünden türetilmiş bir kelime. Ayağa 

kalkmak , dikilmek, yükselmek anlamlarına geliyor. “Kıyam” kelimesi de bu kökten 

geliyor.  Ayette geçen kelime türevi “takvim”. 

Bir şeyin takvimi, onu doğrultmak, düzeltmek, yetiştirmek, öğretmek, eğitmek 

geliştirmektir. Allah’ın insanı diğer canlılar arasında seçip ona akıl ve anlayış vermesi, 

onun belini doğrultup dik durabilecek şekle yaratmasıdır.  (Müfredat, Kuran kavramları 

Sözlüğü, Rağıp El-ısfahani) 

Görüldüğü üzere kelimenin kök itibari ile de kullanılan form itibari ile de “fiziki güzellik” 

ile hiç alakası yok. 

 

  

Yazıma “Kuran nasıl anlaşılır” sorusuna “hakkını vererek” cevabı ile başladım. Örnek 

olarak “Tin Suresi” ni seçtim çünkü  incelediğimiz kelime bakımından “hakkını vermesi” 

o kadar vakit almıyor; basit bir mantık süzgeci kullanarak üç aşağı beş yukarı bir 

kestirimde bulunabiliyoruz; en azında ayette “fiziki güzellik”ten  bahsedilmediği 

bilgisine başka hiç bir şeye gerek kalmadan sadece biraz mantık yürüterek 

ulaşabiliyoruz. 

Bir sonraki yazıda çok zor bir konuya değineceğim… Nisa Suresi 34. ayet hakkında bir 

çalışmama değineceğim inşallah. 
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Beyaz iplik siyah iplik  

Her sene “imsak vakti” konusunda bazı tartışmalar çıkıyor. Bazı ilahiyatçılar “fazladan 

“oruç tuttuğumuzu söylüyor. Ekseri ilahiyatçılar ve hocalar da “haşa, olur mu öyle şey..!” 

diyerek söze başlıyor… Öte yandan bir imsakiye yarışı da alttan alta yürüyor. “Temkin 

vakitleri”, “yok sen doğru hesapladın-yok ben doğru hesapladım”lar havada uçuşuyor. 

 

Oysa ki, oruca başlama ve bitirme vakti bize Kuran’da açıkça bildirilir: 

BAKARA 187: …………………..Şafağın (FECR)  beyaz ve siyah ipliğini birbirinden ayırt 

edinceye kadar yiyin, için. Sonra geceye (LEYL)  kadar orucu tamamlayın………………. 

  

 Ayette iftar yapma zamanı, bir başka deyişler yeme içmeye başlama zamanı olarak 

GECE’nin başlaması gösterilir. Oysa ki, iftar saatinde ortalık ZİFİRİ KARANLIK falan 

değildir. Gayet aydınlıktır hatta. Ama bu konuda hiç çekişme yoktur. Güneşin batışa 

geçtiği an ve devamı GECE olarak kabul edilir. Burada güneşin GÖZLE GÖRÜLEN durumu 

veri alınır. Kimse GECE yazıyor diye karanlığı beklemez. 

Fakat iş İMSAK vaktine gelince yukarıda girişte arz ettiğim tartışmalar başlar.  Şimdi bu 

tartışmanın ne olduğunu size sayısal verilerle  ve çeşitli görsellerle net olarak sunmaya 

çalışacağım. 

Örnek olarak 06.06.2016 tarihli Ankara ilini veriyorum. 

Önce “diyanet” imsakiyesine bir bakalım: 
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Şimdi hesaplanan verileri  kendimiz de kolaylıkla bütünsel olarak inceleyebiliriz. 

Aşağıda şekilde gözüken siteye girip “sun calculator” dan tüm verileri alabilirsiniz. 

 

“Sun calculator”u tıkadığınızda arama kutusunu istediğiniz bir ili yazmanız yeterli. 

 

Şimdi verilere bakalım :  (Fotoğrafa tıklayarak daha büyük bir görselde izleyebilirsiniz) 

 

 

http://www.kuranincelemesi.org/wp-content/uploads/2016/06/de.jpg
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Diyanet Ankara için bu tarihte iftar olarak 20:22 vaktini vermiş. Yukarıda “sunset” 

201:15 (Muhtemelen diyanet bir kaç dakika “tedbir” süresi eklemiş) Burada bir 

tartışma zaten yok. 

Şimdi bu tartışmaların çıktığı noktaya gelelim. 

Dikkat ederseniz güneşin hareket hesaplamalarında 3 tür  güneş hareketi grubu var (bizi 

ilgilendirenleri kırmızı dikdörtgen içine aldım) ; bunları aşağıdaki görsel ile özetlemek 

mümkün: 

 

İmsak vakti tartışmasının bilimsel özeti şudur: 

  

Yeme içme’yi “astronomik ışıma” nın başlangıcıda mı bırakacağız yoksa “sivil ışıma”nın 

başlangıcında mı bırakacağız? (Lütfen diyanet imsakiyesi verileri ile güneş hareketleri 

tablosundaki değerleri inceleyerek karşılaştırınız) 

Yani sizce “fecrin siyah ipliği ve beyaz ipliği” derken Allah, bize “astronomik ışıma” yı mı 

işaret ediyor, yoksa “sivil ışımayı” mı? 

Orucu açarken Kuranda GECE yazmasına rağmen GÜNEŞİN BATTIĞI ilk anları GECE 

kabul edip orucu açıyoruz. Oysa ki ASTRONOMİK IŞIMANIN BİTİŞ anı 22:15. SİVİL 

IŞIMANIN bitiş anı ise 20:47. Biz bu ikisine de bakmaksızın, güneşin battığı ilk anı GECE 

sayarak orucu açıyoruz. (ya gündüzdür ya gece mantığı; güneşin batmaya başlaması = 

gece) 
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Bunun tam zıddını da yeme içmeyi bırakırken yapmamız lazım (yani GECE’nin 

bittiği ilk an, görselde “night” olayının bittiği yer)  ANCAK Kur’an burada bize ekstra bir 

ölçü veriyor: “Fecrin (şafağın)  beyaz ipliği siyah iplikten ayırt edinceye kadar” 

Fakat  diyanet imsakiyesine bakarsanız İMSAK SAATİ OLARAK YAZILAN VAKİT 

(03:19)  güneş hareketleri tablosuna göre “astronomical twilight”in başladığı yerdir. 

(03:20) Yani Diyanet imsakiyesinde ortya koyduğum sayısal veriler ışığında ayet şu 

şekilde okunmuş oluyor: Geceye kadar orucu tamamlayın, gece biter bitmez  yeme 

içmeyi kesin (Görseldeki “night’ın bittiği yerde “astronomical twilight’in başladığına 

(03:20) dikkat edin) 

Ayet  net olarak ortada… Güneş hareketlerinin ölçümleri de… Karar sizin… 

Not: Peki yukarıdaki görselde balık tutan adam bu ışıma farkının ayırdına sizce ne 

zaman varır? Kuran “gözle görülen” ilk ışımayı mı  (civil twilight) baz almamızı istiyor 

yoksa bazı matematik hesaplarla ve/veya bazı cihazlarla “tahmin” ve “gözlem” 

yapmamızı mı istiyor? 

 

Bir yorum:  

Beyazla siyah denizci tanında (nautical dusk/nautical twilight) görünür oluyor. Şehir 

dışındayken gözledim. Şehir tanı saatinde ortalık fazlaca aydınlanmış oluyor. Aslında 

ezanı duyanlar kafalarını çıkarıp doğu ufkuna baksalar, zifiri karanlığı görseler olay 

çözülecek. Merak etmemeye fazla alışmış kalabalıklar. Bedeli ağır oluyor. 
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Şirk nedir?  

Açıklama: Bu yazının amacı bazı insanları “müşrik, kafir vs.” diye bir şeylerle itham etmeye 

çalışmak değildir. Bu benim haddime düşmez ve meşguliyet alanıma girmez. 

Kuran’ı herhangi bir çeviriden bir kez baştan sona ilk defa okuyan birisine “aklında en 

çok ne kaldı, en çok hangi konu tekrar edilmiş?” diye sorsak, kuvvetle muhtemel “şirk” 

kavramının çok sık geçtiğinden bahsedecektir. 

Hal böyle iken  “şirk nedir  veya Kuran’da bu kadar çok uyarılan şirk koşma (Allah’a 

ortak koşma) kavramının muhatapları kimlerdir diye hakim literatürü sorgularsanız üç 

aşağı beş yukarı şu açıklama ile cevap verilir: “O’na yakınlığı temin etmek ve O’nun 

katında şefaatçi olmak üzere Allah Teâlâ’yı bırakarak O’ndan başkasına, yani putlara ve 

heykellere tapmak, hiçbir fayda veya zarar veremeyecek olan bu cansız ve kıymetsiz 

eşyaya ibâdet etmektir.” 

Peki, yukarıdaki tanımlamanın kapsamına girecek herhangi bir uygulamaya şahit 

oldunuz mu? Yani etrafınızda “ben Allah’a inanıyorum fakat filanca heykel beni Allah’a 

yakınlaştırıyor o yüzden ona ibadet ediyorum aynı zamanda” diyen bir Müslüman’a 

rastladınız mı? (Sonuçta tüm Müslümanlar  “la ilahe illallah demiyor mu?) 

Örneğin, ”… Gerçek şu ki, sizin Allah’tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç 

yetiremezler; öyleyse rızkı Allah’ın katında arayın, O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Siz 

O’na döndürüleceksiniz.” (Ankebut Suresi, 17)” ayeti birisine okunduğunda “haşa, ben 

zaten sadece Allah’a tapıyorum gidip de bir heykele vb. bir nesneye tapmıyorum” 

demesi gayet olağandır. 

O halde ya bu ayetler tamamen eski insanlara ait bir uyarıydı ve artık bizi 

ilgilendirmiyor ya da şirk (ortak koşma) kavramını hiç üstümüze alınmayarak büyük bir 

hataya düşüyoruz. 

Bu yazıda “şirk” kavramını üstümüze alınarak okumamız gerektiğini vurgulamaya 

çabalayacağım. 

Şimdi sözü burada keserek size Yunus Suresi 28. Ayetten başlayarak 60. Ayete kadar 

aktaracağım. Kelime olarak geçsin veya geçmesin ayetlerin içerdiği  şirk olgusunu lütfen 

şirk = “heykele, puta veya benzeri bir şeye tapanlar, ibadet edenler” olarak anlamaya 

çalışınız, yani bu anlamı vererek okuyunuz. Bakalım bir yerde verdiğiniz bu anlam 

sarsıntıya uğrayacak mı? 
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Şu aşamada kelime analizi yapmaksızın rastgele seçtiğim bir çeviriden (Ali Bulaç 

çevirisi) ayetleri aktarıyorum: 

28.O gün, onların tümünü bir arada toplayacağız, sonra şirk katanlara: ‘Yerinizden 

ayrılmayınız; siz de, şirk koştuklarınız da’ diyeceğiz. Artık onların arasını açmışızdır. Şirk 

koştukları derler ki: ‘Siz bize ibadet ediyor değildiniz.’ 

29. ‘Bizim ile sizin aranızda şahid olarak Allah yeter. Gerçekten biz, sizin ibadetinizden 

habersizdik.’ 

30. İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak ve onlar asıl-

gerçek mevlaları olan Allah’a döndürülecekler. Yalan yere uydurdukları da, 

kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar. 

 

31. De ki: ‘Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik 

olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip-

çeviren kimdir? Onlar: ‘Allah’ diyeceklerdir. Öyleyse de ki: ‘Peki siz yine de korkup-

sakınmayacak mısınız? 

 

32. İşte bu, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka 

ne var? Peki, nasıl hâlâ çevriliyorsunuz? 

 

33. Böylece Rabbinin sözü o fasık kimseler üzerinde (şöyle) gerçekleşmiştir ki: ‘Onlar 

şüphesiz iman etmezler.’ 

 

34. De ki: ‘Sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonra onu iade edecek olan var 

mı?’ De ki: ‘Allah yaratmayı (ilkin) başlatır, sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl 

çevriliyorsunuz?’ 

 

35. De ki: ‘Sizin şirk koştuklarınızdan hakka ulaştırabilecek var mı?’ De ki: ‘Hakka 

ulaştıracak Allah’tır. Öyleyse, hakka ulaştıran mı uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa 

doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi hidayete ulaşmayan mı? Ne oluyor size? Nasıl 

hükmediyorsunuz?’ 

 

36. Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiç bir şeyi 

sağlayamaz. Şüphesiz Allah, onların işlemekte olduklarını bilendir. 

 

37. Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, 

önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, 

alemlerin Rabbindendir. 

 

38. Yoksa: ‘Bunu kendisi yalan olarak uydurdu’ mu diyorlar? De ki: ‘Bunun benzeri olan 

bir sûre getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi 

çağırın.’ 
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39. Hayır, onlar ilmini kuşatamadıkları ve kendilerine henüz yorumu gelmemiş bir şeyi 

yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zulmedenlerin nasıl bir 

sonuca uğradıklarına bir bak. 

 

40. Onlardan ona inananlar var ve ona inanmayanlar da vardır. Rabbin bozgunculuk 

çıkaranları daha iyi bilir. 

 

41. Eğer seni yalanlarlarsa, onlara de ki: ‘Benim yaptıklarım benim, sizin yaptıklarınız 

sizindir. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız ve ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım.’ 

 

42. Onlardan seni dinleyecekler vardır. Ama hiç duymayan -sağırlara -üstelik hiç akılları 

ermiyorsasen mi duyuracaksın? 

 

43. Ve sana bakacak olanlar vardır. Ama kör olanları -üstelik basiretleri de yoksasen mi 

doğru yola ulaştıracaksın? 

 

44. Şüphesiz Allah, insanlara hiç bir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar, kendi nefislerine 

zulmediyorlar. 

 

45. Gündüzün bir saatinden başka sanki hiç ömür sürmemişler gibi onları bir arada 

toplayacağı gün, onlar birbirlerini tanımış olacaklar. Allah’a kavuşmayı yalanlayanlar 

gerçekten hüsrana uğramışlardır. Onlar hidayete ermiş (kimseler) değildi. 

 

46. Onlara vaadettiğimiz (azabın) bir kısmını sana gösteririz veya senin hayatına son 

veririz (de görmen ahirete kalır.) Onların dönüşleri bizedir, sonra Allah işlediklerine 

şahiddir. 

 

47. Her ümmetin bir resulü vardır. Onlara resulleri geldiği zaman, aralarında adaletle 

hüküm verilir ve onlar zulme uğratılmazlar. 

 

48. Derler ki: ‘Eğer doğru sözlüyseniz, bu belirttiğiniz süre (va’d) ne zamanmış?’ 

 

49. De ki: ‘Allah’ın dilemesi dışında, kendim için zarardan ve yarardan (hiç bir şeye) 

malik değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Onların ecelleri gelince, artık ne bir saat 

ertelenebilirler, ne öne alınabilirler. 

 

50. De ki: ‘Düşündünüz mü hiç, eğer O’nun azabı size gece veya gündüz geliverirse, 

suçlu-günahkarlar, bunu ne diye erkene almak istiyorlar?’ 
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51. Gerçekleştikten sonra mı O’na iman edeceksiniz? Hemen şimdi mi? Oysa siz, onun 

(azabın) erkence gelmesini istiyordunuz. 

 

52. Sonra o zulmetmekte olanlara: ‘Sürekli azabı tadın’ denilecek. Kazandıklarınız 

dışında, bir başka şeyle mi cezalandırılacaktınız?’ 

 

53. ‘Bu bir gerçek mi?’ diye senden haber soracaklar. De ki: ‘Evet, Rabbime andolsun ki, 

şüphesiz gerçektir ve sizler aciz bırakacak değilsiniz.’ 

54. Zulmeden her nefis, yeryüzündekilerin tümüne sahip olsa bunu (azaba karşılık) 

mutlaka fidye olarak verirdi. Onlar azabı görünce pişmanlıklarını gizlerler, oysa onlar 

haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hükmedilmiştir. 

 

55. Haberin olsun, göktekilerin ve yerdekilerin tümü gerçekten Allah’ındır. Haberin 

olsun; şüphesiz Allah’ın va’di haktır; ancak onların çoğu bilmezler. 

56. O, diriltir ve öldürür. Ve O’na döndürüleceksiniz. 

 

57. Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve mü’minler için bir 

hidayet ve rahmet geldi. 

 

58. De ki: ‘Allah’ın bol ihsanıyla (fazlıyla) ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, 

onların toplayıp yığmakta olduklarından hayırlıdır.’ 

 

59. De ki: ‘Allah’ın sizin için indirdiği sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan, 

haber var mı? Söyler misiniz?’ De ki: ‘Allah mı size izin verdi, yoksa Allah hakkında yalan 

uydurup iftira mı ediyorsunuz?’ 

 

60. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz 

Allah, insanlara karşı büyük ihsan (Fazl) sahibidir, ancak onların çoğu şükretmezler. 

 

Daha 28. Ayette şirk koşulanın “heykel/put” olmadığını gördük değil mi? 

“…. Şirk koştukları derler ki: ‘Siz bize ibadet ediyor değildiniz.” 

59. ayet ise çok ilginç: Allah adına bir şeyleri “haram ve helal” etmek bu kapsamda imiş? 

Burada ibadet etmek, tapmak söz konusu mu? Elbette ki değil. Ayetten çok açık belli ki, 

şirk = heykele puta tapmak değil. Başka bir kaynağı “Mevla” bilip ona dayanarak şu helal 

şu haram demek de şirkmiş. 

Yani sanki şirk kapsamlı ayetlerde geçen “ibadet etme, tapma, mevla bilme” ve benzeri 

kavramlar, o fiilin yapılmasının bu anlama geldiğini  vurgulamak için kullanılmış. yoksa, 

kafanızdaki anlamları tutun da ayetlere giydirin ve “biz muafız” diyelim diye değil! 
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Demek ki, şirk kapsamında olan ayetleri “kendimizden anlam yükleyerek ve bir şeyleri 

soyutlayarak” okumak hatalı bir iş. Kuran’da Allah kelimelere hangi anlamı veriyorsa 

önce onları tespit etmemiz lazım; “şu dahil değildir, bu hariçtir” gibi dışlamalar ile ancak 

kendimizi kandırırız. Ben 28-60 arasını dikkatlice ve konu bütünlüğü içinde okuyunca 

bunu anlıyorum. 

Şimdi size bir “anlam yükleme ve soyutlama” örneği vermek istiyorum.  Bu kısımda 

geniş bir yorum yapmayacağım. Rabıtanın şirk olup olmadığı bu yazının inceleme 

konusu kapsamında değil. Burada vurgulamak istediğim husus, insanların çok bariz 

“acaba mı” demesi gereken konularda bile kendisini rahatlıkla “muaf” tutması ve bu 

olgunun varlığını Kuranın haber vermesi. 

Alıntı yaptığım sitede rabıta tarif edilirken şöyle bir ifade kullanılmış: 

 

Sitenin başka bir yerinde ise “rabıta şirk midir” diye soranlara aşağıdaki argümanlarla 

cevap verilmiş. Parantez içlerindeki ifadeler benim yorumlamalarımdır. 

RABITA ŞİRK Mİ? 

Rabıta şirk değildir; 

-Çünkü rabıta bir ibadet olarak kabul edilmemektedir. Yani rabıta bir ibadet olarak 

görülmediği gibi bir ibadet olarak ta yapılmamaktadır.  ( İbadet etmek kavramı Kuranın 

bütünselliği içinde irdelenmeliydi, Kuran’da “ibadet”  terimi namaz, oruç vb. gibi fiiller 

anlamında mı kullanılıyor sadece?) 

-Çünkü rabıta düşünmekten ibarettir ve “düşünmek” şirk değildir.  (“Şeyhin 

ruhaniyetini, tasavvur ettiği yerde hazır bulacağı” inancı ile bu paralel bir örnek midir?)   

-Çünkü rabıta gönül bağıdır “gönül bağı” şirk değildir. (“Şeyhin ruhaniyetini, tasavvur 

ettiği yerde hazır bulacağı” inancı ile bu paralel bir örnek midir?) 

-Çünkü rabıta sevmektir “mümini sevmek” şirk olmadığı gibi emredilen bir 

şeydir. (“Şeyhin ruhaniyetini, tasavvur ettiği yerde hazır bulacağı” inancı ile bu paralel 

bir örnek midir?) 

-Çünkü rabıta takip etmektir, “alim ve evliyayı” takip edip “sadıklarla beraber olmak” 

emredilen bir şeydir. (“Şeyhin ruhaniyetini, tasavvur ettiği yerde hazır bulacağı” inancı 

ile bu paralel bir örnek midir?) 

Hep birlikte düşünmek dileği ile… 
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Müslüman olmayanlar cennete girecek mi? 

 

Makale için “Selim’e teşekkür ederim. (Kuranincelemesi)  

 

Kuran bizim kavramsallaştırdığımız Müslüman, Hristiyan, Budist kategorilerini din 

olarak anmaz. Kuran’a göre bunlar toplumsal birliktelikler veya kültürlerdir. Bir kaç 

örnek vereyim: 

5:69 Kuşkusuz, inanca çağırılanlardan [amenu olanlardan /inananlardan 

/güvenenlerden], Yahudiler, Sabiiler ve Nasranilerden, Allah’a ve Sonsuz Yaşam 

Günü’ne kim inanır ve erdemli edimler yaparsa, artık onlara korku yoktur ve 

onlar üzülmezler. 

22:17 Kuşkusuz, Allah; inanca çağırılanlar, Yahudiler, Sabiiler, Nasraniler, 

Mecusiler ve ortaklar koşanlar arasında, Yeniden Yaratılış Günü’nde ayrım 

yapacaktır. Kuşkusuz, Allah, her şeye Tanıktır. 

3:75 Oysa kitap halkından öyleleri vardır ki, sorumluluğuna tartılar dolusu 

bıraksan, sana geri verir. Öyleleri de vardır ki, sorumluluğuna bir altın bıraksan, 

tepesinde dikilmedikçe sana geri vermez… 

( Not: Ali Rıza Safa çevirisi. Köşeli parantezler benim. ) 

5:69’da görüldüğü gibi Nasranilerden bir bölümü Allah’a ve hesap gününün varlığına 

inanıyor, bir bölümü inanmıyor. İnanca çağrılanlardan (Kuran’ın mesajını işitenlerden) 

da bir bölümü inanmıyor ve erdemli edimler yapmıyorlar. Yani bugün geleneksel 

anlamda Müslüman dediğimiz kişilerin inanmıyor ve erdemli edimler yapmıyor olanları 

var. 22:17’de Allah ayrımı hem saydığı öbeklerin arasında, hem de öbeğin kendi içinde 

yapıyor. Yani Yahudileri de kendi içlerinde ayırıyor. 3:75’e göre Kitaplılardan (Hristiyan 

ve Yahudilerden) kimi emaneti gözetecek denli ahlaklı, kimi de ihanet edecek denli 

http://www.kuranincelemesi.org/wp-content/uploads/2016/06/do.png
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ahlaksız. Buna kolayca tanık oluruz. “Dinle diyanetle ilgisi yoktur ama pırıl pırıl 

adamdır” dediklerimiz 3:75’in övdüklerinden olabilirler. Yine “Böyle Müslüman olmaz 

olsun, namazını da kılıyor, vergisini de kaçırıyor” dediklerimiz ise 3:75’in ve benzer 

ayetlerin yerdiklerindendir. Bizim Müslüman dediklerimizden inanmayanlar ve erdemli 

edimler yapmayanlar sorgu gününde bağışlanmayacaklar. Kimseye şahadet getirdiği 

veya oğlunu sünnet ettirdiği için ayrıcalık tanınmayacak. Bizim kültürel olarak 

Müslüman diye adlandırdığımız küme ile Kuran’ın Müslüman /Müslim olarak 

adlandırdığı küme örtüşmüyor. Kuran, yalnızca elçilerin mesajını işitip boyun eğenlere 

Müslim diyor (5:4,7, 24:47,51). Bu, bizim sözcükleri kötüye kullandığımız anlamına 

gelmiyor çünkü yanında Tevrat bulunduranları Yahudi olarak adlandırdığımız gibi 

yanında Kuran’ı bulunduranları da bir biçimde adlandırmak zorundayız. Kimliklere din 

kutusu konmasının gerekçesi de bu toplumsal bağ ve kültür ayrımıdır, kişinin ahlakıyla 

ilgisi yoktur. Yahudilerden kimi emaneti gözeten, erdemli ve ortak koşmayan kişiler 

(Kuran’ın diliyle Müslümanlar) olabiliyor iken Müslümanlardan kimi de gerçeği örten, 

ahlaksız bozguncular olabiliyor. 

Dolayısıyla Kuran’a göre kişinin dini Allah’a ve hesap gününe güvenmek veya 

güvenmemek olarak iki türlü olabilir. Allah’a güvenenler onun tanık oldukları yasalarına 

uyarlar. Bunun içinde toplumsal ahlak yasaları da vardır, vicdan da, eğer ulaştıysa elçi 

mesajı da: 

30:30 Artık, gerçeğe aykırı şeylerden uzaklaşarak, yüzünü dine çevir. Allah’ın, 

insanların yaratılışına işlediğine yaraşan biçimde davran. Allah’ın yaratışında 

değişiklik olmaz. Dinin kaynağı ve dayanağı, işte budur. Fakat insanların çoğu 

bilmez. 

Burada ve daha pek çok ayette evrensel ve değişmez bir dinin varlığından söz ediliyor. 

Bu din en yalın anlatımıyla Allah’ın tanık olunan yasalarına uymaktır. Kişi Kuran’a tanık 

olduysa doğal olarak Kuran da tanık olduğu yasalardan bir bölümünü iletecektir, 

dolayısıyla ona da uyacaktır. Bugün yeryüzünde bulunanlardan Kuran’a tanık olmuş 

olanlar ve olmamış olanlar arasındaki tek fark budur. Müslüman dediğimiz kişilerin ezici 

çoğunluğuna Kuran’ın mesajı ancak bir kulak dolgunluğu olarak ulaşmıştır. Ezici 

çoğunluk eline Kuran’ı alıp ne anlatıldığını anlamaya çalışmış değildir. İşte bundan ötürü 

sorumluluklarının kapsamı bakımından Müslüman olmayanlara aslında 

düşünüldüğünden daha yakındırlar. Bu bağlamda aslında ezici çoğunluğun “torpilli” 

veya “şanslı” olduğunu düşünmek safsatadır. Ayetlerde geçen Nasrani, Yahudi, Sabii 

sözcükleri iyiyle kötüyü ayıran yasalar (Kuran’ın din dediği şey) olmaktan çok toplumsal 

birliktelikle ortaya çıkan kültürlerdir. 

7:172 Efendin, Ademoğullarının sırtından soylarını çıkardığında, kendi 

benliklerine onları tanık yapmıştı: “Ben, Efendiniz değil miyim?” “Evet, tanık 

olduk!” dediler. Yeniden Yaratılış Günü’nde, “Bundan habersizdik!” diyemezsiniz. 

Ulaşsın ulaşmasın herkes Allah’ın doğada tanık olduğu gerçeklerine, işaretlerine, 

yasalarına uymakla sorumludur. Herkesin bir vicdanı (Kuran buna kalb veya fuad diyor) 

vardır ve bilerek yanlış yaptığında kişiyi beklemeden cezalandırır. Aynı vicdan kişiyi 

büyük işler başardığında veya büyük iyilikler yarattığında huzur ve tatmin duygusuyla 

ödüllendirir. Küçük veya büyük, kişi yaptığı her seçimle vicdanından onay veya kınama 
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alır. 7.172’de anlatılan işte bu vicdanını dinleme veya dinlememe seçiminin ve 

sonuçlarının bilincine varıldığı andır, doğumdan önce yaşanmış ve unutulmuş bir anı 

değildir. Doğmadan önce bizden bir söz alınmış olsaydı bunu anımsamamız gerekirdi 

oysa Allah haksızlık edici değildir, mantıksız eylemde bulunmaz. Ayette “efendiniz 

/rabbiniz” sözcüğünün geçmesi sizi yanıltmasın. Çünkü; 

50:16 …Çünkü biz, ona, şah damarından daha yakınız. 

8:24 …Allah, kişi ile yüreğinin arasına girer. 

Bu demektir ki kişinin “kendisinin dışında” bir öznenin sesini duyduğunu hissetmesi ve 

onu Tanrı adıyla anması şart değildir. Çünkü vicdanının sesi benliğinin ta içinden 

gelmektedir. Şeytanın sesi de içerden gelmektedir: 

91:8 Ardından, hem kötülüğü hem de sorumluluk bilincine erişmeyi ona 

bildirene! 

Allah her insana iyiliği de kötülüğü de bildirmektedir. Bunun için ille de bir peygambere 

veya kitaba gerek yoktur. Aklı, vicdanı, sorumluluk duygusu olan herkes sorumludur. 

Kuran’ın mesajı gerçekten ulaşsa bile kişinin sorumluluğu azalmamaktadır. Kuran, 

ilgilisine bir kapı açmakta, seçenek sunmaktadır. Anlamak, iyileşmek ve iyileştirmek 

isteyen toplum şükran duyar. İsteksiz olan toplum için ise bir şey değişmez. 

Basitleştirirsek, Müslüman toplumda dünyaya gelenle gelmeyen arasındaki fark, şifalı 

otlar yetişen bir coğrafyada dünyaya gelenle bir başkası arasındaki fark gibidir. Kişi bu 

otları arıyorsa uzaktan gelip bulacaktır. Aramıyorsa burnunun dibinde de olsa 

yararlanmayacaktır. Allah bunlardan herhangi birine haksızlık etmiş veya herhangi 

birini kayırmış değildir. Aynı biçimde anadili Arapça olanlar da kayırılmış değillerdir. 

Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır (94:5-6). Avantaj sandıklarımız dezavantajımız 

olabilir (2:216). Kişi için yalnızca emeğinin karşılığı vardır. (53:39) 
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Yüzlerinde secde izi ne demek? 

“Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi 

aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah’tan 

lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat’taki 

vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu 

kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, 

ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri 

öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad 

etmiştir.” (48 Fetih Suresi, Ayet 29) 

 

Başka hiçbir kaynağa bakmaya gerek kalmadan sadece ayeti inceleyerek, “yüzdeki secde 

izi”nden yaptığım çıkarımı paylaşmadan önce ayetin başında geçen “kâfirlere karşı 

çetin” ifadesinden ne anladığımı bir örnekle açıklamayı gerekli görüyorum. 

 

Bir kütüphane ya da klasik müzik icra edilen bir konser salonu düşünelim. Bu iki mekânın 

ortak özelliği, orada bulunanların sessiz olma zorunluluğudur. Buralarda “sessiz” olmak 

fiili, katılımcılıların birbirlerine duydukları saygı ve “merhamet” gereğidir. Kimse 

oradakileri baskı ve cebirle “sessiz” tutuyor değildir. Bu, orada bulunma niyetini ortaya 

koymuş olanların ortak kararıdır.  Birisinin yapacağı gürültü diğerinin hakkına 

tecavüzdür ve bir cezayı gerektirir: Uyarılmak ve devam ederse salonun dışına alınmak. 

Ayette geçen “Allah’ın elçisi Muhammed’in yanında yer alanlar”dan kasıt “mü’minler; yani 

delil üzere hakikate güvenenler olsa gerek. Çünkü bu grup, kafirlere yani (kendilerinden 

olmayanlara değil, buraya dikkat) hakikatin üstünü örtmeye çalışanlara karşı 

takınacakları tutumdan bahsediyor. Çok doğal değil mi? Bir derslikte “matematik” dersi 

yapmaya çalışıyorsanız, dersi dinlemeyen ve size engel olan arkadaşlarınızın sınıfın dışına 

alınmaları ne kadar doğalsa, bu da o kadar doğaldır. 

Peki kimdir bu “hakikati arayan ve delil üzerine güvenen” grup? Ya da ne yapar bu 

insanlar? “Yüzdeki secde izi” bu noktada bizi aydınlatıyor. 

Tam bu noktada, “yüzdeki secde izi”nden halihazırda ne anlaşılmış; bunun hakkında iki 

örnek vermek istiyorum. 
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Bu örneklerden birincisi, halen bazı Araplar arasında süren bir uygulama. Ayetteki ilgili 

ifadeyi “secde alnı zemine koyarak yapılır; o halde bu iz olsa olsa alında bir iz 

çıkartmaktır” şeklinde anlayıp; secde ederken alınlarını sivri bir cisme dayamaları 

uygulaması. Bu, bence Kuranın Arapça lisanında olmasına rağmen “diller üstü” bir Kitap 

olmasına verilebilecek mükemmel bir örnek. Zira, ayet ne diyor diye bakmayanlar; 

dilleri ister Arapça olsun ister başka bir dil; fark etmiyor, Kuranın “incele” emrini yerine 

getirmedikleri için ortak bir noktada buluşuyorlar:  Ayeti ıskalamak! 

İkinci örnek ise, birincisi kadar somut olmasa da yine ayetin bütünü üzerinde 

düşünmeden “biliyor olunduğu” varsayılan bir kavram üzerinden akıl yürütmek: Secde. 

–Alıntı- 

Sima, Türkçe’ye de geçmiş bir kelimedir, sözlük mânası “alâmet, nişan, yüz özelliği, 

fizyonomi”dir. Burada geçen sîma üç şekilde yorumlanmıştır: 

a) Secdeden meydana gelen maddi iz, alındaki siyahlık, 

b) Yine secde sebebiyle oluşan manevî iz, yüzdeki nur, 

c) Kıyamette namaz kılanların, secde edenlerin tanınmasını sağlayan yüz işareti. 

…………… 

• Çok namaz kılan insanların alınlarında tabiî olarak bir iz belirebilir; fakat, insan 

kendini ifade etme fırsatları kollayan nefs-i emmâreye malzeme vermemek için, 

mümkünse öyle maddî bir secde alâmetinin ortaya çıkmasına mani olmalıdır. 

• Hem çok namaz kılma, hem üzerinde onun izinin görünmemesini sağlama; hem çok 

ibadet etme, hem ibadet yorgunluğu ortaya koymama; hem çok oruç tutma, hem beti 

benzi atmış görünmemeye çalışma… böyle derin olup sığ görünme, hâlis bir mü’minin 

şiarıdır. 

• Alındaki secde izi, uhrevî ve melekî bir güzelliktir; o manevî bir alâmet ve farklı 

buuddaki bir gökçekliktir; onu Cenâb-ı Allah, melekler ve ruhânîler görürler. 

-Alıntı sonu- 

Alıntıdaki anafikri, secde’nin “alnı yere koymak sureti ile yapılan hareket” anlamına 

kilitlenilmesi ve “onaylama” anlamının hiç hesaba katılmaması olarak özetleyebilirim. 

Oysa ki Kuran’da 92 yerde geçen “SeCeDe” kökü ile kurulan kelimeleri içeren ayetleri 

inceler iseniz, secde eşittir alnı yere koymak anlamının (en azından çoğu ayette) 

çıkmayacağını rahatlıkla görürüsünüz. 
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Secde kelimesine ön bir anlam yüklemeksizin ayeti okursak, ayette bize aslında 

açıklandığını göreceğiz. Ama öncellikle, zihni bir çerçeve sağlaması açısından küçük bir 

örnek vermek istiyorum. 

Kaan bir bakana bir daha bakıtırdı kendisini. Bu, en yakın arkadaşının tarifiydi. Karısının 

tarifi ise şöyleydi: Sabah erken kalkar, bir saat aynanın karşısında kendisi ile uğraşır, 

kıyafetlerini özenle seçer, en güzel kokuları sürünerek dışarı çıkardı. 

Yukarıdaki pasajı şartlanmamış bir zihin ile okursak, Kaan’a ilişkin bir niteliğin iki ayrı 

kişi tarafından farklı ifadeler ile betimlendiğini görürüz. Yani birinci şahıs Kaan’ın 

mesela araba kullanışından bahsediyor iken ikinci şahıs keman çalışından bahsediyor 

değildir. Birinci şahıs “Kaan’a bir bakanın bir daha bakmak istediğini (belki çekici 

olduğundan belki bir başka nedenden) vurgularken ikinci şahsın ifadesi ise bu “bakanın 

bir daha bakmak istemesi” halinin nedenini açıklamaktadır. Pasajı bir bütün olarak 

şartlanmamış bir zihinle okuduğumuzda biz Kaan’ın dış görünüşüne verdiği önem 

nedeni ile bakanın bir daha baktığını anlarız. 

 

Ayette, Allah’ın elçisi Muhammed’in yanında olanların İncil’deki vasıflarıi şudur: “filizini 

yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir 

ekine benzerler ki bu, ziraatçıların (ekicilerin) da hoşuna gider.” Bu ifadenin Tevrattaki 

karşılığı “yüzlerinde secde izi” olmasıdır. 

Şartlanmamış bir zihinle okuduğumuzda ayet çok net olarak “yüzdeki secde izi” ni bize 

böylece açıklar. Bir başka deyişle, denklemin her iki tarafını da bize verir. Yani yüzdeki 

secde izini anlamak istiyor isek “filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek 

kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzemek” ne ise buna odaklanmalıyız. 

Kaan örneğimize döner isek; “bakanın bir daha bakmak istemesi” ifadesine daha baştan 

“çünkü Kaan’ın fiziki bir kusuru vardı” şartlanması ile yaklaşırsak; devamındaki ifadeyi 

de ya çarpıtarak anlarız ya da hiç yokmuş gibi yaparız. 

İlgili ayeti “çalışabildiğim” kadarı ile ben bu şekilde anladım. Lütfen siz de “çalışarak” bir 

sonuca varmaya ya da çıkarımlar yapmaya çalışınız. Sonuçlarımızı karşılaştıralım, 

tartışalım; beyin fırtınası yaparak kendimizi geliştirmeye çalışalım. Konu üzerinde hiç 

çalışmayıp; çalışanların ortaya koydukları argümanlara da kulak asmadan “siz 

kavramları çarpıtıyorsunuz, eski köye yeni adet getiriyorsunuz, falanca  alim bunu böyle 

açıklamıştır o halde konu kapanmıştır” diyecekler ile maalesef konuşabileceğimiz hiç bir 

şey yok. 

Şu ana kadar ayetten edindiğim kavramlar ile bir cümle kurarak ne anladığımı özetlemiş 

olayım ve yazıyı burada bitireyim: 
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Tıp derslerinde hocalarını dikkatle dinleyip, gerekli çalışma gayretini gösterip konuyu 

bütünüyle kavrayan ( secde eden) öğrenciler, mezun olduktan sonra branşlarında çok 

başarılı olurlar; pek çok hastanın iyileşmesine katkıda bulunurlar. 
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