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HÛD
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Bu sûrei Hûddur ve hepsi Mekiyyedir. Ancak �bni Abbastan bir rivayette «

istisna edilmi�tir. Mukatil de: hepsi Mekkîdir, ancak «

¥Ú‰¡bm� �Ù�Ü£È� Ü� Ï� » kavli celîli

¥Ú‰¡bm� �Ù�Ü£È� Ü� Ï� » âyeti de�il, bir de «

� ìä¢ß¡¤ìªí¢ Ù
� ÷¡¬Û¨ë¯a¢ » �bni Selâm ve eshabı hakkında nâzil oldu «
©6é2¡ æ
p
£ Ûa å
� j¤ç¡ˆ¤í¢ p
� z
� Û¤a �æ
£ a¡ » da Nebhâni Temmar hakkında nâzil oldu demi�tir
¡6 b� dî£¡�
¡ bä� 
ki bu üç âyet Medenîdir demek olur.

Âyetleri: - Yüz yirmi üçtür.

Kelimatı: - Bin yedi yüz on be�.

Hurufu: - Yedi bin altı yüz be�.

Fasılası: - «

‰PæP4PâPÆP…PlP‹P‡PÂPÖP˜ » harfleridir.

Sûrei «Yunüs» te, sûrei «Berâe» nin hâtimesi tavzıh ve tafsıl olundu�u gibi i�bu sûrei «Hûd» de de sûrei

«Yunüs» ün hâtimesinde telhıs olunan esası din, tavzıh ve tafsıl olunacaktır ki kıssai «Hûd» deki esaslar bu

sûrenin evvelindeki esaslar demek oldu�u gibi «
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¡ bä� 2¡ » mazmunu bu beyan ve tafsılin mevzu'
ve gayesini mü�'ir olması ı'tibarile buna sûrei «Hûd» tesmiye edilmi� olsa gerektir.
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Meali �erifi

ŠÛa Bir hakîmi habîrin ledünnünden âyetleri ihkâm edilmi� sonra da tafsıl olunmu� bir kitab 1 �öyle ki
Allahdan ba�kasına kul olmayın, ben size onun tarafından teb�ir ve inzar için gönderilmi� bir Peygamberim

2 Hem rabbınızın ma�rifetini isteyin sonra ona tevbe edin ki sizi bir müsemmâ ecele kadar güzel bir surette

ya�atsın ve her fadıl sahibine fadlını versin ve e�er yüz çevirirseniz haberiniz olsun ki ben size büyük bir

günün azâbından korkarım 3 Hep dönümünüz Allahadır, o ise her �ey'e kadîrdir 4 Bak amma onlar ondan

gizlenmek için gö�üslerini büküyorlar, evet amma onlar ondan örtülerine bürünürlerken o onların neyi

gizlediklerini ve neyi açı�a vurduklarını bilir çünkü o, bütün sinelerin künhünü bilir 5
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¥ bn� ×
¡ 
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ya'ni her vechile halelden ârî, bozulmak ihtimali yok, gayet sa�lam ve muntazam veya hakîm ya'ni hıkemi

baligayı muhtevî, nizamı hıkmet ile manzum kılınmı�
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sonra tafsıl de olunmu�tur.

TAFSIL, Aslında bir �ey'i fasıl fasıl yapmak, mütemayız bölüklere ayırmak demektir. Bu ma'nâ ile meselâ bir

inci dizisine ara ara yektâ daneler geçirildi�i veya tesbih dizisinin daneleri imamelerle ayrıldı�ı gibi diziye

fasıla geçirmek ma'nâsına gelir. «
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olur. Ve bir �ey'i beyan eylemek ma'nâsına gelir «

é¢Ü� �–
£ Ï� » denilir. « é¢ä� �î£2� » demek olur. Kamus �arihi

der ki «icmal mukabili tafsıl bundandır. Zira asıl tafsıl, bir �eyi fusuli mütemayize kılmak ma'nâsınadır.

Bunun ise uzatmak ve ço�altmak lâzımıdır. Buna binaen tafsıl, kelâmı iksarda isti'mal olunmu�, sonra da

bunun lâzımı olan «tebyîn» de isti'mal olunmu�tur.

gça. Kur'anın mufassal olması da vücuh iledir, Bir

kerre âyetleri nesrin sec'ınden, �i'rin kafiyesinden bamba�ka bir husün ibraz eden fasılalarla temyiz

olunmu� ve Sûre Sûre kılınmı�tır. Netekim âyetleri kısa kısa olan Sûrelere bu ma'nâ ile «Mufassal» ta'bir

olunur ki fasılaları çok demektir. Lâkin bu fasıla, her âyetin mahiyyetinde ve mertebei ihkâmında dahil

bulundu�u için burada «

¤ Ü� –
o
£ Ï¢ �á£q¢ » deki tafsılden murad, tâlî mertebede bir fasıl ve fasıla ile di�er

bir ma'nâ olmak lâzım gelir. Onun için müfessirîn ba�lıca �u vecihleri ihtiyar etmi�lerdi:

1 - Kur'anın kelimeleri bir nazmı muhkemle dizilip fasılalarla âyet âyet ayrıldı�ı gibi, âyetleri de cabecâ

delâili tevhid, delâili nübüvvet, ahkâm, mevaız, kısas ve ahbar gibi metalib ve fevaidi mütenevviadan calibi

dikkat fasılalarla ayırd edilib fasıl fasıl, bölük bölük kılınmı�, dakık münasebat ve lâtıf intikalât ile hıtabeden

hıtabeye, kıssadan kıssaya geçen bir üslûbı tefennün üzere

sh:»2752

bastolonmu� ve arada kâh Terkibi kâh Tercı' andıran bir cihette fâsıl, di�er cihetten vâsıl, bir bakı�a bir

mukaddime, bir bakı�a bir hâtime gibi olan Bend âyetlerile tev�ih ve tensık edilmi� ve bu minval üzere Sûre

Sûre bölünmü� ve bir çok mesail ve kısas muhtelif mahallere ve sûrelere serpi�tirilerek tevhid ve ubudiyyet

mevzuu üzerinde müteaddid vücuh ve münasebat ile anlatılmı� ve bütün bu tafsıl ile beraber gerek

eczanın, gerek küllün ihkâm ve metanetine aslâ halel vermemi�tir. Ki bu ma'nâca tafsıl, cevahir dizisine

fasıla geçirmek ma'nâsından müsteardır.

2 - Beyan ma'nâsıdır. Çünkü Kur'anın âyetlerinde insanların maa� ve meadları için muhtaç oldukları ve

olacakları �eyler usul ve furuile beyan ve telhıs olunmu�tur. Bu beyanın hayat gibi fıtrî bir inki�af ile

icmalden tafsıle tafsılden telhısa do�ru giden sureti cereyanı hakkında Fatihada ba'zı izahat geçmi�ti bak.

3 - Kur'anın âyetleri müteferrık surette nâzil olmu�tur.

Velhasıl bu öyle bir kitabdır ki âyetleri bilvücud hem muhkem hem mufassaldır. Ne ihkâmı tafsıline mâni' ne

de tafsıli ihkâmını muhildir.
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Bir hakîmi habîr tarafından - ya'ni bir kitab ki ılm-ü hıkmette

nazıri bulunmak imkânı olmıyan Hak tealâ tarafındandır.

Onun hıkmetile ihkâm edilmi�, onun ılmile tafsıl olmu�tur. Nazmı Kur'an min tarafillâh öyle ı'cazkâr bir sun'i

hıkmetle tarsın vetafsıl

olunarak i�lenib gönderildi. 2.
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�unun için ki:

Allahdan ba�ka ma'bud tanımıyasınız
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her halde ben size onun tarafından bir münzir ve bir
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hem rabbınıza istigfar eyleyiniz -
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magrifetini taleb ediniz, isteyiniz ki rabbınız Allah tealâ günahlarınızı örtsün. Biraz ileride «
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� » buyurulmasından anla�ılır ki bu ma�rifet talebi iyman ve ameli salih ile olacaktır. Onun için kuru
bir talebe kalmayıp
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sonra da ona tevbe ediniz - sizi ondan çevirmi� olan

günahlarınıza nedamet edip ona tam bir ıhlâs ile dönünüz. Çünkü hak yolundan yüz çevirmi� olanlar, yine

hak yoluna dönmedikçe matlublarına iremezler. Onun için ma�rifet mâtlubuna da tevbe ile tevessül ve

tavassul etmek lâzımdır.
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ki sizi

bir eceli müsemmâya kadar güzel bir temettü' ile müstefid etsin - ya'ni muayyen bir zamana, mukadder olan

ömürlerinizin sonuna kadar güzel bir surette emniyyet ve âsayi� içinde ya�atsın, hayattan istifade ettirsin.

Ya'ni �irk-ü ısyan ve ısyandan ısrar, hayattan hüsni istifadeye ma'nidir. Isyanda musırr olanların ba'zı

istifadeleri olursa bu, güzel ve hakıkî bir istifade de�ildir. Ehli ısyanın hayatı hiç bir zaman hayatı tayyibe

olamaz. Mütemerrid âsıler, ni'meti Dünya içinde yüzseler bile huzurı kalbden mahrum ve vaz'iyyetleri

daima tehlükelidir. Ehli iyman ve salâh ne kadar mezahım ve ibtilâya da ma'ruz olsa gönülleri yüksek bir

hazz ile parlar. Onun içindir ki bir asî, tevbeye muvaffak oldu�u zaman vicdani büyük bir in�irah bulur.

Meselâ bir sarho� içkiden tevbekâr olabilirse yeni bir hayat bulmu� gibi ne�'eyab olur. Ferd noktai

nazarından böyle oldu�u gibi cem'iyyet noktai nazarından mes'ele daha mühim ve istifade daha büyüktür.

Bir ferdin emri hakka ısyan ile elde edece�i her hangi bir istifade cem'iyyet için bir zarardır. Cem'ıyyetin

zararı ise haddi zatında o âsınin de bir zararını mutazammındır. Ki tevbe ve isti�far etmeyip ısrar etti�i

surette o, bu zararı bu gün duymazsa yarın
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duyar, Halbuki her tevbekâr olan ferd ile cem'iyyet bir unsurı salâh kazanmı� olur. Hayattan hüsni istifadeye

bir hatve atılmı� bulunur. ��te «Hasen» kaydiyle «

bä¦
� y
� bÇ¦bn� ß� ¤áØ
¢ È¤n£¡à� í¢ » buyurulması bu gibi

nüktelerle alâkadardır. Dahası var:
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Ve her fadıl sahibine fadlını versin - ya'ni taat ve

amelde daha ziyadesini yapan veya mükellef oldu�undan fazla nevafil

ile Allah tealâya takarrübe çalı�an veya vazifesinden fazla sa'y-ü mücahede ile «

� b�ä£Ûa É¢1� ä¤í� ¤åß� 

� » medlûlü üzere Allah için ıbadullahın menafiine
¡ b�ä£Ûa Š¢î¤

hizmet eden fazıl ve fazilet sahiblerinin hepsine fazlı rabbanîsinden maa ziyadetin mükâfatını versin.

Görülüyor ki bunda «

bä¦
� y
� bÇ¦bn� ß� á¤Ø
¢ È¤n£¡à� í¢ » kaydı yoktur. Bu itlak ise, Âhırette veya Dünyada

ma'nâlarına muhtemildir. Binaenaleyh buna kar�ı bir çok ehli fazlın Dünyada mükâfat görmemeleri ile sual

irad edilemez. Maamafih bu fıkra �unu i�'ar ediyor ki küfr-ü ısyan ile fazılet ictima' etmiyece�i gibi isyankâr

bir cem'iyyet içinde fazılet takdir edilmez, ehli fazıl, zayi' edilir. �sti�far ve tevbe ise ma'sıyetten nefreti ıktıza

etti�i gibi fazıletin revacını da istilzam eder. Tevbekârlar ço�aldıkça meyli fazılet uyanır ve fazıletin revacı

bütün ehli fazlın alâ meratibihim semerei fazıletlerini ıktitaf etmelerine baıs olur. �mdi ehli fazlın Dünyada en

büyük arzusu hakkın rızası ve halk beyninde hissi fazıletin ta'mim ve inti�arı kazzıyesi oldu�u teemmül

olunursa muhıtında fazl-ü fazıletin revacını görmek bütün ehli fazl için Dünyada en büyük bir zevkı mükâfat

olaca�ı ve onun asıl mükâfatı ise Uhrevî olmak lâzım gelece�i derhal anla�ılır.

�mdi teb�ir ciheti böyle, inzara gelince:

›aì¤�Û£ì� m� æ
¤ a¡ë� 
ederseniz

Ve e�er yüz çevirirseniz - ya'ni �u emrolunan tevhid ve isti�far ve tevbeden ı'raz
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Resulullah - size kar�ı büyük bir günün azâbından korkarım

muhakkak ben -
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- ya'ni acırım. Ki o büyük gün kıyamettir. Zira 4.

›7á¤Ø
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nihayet rücuunuz

ancak Allahadır. - Siz isteseniz de istemeseniz de, tevbe etseniz de etmeseniz de akıbet ölümle dönüb

varaca�ınız, huzuruna sevk-u ba's - akıbet ölümle dönüb varaca�ınız, huzuruna sevk-u ba's - olunaca�ınız

merci', ba�kası de�il münhasıran Allahdır.
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o da her

�ey'e kadîrdir. Binaenaleyh onun huzuruna iymansız, tevbesiz varmak ne korkunç �eydir?

5.
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Evet, amma onlar
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gö�üslerini bükerler

ondan gizlenmeleri için - lisanımızda gö�üs bükmek ta'biri ma'ruf de�ildir.

Fakat ma'lûmdur ki bir mecliste bakanlardan gizli bir �ey yapmak istiyen kimse gö�sünü büker, sırtını

döner, kezalik kocundu�u bir kimseye rasgeldi�i zaman simasını gizlemek isteyen de bunu yapar. Rivayet

olundu�una göre mü�riklerden bir takımları Resulullah geçerken böyle gö�sünü büker, sırtını döner,

elbiselerini ba�larına çeker, bürünürlerdi. Allahın Resulünden böyle gizlenmekten maksadları, Allah

kelâmını i�itmekten kaçınmak, bu da Allahtan gizlenme�e çalı�mak demek oldu�u için burada bu ta'bir ile

bu vakayıa i�aret olunarak kâfirlerin hakkından ı'raz ve inhırafları ma'nâsından kinâye edilmi�tir. Ya'ni

Allahtan gizlenmek için

gö�üs bükmek haktan yan çizib kaçınmak ma'nâsınadır. Saniyen gö�üs bükmek ta'biri, kalb çarpıklı�ından,

dı�tan iyi görünüb

içinden Münafiklık etmek ma'nâsından da kinaye olabilir. Netekim yine rivayet olundu�u üzere

Mü�riklerden bir kısmı «kapılarımızı

kilitler, perdelerimizi indirir, örtülerimize bürünür de sinelerimizi Muhammede adavet üzere dürer bükersek

o bizi nasıl bile bilecek»

demi�lerdi. Ki bu ta'birlerin hepsi kalblerindeki adaveti son derece gizlemekten kinayedir.
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Bu ma'nâyı �u da te'yid eder ki �bni Abbastan rivayete göre bu âyet, Ahnes �bni �urayk sebebile nâzil

olmu�tur. Bu Ahnes tatlı dilli, güzel söz söyler bir adammı�, Resulullaha mahabbet ibraz eder, kalbinde de

zıddını ızmar eylermi�.
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evet amma

›=á¤è¢2� bî� q¡ æ
� ì’
¢ Ì¤n� 
¤ í� å
� îy
© 

onlar örtülerine bürünürlerken -

yani sade gö�üslerini büktüklerinde de�il bütün bütün gizlenmek için

örtülerine büründükleri zaman bile

ne ı'lân ederlerse Allah, hepsini bilir
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ne sır saklar ve

çünkü o hiç �üphesiz

zatüssudura alîmdir. - Bütün sinelerdekini veya o sinelerin

sahibi olan nefislerin künhi zatini bilir.
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Meali �erifi

Yerde hiç bir debelenen de yoktur ki rızkı Allaha âid olmasın, o onun karar etti�i yeri de bilir, emanet

bulundu�u yeri de, hepsi açık bir kitabdadır 6 Hem o odur ki Gökleri ve yeri altı günde yarattı, Ar�ı, su

üstünde idi, hanginiz daha güzel amel yapacaksınız diye sizi imtihan meydanına çıkarmak için, böyle iken

alimallah, "siz öldükten sonra ba'solunacaksınız" dersen küfredenler mutlak �öyle derler: "bu apaçık bir

aldatmadan ba�ka bir �ey de�il" 7 Ve e�er ilerideki sayılı bir müddete kadar kendilerinden azâbı te'hır

edersek o vakıt da mutlak �öyle derler: onu ne men'ediyor? O, onlara gelece�i gün kendilerinden

çevrilecek de�ildir, ve o istihzâ ettikleri �ey, kendilerini sarmı� bulunacaktır 8

6.

›
� ¤ a ó¡Ï ò§�£2a¬…� å
¤ ß¡ bß� ë� 
¡ ‰¤ü

yoktur ki

›bè� Ó¢‹¤‰¡ ¡é¨£ÜÛa óÜ� Ç� ü�£ a¡

Yerde hiç bir dabbe: ya'ni debrenen hiç bir hayvan

her halde rızkı Allah üzerine olmasın. Burada «


� ¤ a ó¡Ï » tavsıfi tahsıs için de�il, dabbe dört ayaklılardan ıbaret zannedilmesin diye bütün
¡ ‰¤ü
hayvanata ta'mim içindir ki insan da bu cümledendir. - Ya'ni gerek insan gerek sâire her hayvanın rızkı,

kuvveti, gıdası, bütün esbabı mai�eti Allaha âiddir, ondandır, halk cihetiyle de ondan, iysal cihetiyle de

ondandır. Tabiî veya iradî surette vusulü onun tekellüfü tahtindedir. Gerçi ya�atmak istemedi�i vakıt

kesiverir ve o kesince kimsenin vermesine imkân ve ihtimal yoktur. Fakat ya�atmak istedi�i müddetçe
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de bütün âlem mâni ' olma�a çalı�sa yine gönderece�i rızkı gönderir

›b6è� Ç� …� ì¤n� 
¤ ß¢ë� bç� �Š£Ô� n� 
¤ ß¢ á¢Ü� È¤í� ë� 

ve her birinin müstekarrını ve müstevdaını bilir. -

Karar etti�i yeri de bilir, emanet bulundu�u yeri de, sulbi de bilir rahimi de, yata�ını da bilir, ölece�i yeri

veya vaktı da, hep bunları bilir ve ona göre rızkını verir

›å
£ ×
¢ 
§ îj©ß¢ l
§ bn� ×
¡ óÏ© ¥3

hepsi bir

kitabi mübindedir. - Bütün o dabbeler, rızkları, müstekarları ve müstevda'ları takdir olunub levhı mahfuza

yazılmı�, ılmullahdan sahai halka izhar olunmu�tur ki bu kitabı görebilen Melekler, o yazıyı açıktan açı�a

okur anlarlar. ��te Allahın ılmi, kudreti böyle vasi' ve fazl-ü rububiyyeti böyle �amildir. Binaenaleyh insan

rızkını Allahdan istemeli ve rızk için de�il Allah için çalı�malıdır. Rızk mes'elesi o kadar endi�e edilecek bir

�ey de�ildir. Ve Allahdan ba�kasına rızk ümid etmek bîhudedir.

7.

›â§b�í£a� ò¡�£n
� ‰¤ü
� ¤ aë� p
£ Ûa Õ
� Ü� 
� ôˆ©�Û£a ì� ç¢ë� 
¡ óÏ© 
¡ aì� à¨�

ve O

öyle bir hâlıktır ki Semavâtı ve Arzı altı günde halketti - sûrei A'rafa bak.

›õ¡b¬à� Û¤a óÜ� Ç� é¢‘
¢ Š¤Ç� æ
� b×
� ë� 

Ve ar�ı su üzerinde idi - Asamm

tefsirinde «ar�ın su üzerinde olması Semanın Arz üzerinde olması kabilindendir, ittisal tarikıyle de�ildir»

denilmi�, galiba âlemde

mevcud olan suyun ar�ın tahtindeki bütün fezayı imlâ edebilecek kadar çok olmadı�ı dü�ünülmü� ve

bundan halânın imkânına

istidlâl de edilmi�. Fakat di�er taraftan ar� suyun sırtı üzerinde idi diye de eser vârid olmu� bulundu�undan

ke��af ve peyrevleri nazmın ikisine de ihtimalini göstererek «Ar� ile su arasında hiç bir mahlûk, hiç bir �ey

yoktu» diye tefsir etmi�lerdi ki bu ma'nâ araları açık olub olmamaktan eammdır. Semavât ve Arzın halkı

günlerinde Ar�ın altında sudan ba�ka �eyler de halkedilmi� bulunaca�ı için
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«

õ¡b¬à� Û¤a óÜ� Ç� é¢‘
¢ Š¤Ç� æ
� b×
� ë� » Semavât ve Arzın halkından evvel oldu�u söylenmi� ve bu bir

çoklarınca zâhir görülmü�tür. Halbuki nefsi nazma nazaran bu muhtemil olsa da zâhir de�ildir. Belki

hılâfıdır. Bir de bunlar Ar�ın cismi muhıt ma'nâsına tasavvuriyle alâkadardır. Fakat Ebû Müslimi Isfehanî

burada «

”ŠÇ » ı masdar olmak üzere bina ma'nâsına hamlederek «

õ¡b¬à� Û¤a óÜ� Ç� é¢‘
¢ Š¤Ç� æ
� b×
� ë� » binası su üzerine idi diye te'vil eylemi�tir ki Allahın Semavât ve
Arzı binası su üzerine vakı' oldu demektir. Bu ise Semavât ve Arzın halkına mukarin olmu� olur, Bu cihetle

bu te'vil zâhiri nazma muvâfık ise de Ar� ismine nazaran baîddir. Ar� ve Kürsü hakkında Âyetel'kürsîde ve

sûrei A'rafta «

”
¤ a �á£q¢ » âyetinde söz geçmi�ti. Fehmi âcizâneme göre «
¡ Š¤È� Û¤a óÜ� Ç� ôì¨n� 

õ¡b¬à� Û¤a óÜ� Ç� é¢‘
¢ Š¤Ç� æ
� b×
� ë� » kavli kerîmi « ”
¤ a �á£q¢ » kavli
¡ Š¤È� Û¤a óÜ� Ç� ôì¨n� 
celiline mukabil olarak teemmül ve mutalea olunmak ıktiza eder. �kisinde de Ar� taht ma'nâyı ma'rufundan

me'huz olarak mülk-ü saltanattan kinayedir. Allahın Ar�ı, hukm-ü saltanatı ilâhiyyesi demek olur.

Binaenaleyh Ar�ın su üzerine isti'lâsı mekânî ve cismanî bir ma'nâ ile de�ildir. Ve «

”
¤ a �á£q¢ » mukabilinde Ar�ın su üzerinde olması da istivâya mukabil
¡ Š¤È� Û¤a óÜ� Ç� ôì¨n� 
cereyandan kinayedir. Netekim bu cereyan ma'nâsını Fahruddini Razî Fatiha tefsirinde söylemi�tir. Âyette

Semavât ve Arzdan murad, ulviyyât ve süfliyyâtiyle bütün âlem olması zâhirdir. «

‰üa », Altımızdaki

Yerin karası ve suyu bütün muhteveyatına �amil oldu�u gibi Semavât da onun fevkındaki bütün ecram ve

mafiha ile aralarındaki �eylerin hepsine �amildir. Mes'ele de bed'i halk mes'elesidir. Bed'i halktan evvel ise

«

õ¥ó
¤ ‘
� é¢È� ß� å
¤ Ø
¢ í� á¤Û� ë� é¢¨£ÜÛa æ
� b×
� » ya'ni Allah var ve onunla beraber bir �ey yok

oldu�undan «

õ¡b¬à� Û¤a óÜ� Ç� é¢‘
¢ Š¤Ç� æ
� b×
� » âlemin halkından evvel olmak ihtimali yoktur.

Âyetten mütebadir olan da bunun bed'i halk günleri demek olan altı gün sırasında olmasıdır ki ondan sonra

«

”
¤ a » dır. Sûrei A'rafta dahi zikretti�imiz vechile bed'i halkta altı gün hiç bir
¡ Š¤È� Û¤a óÜ� Ç� ôì¨n� 

kanunı ıttırad ile alâkadar olmıyan
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muhtelif halkın ilk ve mütegayir ânâtını ifade etti�inden o vakta nazaran fi'ıl ve saltanatı ilâhiyyede bu gün «

›éÜ£Ûa òä P›éÜ£Ûa ñ…bÇ » dedi�imiz ıttırad ve istivâ' mevzuı mülâhaza olamaz.
Çünkü o günler, hiç bir temasül ile mesbuk olmıyan mahzı ibda' cereyanlarından ıbarettir. Her birinde

huküm ve saltanatı ilâhiyye yeniden yeniye bir fi'li ibda' ile tecelli eylemektedir. O günlerde ef'ali tabi'ıyye

yok, hep harika, mu'cize vardı. Âdet veya kanun dedi�imiz mefhumlar hep bir tekerrür ve temasülü ta'kıb

etti�inden ulûm-ü fünunda kavanîn namı verilen külliyyatın takarrür ve teesüsü ilk tekerrür ve ıttırad

anından ı'tibaren mülâhaza olunur. Levh ve kalem halkolunmadan kitabı mübîndeki yazılar yazılmı�

olamaz. Bir insan yaratılmadan insan tabiatı bulunamaz. Bu suretle Ar� su üzerinde idi demek �u demek

olur: «Semavât ve Arzın ilk halkı eyyamı olan o günlerde saltanatı ilâhiyye âdetsiz cereyan ediyordu. Zira

di�er âyetlerde vârid oldu�u üzere «

”
¤ a �á£q¢ » mısdakı bundan sonra
¡ Š¤È� Û¤a óÜ� Ç� ôì¨n� 

tecelli etti. Hılkatte âdetullah bed'i halktan sonra zâhir oldu». Gerçi ondan sonra da mücerred iradetullahı

gösteren hılâfı âde vakıat yine vardır. Fakat bununla henüz hiç bir âdet bulunmaması arasındaki fark da

zâhirdir. Eyyamı ibtidaiyyede âlem sırf bir tufan halinde idi denebilir. Bu vechile «

õ¡b¬à� Û¤a óÜ� Ç� é¢‘
¢ Š¤Ç�

» terkibinin ma'nâyı lâzımîsi ahzolunmak «

”
¤ a �á£q¢ » tekabülüne mülayim ve bilvücuh muvafık oldu�u anla�ıldıktan
¡ Š¤È� Û¤a óÜ� Ç� ôì¨n� 

sonra �unları da kaydedelim:

Evvelâ gaflet edilmemek lâzım gelir ki bu cereyan ma'nayı kinaîsi asıl terkibde ittisal mülâhazasının

lâzımıdır. Açıklık

suretinde suyun vasfı olan cereyanın üzerindekine alâkası olmaz. Bundan dolayı olsa gerektir ki eserde
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«

õ¡bà� Û¤a å
¡ n¤ß� óÜ� Ç� » suyun sırtı üzerinde ta'biri vârid olmu� ve bu surette kinaye ma'nasının

medar ve men�e'i gösterilmi�tir. Di�er vecihte de bunun hakıkati murad olmadı�ını göstermek faidesi

vardır.

Saniyen ma'lûmdur ki kinayeler melzum olan ma'nâyı mevzuun lehin iradesine mani' de�ilse de onun

tahakkuku da �art de�ildir. Binaenaleyh ilk halk günlerinin hepsinde suyun bil'fiil mevcud olması lâzım

gelmez. Fakat bu cereyan, muhtelif ma'nâsının di�er bir suretle ifade edilmeyip meselâ cereyan vasfı barizi

olan �eylerden rüzgâr ile kinaye yapılmayıp da bilhassa suyun ıhtiyar olunmasında elbette su hakıkatine

bir ehemmiyeti mahsusa atfettirecek bir nükte ve hizmet vardır ki bunu teemmül etmek lâzım gelir. Biz

bunda «

6ó
£§ y
� õ§ó
¤ ‘
� �3
£ ×
¢ õ¡b¬à� Û¤a å
� ß¡ bä� Ü¤È� u
� ë� » mazmununa bir i�aret buluyoruz. Ba'zı

Ehadîs ve âsardan anla�ıldı�ına göre altıncı gün hayvanatın halkolundu�u devirdir ki Âdem bunun

ikindisinde ya'ni âhirinde halk olunmu�tur. Demek ki o gün saltanatı ilâhiyye halkı hayat ile cereyan

ediyordu ve bu cereyanın tecelligâhı su bulunuyordu bakınız bu nükteyi �u ta'lil ve hikmet ne güzel te'yid ve

tavzıh ediyor:

›5
6 ¦ à� Ç� å
¢ 
� y
¤ a� á¤Ø
¢ ¢í£a� á¤×
¢ ì� Ü¢j¤î� Û¡

�unun için ki sizi imtihan etsin: amelce en güzel

hanginiz? bunu görsün. ��te o halk veya cereyanı Ar�ın ba�lıca hikmeti, sonunda siz insanları halk ve

kaidei teklifi takrir ile bu Dünyayı dari teklif ve iptilâ yaparak sizi imtihana çekmek ve bu suretle en güzel

amel yapan hanginiz oldu�unu görüb bil'ahare ona göre muamele eylemek içindir. - «

õ¡bà� Û¤a óÜ� Ç� é¢‘
¢ Š¤Ç� » Semavât ve Arzın halkından evvel oldu�una zahib olan müfessirîn, i�bu «
âü » « á×ìÜjîÛ » nın « Öb »
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fi'line müteallık oldu�unu söylüyorlar. Semavat ve Arzın yaradılması bu hikmet ve akıbet ile alâkadardır

demek olur. Lâkin izah etti�imiz ma'nâ ve nükteye nazaran bunun «

æb× » ye müteallık olması daha

karib ve daha münasibdir. (Sûrei «Yunüs» te «

� î¤×
Ñ
� Š� Ä
¢ ä¤ä� Û¡ ¤áç¡†¡È¤2� å
¤ ß¡ 
� ¤ a óÏ¡ Ñ
� ö¡5
¬�
� á¤×
¢ bä� Ü¤È� u
� �á£q¢
¡ ‰¤ü
� ìÜ¢à� È¤m� » âyetinin tefstirine bak).
æ

Burada Hazreti Peygamberden �öyle bir tefsir rivayet edilmektedir. = «

ó¡Ï Ê
¢ Š� 
¤ a� ë� é¡¨£ÜÛa â¡‰¡bz
� ß� å
¤ ß¡ Ê
¢ ‰� ë¤a� ë� 5¦ Ô¤Ç� å
¢ 
� y
¤ a� á¤Ø
¢ ¢í£a� á¤×
¢ ìÜ¢j¤î� Û¡
� » sizi imtihana çekmek için ki hanginiz akılca en güzel ve Allahın mehâriminden en çok
¡é¨Ü£Ûa ò¡Ç� bŸ
sakınır ve Allaha tâatte en seri' olacak?». Görülüyor ki bunda ahseni amel ta'rif buyurulmu� ve

bunun

birinci �artı en güzel akıl ya'ni nîk-ü bedi temyiz ile hüsni idrâk ve ıhtiyar oldu�u anlatılmı�tır. Binaenaleyh

âkıl yiyece�i rızkı de�il,

hikmeti hılkati olan ahseni ameli dü�ünmeli ve Allah tealânın nazarına lâyık en güzel ameli ıhtiyar etmelidir

ki sonunda kendini

kurtarabilsin.

›p
¤ ß¡ æ
� ìq¢ìÈ¢j¤ß� á¤Ø
¢ �ã£a¡ o
� Ü¤Ó¢ å
¤ ÷¡Û� ë� 
¡ ì¤à� Û¤a †¡È¤2� å

Maamafih kasem olsun

ki sen onlara «siz öldükten sonra muhakkak ba'solunacaksınız» der isen - burada bir icazı beli� vardır.

Uzun bir söz kısaca anlatılıvermi�tir. Ya'ni teklif ve imtihanın muktezası bu Dünyanın sonunda bir Âhiret

olması ve burada mü'minlerin orada Allahın huzuruna sevk olunarak mes'ul edilip Dünyadaki amellerinin

hüsn-ü kubhuna göre sevab veya ıkab

ile mücazat veya mükâfat görmeleridir. Hiç �üphe yok, insanlar öldükten sonra muhakkak

ba'solunacaklardır. Maamafih ey Allahın

Resulü emin ol ki sen insanlara bunu tebli� edib «siz gerek güzel amel yapın gerek çirkin her halde

ba'delmevt ba's olunacaksınız» dedin mi

›aë¬Š¢1� ×
� �åíˆ©�Û£a �å
£ Û� ìÔ¢î� Û� 

kâfirler-akıl ve

iradelerini imansızlıkla örtmü� olanlar-elbette ve elbette diyecekler ki

›å
¥ îj©ß¢ Š¥z
¤ 
¤ a¡
¡ ü�£ a¡ a¬ˆ� ç¨ æ

bu açık bir büyüden ba�ka bir �ey de�il - ya'ni bu söz
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adam aldatmaktan, göz boyamaktan ıbaret diyecekler, Âhıret, ba's ba'delmevt, mes'ulliyet, din sözünü veya

bunları nâtık olan Kur'anı avammı nasıl aldatıp, Dünya lezzetlerinden ve hurriyetlerinden men' ile istibdada

inkıyad ettirerek üzerlerinde tahakküm etmek için uydurulmu� bir hud'a ve efsûn hem de açık bir efsûn

addeyliyecekler, ölen, dirilir mi imi�!... Bu artık açıktan açı�a bir hurafe de�il mi? Deyib gâvurluk edecekler

ki bunların hepsine azâb, mev'uddur.

8.

›ñ§…� ë†¢È¤ß� §ò�£ßa¢ ó¬¨Ûa¡ l
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Ve e�er bunlardan

sayılı - ya'ni mahdud ve az - bir kısmına, yahud bir müddete kadar azâbı te'hır edersek

›6é¢
¢ j¡z
¤ í� bß� �å
£ Û¢ìÔ¢î� Û� 

her halde onu ne durduruyor? diyecekler - ya'ni Allah kâfirlere azâb

edecekmi� de �u sayılı azılı kâfirlere neye etmiyor, durduruyor, bunlara azâbı ne habs-ü men' ediyor?

demek ki «

Š§îj©×
� â§ì¤í� l
� aˆ� Ç� á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� Ò
¢ b
� a� ó
¬ ã£©b¡Ï� aì¤�Û£ì� m� æ
¤ a¡ë� » gibi

korkutmalar bo� �eyler diye alây ederek azâbı isti'cal edecekler

›á¤è¢ä¤Ç� bÏ¦ëŠ¢–
¤ ß� 
� î¤Û� ¤áè¡îm©b¤í� â� ì¤í� ü� a� 
gün ba�larından defolunacak de�ildir

iyi bil ki o - azâb - onlara gelece�i

›;æ
� ¢@ëªŒ¡è¤n� 
¤ í� é©¡2 aìã¢b×
� bß� á¤è¡2¡ Ö
� by
� ë� 

Ve istihza etmekte bulundukları �ey kendilerini ku�atmı� bulunacaktır.

¢é�ã£a¡ 7¢éä¤ß¡ bç� bä� Ç¤Œ� ã� �á£q¢ ò¦à� y
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Meali �erifi

Ve �ayed insana tarafımızdan bir rahmet tattırır sonra da onu ondan alıverirsek �üphesiz ki o çok me'yustur,

nankördür 9 Ve �âyed ona dokunan bir zarruretten sonra bir saadet tattırıverirsek, her halde benden bütün

seyyiat gitti der ve �üphesiz sevinir ö�ünür 10 Ancak her iki halde sabredib salih salih ameller i�liyenler

ba�ka, i�te onlar için bir ma�rifet ve büyük bir ecir var 11 �imdi ihtimal ki sen "ona bir hazine indirilse ya

veya beraberindeki bir Melek gelse ya" diyorlar diye gö�üsün daralarak sana vahyolunanın ba'zısını bu

sebeble terkedecek olursun, fakat sen sırf bir nezîrsin' Allah ise, her �ey'e kar�ı vekîl 12 Yoksa, onu kendi

uydurdu mu diyorlar? Öyle ise de; haydin onun gibi uydurma on sûre getirin, Allahdan ba�ka gücünüzün

yetti�ini de ça�ırın, e�er do�ru söylüyorsanız bunu yaparsınız 13 Yok e�er bunun üzerine size cevab

veremedilerse artık bilin ki o ancak Allahın ılmiyle indirilmi�tir ve ondan ba�ka ilâh yoktur, nasıl artık teslim

ediyor müsliman oluyorsunuz de�il mi? 14 Her kim Dünya hayatı ve ziynetini murad ederse biz, onlara

amellerini Dünyada tamamen öderiz, ve bu babda kendilerine densizlik yapılmaz 15 Fakat onlar Âhırette

öyle olurlar ki kendilerine ate�ten ba�ka bir �ey yoktur ve orada i�ledikleri bütün iyilikler heder olmu�tur ve

bütün yaptıkları bo�tur 16 Ya onlara benzer mi? artık o kim rabbından bir beyyine üzerinde bulunmu� hem

bunu ondan bir �âhid ta'kıb ediyor hem de önünden bir
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imam ve rahmet olarak Musânın kitabı var, i�te bunlar ona iyman ederler, hiziblerden her kim de ona

küfrederse artık ate� onun mev'ıdidir, sakın bunda �üpheye dü�me, çünkü bu haktır rabbındandır ve lâkin

nâsın ekserisi iymana gelmezler 17 Hem bir yalanı Allaha iftira edenden daha zalim kim olabilir? Bunlar

rablarına arzolunacaklar, �âhidler de �öyle diyecekler: tâ �unlar rablarına kar�ı

yalan söyliyenler, haberiniz olsun Allahın lâ'neti zalimler üstüne 18 Onlar ki Allah yolundan men'ederler ve

onu e�riltmek isterler, hem de Âhıreti onlar münkirdirler 19 Bunlar Arzda âciz bırakacak de�illerdir,

kendilerini Allahdan kurtaracak bir hâmileri de yoktur, onlara azâb katlanacaktır, hem i�itme�e tahammül

edemiyorlardı hem de görmüyorlardı 20 ��te bunlar kendilerine yazık etmi� kimselerdir ve o iftira ettikleri

uydurmaları hep kendilerinden gâib olup gitmi�lerdir 21 �üphe yok bunlar Âhirette en ziyade husran

çekenlerdir 22 Fakat iyman edip salih salih ameller yapanlar ve mevlâlarına edeb ve ıtmi'nan ile itaatkâr

olanlar i�te bunlar eshabı Cennet hep orada muhalleddirler 23 Bu iki fırkanın meseli kör ve sa�ır ile gören

ve i�iten gibidir, hiç bunlar müsavi olurlar mı? Artık dü�ünmezmisiniz?24
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Hakıkaten biz, o insana - ahseni amel ile

imtihan olunmak için yaradılmı� olan insan cinsinden birine - tarafımızdan bir rahmet, bir ni'met tattırır da

›7é¢ä¤ß¡ bç� bä� Ç¤Œ� ã� �á£q¢

sonra onu ondan nezi' ediverirsek

›‰¥ì1¢×
� ¥¢ìª@ î� Û� é¢�£ãa¡

�üphe yok ki o çok me'yustur, çok nankördür. - �lerisi hakkında bütün ümidini keser, Allah, yine verir demez,

geçmi�i de hemen unutur, bu gün vermedi ise dün verdi ya, demez, �ükretmez, büsbütün bir nankör kesilir,

hepsini inkâra kadar gider, küfürler eder, tevbe ve isti�far hatırına gelmez.

10.

›é¢n¤�
£ ß� õ� a¬�Š£™
� †� È¤2� õ� b¬à� È¤ã� ê¢bä� Ó¤‡� a� ¤å÷¡Û� ë� 

Ve �ayed ona dokunmu� olan bir

sıkıntıdan sonra
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ho� bir ni'met tattırıversek - meselâ hasta iken iyile�ir, zügürt iken zenginle�iverir, zelîl iken azîz, ma'zul iken

mansûb oluverirse
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her halde benden o

kötülükler, o musibetler gitti der - bir daha ba�ına sıkıntı gelmiyecek zanneder

›=‰¥ì‚
¢ Ï� ¥Š¡1� Û� é¢�£ãa¡

artık ferih fehurdur - Allah korkusu hatırına gelmez, ferahlı ferahlı

gururlanır, o ni'metin hukukunu eda ile hamd-ü �ükredecek yerde onunla �una buna iftihar eder durur.

Hasılı insan Dünyada ya ni'metten ya zaruretten hali olmaz. Gâh onunla gâh bununla imtihan olunur. Ve

insan fıtraten rahmetten zevkıyab ve nez'inden müteellim olur. Her iki halde rahmetten rahmâni rahîmi ve

nez'inden onun ihtiyarını, hıkmet ve imtihanını ve nihayet gadab-ü azâbını tefekkür ederek mucebince

Âhıretini dü�ünüp ahseni amele sa'yetmek lâzım gelirken insan cinsinde öyle zalûm ve cehûl bir haleti

ruhiyye vardır ki çokları mun'ımi dü�ünmez, ni'met ve zaruretin gayei hikmetiyle alâkadar olmaz da ni'met

tecribesi gördü�ü halde o elinden alınıverdi�i zaman her �eyi unutur bir yeûs ve kefûr kesilir. Ve böyle

zaruret tecribesi gördü�ü halde bir ni'met tadınca da bir daha acı görmesi imkân ve ihtimali kalmamı� ve o

ni'met, sırf kendisinin eseri kudreti imi� gibi istikbalden emin olarak ferahlanır, iftihar eder durur ki

zikrolunan inkâr ve istihzalar bu haleti ruhiyye ile alâkadardır.
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da her iki halde sabreden

Ancak sabreden - darrâ da me'yus, na'mâda ma�rur olmayıp
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ve salih salih - ya'ni Allaha yara�ır,

Allahın nazarına lâyık - i�ler yapanlar müstesna

›Š¥îj©×
� Š¥u
¤ a� ë� ¥ñŠ� 1¡Ì¤ß� á¤è¢Û� �Ù÷¡¬Û¨ë¯a¢
- Di�erlerine ise bervechi bâlâ azâb.

i�te bunlar için bir ma�rifet ve büyük ecir vardır.
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�mdi sen ihtimal ki - öyle münkir, müstehzi, kefûr, fehur insanlara kar�ı
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sana vahy olunanların ba'zısını terkedecek olursun

- ya'ni nübüvvet ve risaletini isbat edecek olan âyetleri onlara okumayıp bırakacak olursun
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ve onunla gö�sün daralır - ya'ni o vahyolunan âyetlerin ba'zısını

onlara kıraet ve tebli� ederken belki sıkılırsın -
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ona bir

hazîne indirilseydi ya, veya beraberinde bir Melek gelseydi ya diyorlar diye - ya'ni haktan gö�üslerini

çeviren o kefûr ve fehur kâfirlerin bir kısmı, «o Allahın Resulü ise neye u�ra�ıyor, üzerine Gökten bir hazîne

indiriliverse ya» diyorlar. Netekim Mekke ruesası «�u Mekke da�ları altın oluverse ya» demi�lerdi. Di�er bir

kısmı da «beraberinde Melâike gelip onun Peygamberli�ine �âhidlik ediverse de görsek ya» diyorlar.

Böyle diyorlar diye be�erî bir hiss-ü ictihadın, sıkılıb çekinmesi ise tabîi olmakla hasbelbe�eriyye senin de

sıkılman ve bundan dolayı ba'zı âyetleri onlara okuyub tebli� etmekten çekinmen ihtimal dahilindedir. Fakat

sakın bırakma ve sıkılma, her ne vahyolunursa tebli� et, onların dediklerine ehemmiyet verme

›6Š¥íˆ©ã� o
� ã¤a� ¬bà� �ã£a¡

sen ancak bir nezîrsin

tevekkül ve i'timad et, o seni muhafaza eder ve dilerse kenz veya Melek de gönderir. Netekim bil'ahare «

Bedr » muharebesinde binlerle Melâike gönderdi, gösterdi ve onlara «
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Ya... onu - o Kur'anı Muhammed - kendi uydurdu, iftira etti mi

diyorlar?

sh:»2770

›p
¢ Š¡’
¤ È� 2¡ aìm¢b¤Ï� 3
¤ Ó¢
§ bí� Š� n� 1¤ß¢ é©¡Ür¤ß¡ ‰§ì� 
olarak buna mümâsil on sûre getirin

Öyle ise, de, haydi bakayım uydurma
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ve

Allahdan maada her kimi ça�ırabilirseniz ça�ırın, ya'ni kendisine güvendi�iniz, tanıdı�ınız ilâhlardan

gücünüzün yetti�ine müracaat edin -
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e�er sadık iseniz - böyle

yapmanız lâzım gelir. Ya'ni Muhammed, Kur'anı kendi uydurub Allaha isnad ve iftira ediyor diye iddiada

do�ru söylüyorsanız her halde kendiniz olmazsa diledi�iniz kimselere ve peresti� etti�iniz ma'budlara

müracaat etmek suretiyle olsun buna bir nazîre bulabilmeniz ıktiza eder. Maamafih siz hepsi �öyle dursun

lâekal on Sûresine olsun nazîre yapınız bakayım!... diye hepsini tehaddi ve müsabakaya da'vet et,

Allahdan ba�kasına

meydan oku, hiç sıkılma ve çekinme.
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Bunun üzerine size cevab vermezlerse - ya'ni Kur'anın on

Sûresini bile tanzîrden âciz kalırlarsa ki sûrei «Bakare» de ma'lûm oldu�u üzere bu bil'ahare bir Sûreye

kadar indirilmi� oldu�u halde yine âciz kalmı�lardır.
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o halde hepiniz biliniz ki:

O hiç �üphesiz Allahın ılmiyle inzal olunmu�tur. - Kur'an,

gerek arabiyyi mübîn olan nazmı ve gerek ma'nâsında muhtevi oldu�u gaybe müteallık haberleri, emirleri

nehileri, inzarları teb�irleri ile bütün ukul ve efhamın fevkında Allah tealânın ılmi mahsusiyle inzal

buyurulmu� bir mu'cizei bâhire, bir beyyinci ilâhiyyedir.
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ülûhiyyette

Ve ondan ba�ka ilâh yoktur. - Ülûhiyyette ve ahkâmı
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Allah tealâya hiç bir �erik ve nâzir yoktur. Anın kadir oldu�una kimse kadir olamaz
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Binaenaleyh siz müsliman mısınız? - Ya'ni islâmda karar kılıyor

musunuz? Ihlas ile Allaha teslimi nefs ederek niza' ve muhalefeti kesib selâmet yolunu tutan halıs muhlıs

mü'mini müvahhid olma�a karar veriyor musunuz? Öyle amma Dünyada ziynet ve ihti�am içinde ferih fahur

ya�ayan bunca kâfirler var. Bunlar bu servet ve samana nereden buluyor? diye bir �üphe hatıra gelecek

olursa �unu bilmelidir ki:
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Her kim Dünya hayat ve

ziynetini isterse - ya'ni muradı niyyeti hep bu olur, buna çalı�ırsa
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baligan mâbelag iyfa eder veririz

Dünyada amellerini kendilerine tevfiye ederiz,
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o halde bunlar Dünyada

bahse ma'ruz olmazlar. - Ya'ni hakları yenmez, sa'y-ü amellerinin bedelinden hiç bir �ey eksik verilmez,

tevkıf ve te'cil olunmaz, hepsi sa'y-ü amelinin de�erini bu Dünyada behemehal

alır. Hasılı ülûhiyyetin �anı kullarının istediklerini çalı�tıklarından a�a�ı olmamak üzere vermektir. Ve

ameller de niyyet ile mütenasibdir. Onun için muradı sırf Dünya olanların sa'y-ü amellerinin mukabili bu

Dünyada bütün de�eriyle, hattâ fazlasıyla verilir, bitirilir. Bundan «onların hepsinin alesseviyye bütün

Dünya muradları hasıl olur» gibi bir ma'nâ tevehhüm olunmamalıdır. Zira tevfiye olunan muradları de�il,

amelleridir. Binaenaleyh bundan anla�ılan da �udur ki Dünyada insanlar amelde müsabaka ve imtihan için

yaradılmı� olduklarından her amelin üzerine terettüb edecek iyi ve kötü bir semere vardır. Her çalı�an

sa'y-ü ameli mukabilinde

behemehal bir semereye irer «

: Š¨í¢ Ò
ô
� ì¤
� é¢î� È¤
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£ a� ë� » olur ki, bu semere kendi iste�i

muradı kadar olmasa bile her halde amelinin
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de�erinden de a�a�ı olmaz. Meselâ bir cevher bulmak için denize dalmıya çalı�an bir kimse aradı�ı

cevheri bulamasa da denize dalmak maksadına irer. Buna da acı veya tatlı bir netice terettüb eder. Ya

dalgıcılı�ı ö�renir veya bir kazaya u�rar. Ve her hangi bir amelin asıl semerisi ındallah ona tertib ve takdir

edilmi� olan neticesidir. A'zamî hakkı da bundan sahibi amelin gözetmi� oldu�u maksad ve gayeyi

geçmemektir. Onun için en büyük muradları fâni olan Dünya hayat ve ziynetinden ıbaret bulunanların

amellerinin ecri de hayatı Dünyadan ileri geçmez, bakıyâta irmez. Bunlar maksad ve niyyetlerine göre

sa'y-ü amellerinin bütün mükâfatını Dünyada almı� tüketmi� bulunurlar. Sonuna gelince:
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mahrumlardır ki

bunlar - Dünya hayat ve ziynetini murad eder olanlar
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ate�ten ba�ka hiç bir �ey yoktur.

›bè� îÏ© aìÈ¢ä� •
� bß� �Áj¡y
� ë� 

o

Âhırette kendilerine

ve bütün i�ledikleri orada

habtolmu� bulunur. - Ya'ni Dünyada bir iyilik de i�lemi� bulunsalar hüsn i niyyetleri olmadı�ı, bütün

san'atlarını mücerred Dünya hayatı için yapmı� bulundukları cihetle Âhırette hepsinin hiçli�i, bo� birer

sanîa oldu�u tezahür eder.
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ve her ne yaparlarsa

bâtıldır. - Haddi zatında bo�tur, dipsizdir, sonu yoktur. Çünkü Dünya hayatı haddi zatında fâni oldu�undan

onu tutmak veya tezyin etmek için her ne yapılsa bo�tur. Ecel gelince hepsini siler, süpürür götürür. Daha

açıkçası Allahdan ba�kası fâni oldu�undan mahza Allah için yapılmı� olmıyan her amel bâtıldır.«
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ya'ni akl-ü iz'anı bulunan

imdi Rabbından bir beyyine üzerine olan -
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ve onu ondan bir �âhid ta'kıb eden - ya'ni

yine Rabbından bir �âhid olarak gelen mu'cizei Kur'anın �ehadeti ile de saniyen te'yid ve tesbit edilen,

salisen
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daha evvelinden de bir

imam ve rahmet olarak Musanın kitabı, �âhidi bulunan kimse artık onlara benzer mi?

›Ù
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bunlar bu evsaf ile muttasıf olan, yanında

Rabbından bir beyyinesi, parlak bir bürhanı ırfanı ve ardında önünde iki mukaddes �âhidi bulunan

kimseler, ya'ni Muhammed ve eshabı

ederler
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ona iyman ederler - ya'ni dini islâmı tasdık

ve muhtelif hızıblerden - fırkalardan - her kim

buna küfrederse
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onun da mev'ud yeri ate�tir. -

binaenaleyh bunda, bu kitabda hiç �üphen olmasın
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ve lâkin nâsin ekserîsi iyman etmezler -

Çünkü aklı selîmleri ve vicdanı müstakımleri yoktur, hayatı Dünya �ehevatile kalbleri körlenmi�tir.
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Meali �erifi

Celâlim hakkı için vaktıyle Nuhu kavmine gönderdik; �öyle diye ki haberiniz olsun ben size azâbın

sebeblerini ve halâsın yolunu beyan eden bir nezîrim 25 Allahdan ba�kasına ıbadet etmeyin, cidden ben

size elîm bir günün azâbından korkuyorum 26 Buna kar�ı kavminden küfüreden cümhur cemahat dediler

ki: biz seni ancak bizim gibi bir be�er görüyoruz ve sana tâbi' olanları da ilk nazarda en a�a�ılıklarımızdan

ıbaret görüyoruz, sizin bize fazla bir meziyyetinizi de görmüyoruz, hattâ sizi zannediyoruz ki yalancılarsınız

27 Ey kavmim! dedi: söyleyin bakayım reyiniz nedir? E�er ben rabbımdan (bir beyyine) açık bir bürhan

üzerinde isem ve bana tarafından bir rahmet bah�etmi� de size onu görecek göz verilmemi� ise biz size

onu istemedi�iniz halde ilzam mı edece�iz? 28 Hem ey kavmim! Buna kar�ı ben sizden bir mal

istemiyorum, benim ecrim ancak Allaha âiddir, ve ben o iyman edenleri
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ko�acak de�ilim, elbette onlar rablarına kavu�acaklar, ve lâkin ben sizi cahillik eder bir kavim görüyorum

29 Hem ey kavmim! Ben onları ko�arsam Allahdan beni kim kurtaracak? Artık bir dü�ünmez misiniz? Ben

size ne Allahın hazîneleri benim yanımda, ne de gaybı bilirim demiyorum, ben bir Mele�im de demiyorum,

o sizin gözlerinizin horladıkları hakkında Allah, onlara hiç bir hayır vermez de demem, onların içlerindekini

en iyi bilen, Allahdır, ben o halde zalimlerden olmu� olurum 31 Ey Nuh ! dediler : cidden bize mücadele

ettin, cidalimizde çok ileri de gittin, de haydi bizi tehdid edib durdu�un azâbı getir de görelim, sadıklardan

isen 32 Onu, dedi: ancak Allah getirir: dilerse, ve siz onu âciz bırakacak de�ilsiniz 33 Ben size nasıhat

etmek istemi� isem de Allah sizi helâk etmek murad

ediyorsa benim nasıhatim size fâide de vermez, rabbınız o, ve siz nihayet ona irca' edileceksiniz 34 Yoksa

onu uydurdu mu diyorlar? De ki: e�er uydurdumsa vebali benim boynumadır, halbuki ben sizin

yüklendi�iniz vebalden berîyim 35 Bir de Nuha vahyolunmu�tu ki haberin olsun kavminden iyman etmi�

olanlardan maada hiç biri iyman etmiyecek, onun için her ne yaparlarsa gam yeme de 36 Bizim

nezaretimiz altında ve vahyimiz dâiresinde gemi yap, hem o zulmedenler hakkında bana hıtab etme' çünkü

onlar garkedilecekler 37 Gemiyi yapıyordu, kavminden her hangi bir güruh de yanından geçtikçe onunla

e�leniyorlar, dedi: bizimle e�leniyorsanız, biz de sizi sizin e�lendi�iniz gibi e�lenece�iz 38 �leride

bileceksiniz kime rüsvay edecek azâb gelecek ve daimi azâb ba�ına inecek 39 Nihayet emrimiz geldi�i ve

tennur feveran etti�i vakıt dedik ki: yükle içine her birinden iki�er çift, ve aleyhinde huküm sebketmi�

olandan maada ehlini ve iyman edenleri, maamafih pek azından maadası beraberinde iyman etmemi�ti,

dedi 40 binin içine, Allahın ismile mecrasında da mürsâsında da, hakıkat rabbım �üphesiz bir gafuri

rahîmdir 41 Gemi, içindekilerle birlikte da�lar gibi dalgalar içinde akıp gidiyordu, Nuh, o�luna ba�ırdı, ayrı

bir
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yere çekilmi�ti, ay o�lum, gel bizimle beraber bin, kâfirlerle beraber olma dedi 42 O, ben: beni sudan

koruyacak bir da�a sı�ınaca�ım dedi, bu gün, dedi: Allahın emrinden koruyacak yoktur, me�er ki o rahmet

buyıra derken, dalga aralarına giriverdi, o da bo�ulanlardan oldu 43 bir de denildi: ey Arz! Yut suyunu ve

ey Semâ! Açıl, su çekildi i� bitirildi ve gemi, Cudî üzerinde durdu, o zalim kavme def'olun denilmi�ti 44 Nuh,

rabbına nidâ etti de ya rabb: dedi elbette o�lum benim ehlimdendir ve elbette senin va'din haktır ve sen

ahkemülhâkimînsin Ya Nuh! buyurdu: o senin ehlinden de�il, o gayri salih bir amel, binaenaleyh

bilmedi�in �ey'in benden isteme ben seni câhillerden olmaktan tahzir ederim 46 Ya rabb! Dedi:

senden

bilmedi�im �ey'i istemekten sana sı�ınırım, sen bana ma�rifetini reva, rahmetini atâ kılmazsan ben husrâna

dü�enlerden olurum 47 Ya Nuh! Denildi: in bizden bir selâm ve bir çok berekât ile sana ve beraberindeki

kimselerden bir çok ümmetlere, daha bir çok ümmetler; ileride onları da müstefid edece�iz, sonra onlara

bizden bir elîm azâb dokunacak 48

25.
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Kasem olsun ki vaktiyle de Resul yaptık gönderdik

›ƒÛa 9é©ß¡ì¤Ó� óÛ¨a¡ by
¦ ìã¢

Nuhu kavmine... ilh.-bu Sûrenin kıssaları da sûrei A'raftakine

�ebihtir. Bunda da onun gibi evvelâ Nuh ile ba�lanmı�, sonra Hud, sonra Salih sonra Lût (�u kadar ki

burada buna �brahim ile bir mukaddime yapılmı�, sonra �uayb, sonra da Musâ ve Harun zikrolunmu�)

Fakat bunlar oradakilerin bir tekrarı de�il, ba�ka ba�ka noktaları, nükteleri, hikmetleri, ıbretleri muhtevî

tafsılleridir. Mevzu' ve gaye bir olmakla beraber mazlumların ayrı hususiyetleri vardır. Bu kıssalar, o kadar

güzel ıberi, hıkem ve nasayihi ihtiva etmektedir ki her biri cildlerle tafsıle müsaid ilhamlar bah�edecek birer

sahifei hikmettir. Lakin biz bunların böyle telhıs ve tefrikındaki hikmeti beyanı ihlâl etmemek için

ekserisinde
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sadece misal ile iktifa ediyoruz. Binaenaleyh tavsıye ederiz ki bunları basît bir surette okuyub

geçivermemeli, iyice tefekkür ve teemmül etmeli, ıbret nazariyle dersi ilham almak için okumalıdır.

38.
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Gemiyi yapıyordu - Hazreti Nuhun gemisinin evsafı hakkında ba'zı

sözler nakl - olunmu�tur. Ezcümle denilmi�tir ki

tulü üç yüz zira', arzı elli zira', semada tulü, ya'ni su kesiminden yukarı irtifaı otuz zira', sactan ma'mul üç

anbarlı bir gemi idi,

Hasenden naklolundu�una göre de tulü bin iki yüz, arzı altı yüz zira', imi�. Fakat bu gibi tafsılâta giri�mek

bîhude, do�rusunu ta'yin

imkansızdır. Bu babda Kur'andan ma'lûm olan �udur ki kavminin mü'minlerini ve ihtiyacları bulunan �eyleri

ve her hayvandan iki e�i,

ya'ni bir çifti istiab edecek vüs'atte imi�. Ancak bize bu geminin yelken gemisi olmayıb vapur gibi ocaklı ve

istim gibi feveranlı, ya'ni

kaynayıb fı�kıran bir kuvvei muharrıkeyi haiz bir gemi oldu�unu ifham eden �u cümle pek ziyade �ayanı

dikkattir:

40.
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Ta ki emrimiz geldi ve tennur

feveran etti - ya'ni bu gayeye gelinceye kadar Nuh gemi sun'una devam eyliyor. Kavmi de alay ediyordu - O

vakıt

›ƒÛa bè� îÏ© ¤3à¡y
¤ a bä� Ü¤Ó¢

yükle, dedik ona ilh -

TENNUR lugatte kapalı bir ocak, bir fırındır ki lisanımızda en ziyade «tandır» ta'bir olunur. Leys demi�tir ki

«tennur umumiyyetle her lisana geçmi� bir lafızdır. Arkada�ı «tennar» dır.» Ezherî de demi�tir ki: «bu

delâlet eder ki isim ba'zan a'cemî olur. Arab onu ta'rib eder de Arabî olur. Ve buna delil, aslı tennar

olmasıdır. Bundan evvel kelâmı Arabda tennur, ma'ruf de�ildir. Bunun nazıri ba�ka lisandan Arabcaya

girmi� olan diybac, dinar, sündüs, istebrak gibi kelimelerdir ki Arab bunlarla tekellüm edince hep Arabî

olmu�lardır.»

gça.
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FEVERAN da ma'lûmdur ki kuvvet ve �iddetle kaynamak, fı�kırmaktır. �imdi biz gemiden bahsolunurken

tam ocak, feveran etti�i sırada yük emri verildi�ini i�itti�imiz zaman o geminin harekete müheyya fayrab

vaz'ıyyetinde bir vapur oldu�unu anlamakta hiç tereddüd etmeyiz. Lâkin vapuru görmemi� olanlar buna

intikal edemez ve «aceba bu ocak feveranı ne demektir. Bu olsa, olsa bir i�aret olacaktır» diye dü�ünmekte

ma'zur olurlar.

Eslâfi müfessirîn bunun hakkında muhtelif ma'nâlar kayd ve nakl etmi�lerdir ki bunları burada telhıs edelim:

1 - Ekser müfessîrin tennurun hakıkaten bir ocak ma'nâsına oldu�unda müttefıktır. Kimisi Nuha mahsus bir

tennur idi demi�. Bir ço�u ekmek pi�irilen bir fırın idi demi�, bunu da kimi Âdemden kalma idi demi�, kimi

Hazreti Nuhun zevcesinin ekmek pi�irdi�i bir tennur idi demi�, kimi ta�tan idi, kimi Kûfe tarafında idi demi�

ve hattâ Hazreti Aliden Kûfe mescidinin yerinde idi diye bir söz nakledilmi�, kimi �amda - «Ayni verdan»

nam mevzı'de, kimi de Hindde idi demi� ve bütün bunlar feveranı suyun kazanda kaynar gibi fırından

kaynayıb fı�kırmasıyle iyzah etmi�lerdir. Böyle bir feveran âyette niçin geminin in�asına bir müntehâ ve

yüklenmesi emrine bir �art ve mebde gösterilmi�? Bunun vechine gelince de Allah tealâ, bunu Hazreti

Nuha tufanın ba�lıyaca�ına bir alâmet olmak üzere ta'yin buyurub önce haber vermi� ve binaenaleyh bu

alâmet ve mu'cize zuhur etti�i zaman yüklemek emrini vermi� demi�ler. Fakat bir kısmı müfessirîn bu vechi

baîd görmü�ler ve ba�ka ma'nâlar vermi�lerdir. Bu suretle:

2 - Arabda ba'zan Yer yüzüne de tennur ıtlakı vaki' oldu�undan tennurun feverânı yer yüzünden suların

fı�kırması olacak. Netekim sûrei «Kamer» de «

bã¦ìî¢Ç¢ 
� ‰¤ü
� ¤ a bã� Š¤�v
£ Ï� ë� PŠ§9à¡è� ä¤ß¢ õ§b¬à� 2¡ õ¡b¬à� �
£ Ûa l
� aì� 2¤a� b¬ä� z
¤ n� 1� Ï�

7‰� †¡Ó¢ ¤†Ó� Š§ß¤a� ó¬¨ÜÇ� õ¢b¬à� Û¤a óÔ� n� Û¤bÏ� » buyurulmu�tur demi�ler. Kürei Arzın bir büyük fırın
ma'nâsında oldu�unu i�'ar eden
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bu kavil dahi �ayanı dikkat ise de bu surette feverana yakı�an ma'na su fı�kırması de�il, ate� püskürmesi

olurdu.

3 - Tennurdan murad, Arzın �erefli ve yüksek mevzı'leri demektir ki bir harika olarak oralara bile sular

fı�kırmı�tır demi�ler.

4 - Farettennur, �efak attı, sabah oldu ma'nasına gelir denilmi� ve bunun Hazreti Aliden menkul oldu�u

söylenmi�.

5 - �� kızı�tı, �iddetlendi ma'nâsına = «

¢ îŸ

� » fırın kızdı denildi�i gibi « farattennur » da
¡ ì� Û¤a �óà¡y

böyledir denilmi�. Lâkin bu dört ma'nânın dördü de mecaz ve zatı mes'ele, harikul'âde bir hâdiseye ait

bulundu�u cihetle cümhurı müfessirîn tennur kelimesinin hakıkî ma'nâsından udule sebeb olmadı�ını

söylemektedirler.

6 - Ebû Hayyan tefsirinde Hasenden rivayet olarak tennur = «

ò¡ä� î1¡�
£ Ûa ó¡Ï õ¡bà� Û¤a Ê
¤ a¡ É¢™
¡ bà� n¡u
¡ ì¤ß� » gemide suyun mevzi'ı ictimai» diye nakl
edilmi�tir ki bu ifade hemen hemen geminin kazanını andırıyor. Görülüyor ki müfessirînin rivayetlerinin bir

hayli noktaları arz etti�imiz ma'naya temas eder bir haldedir. Rivayetlerdeki bu tafsılât da görüldükten

sonra biz �imdi bihakkın diye biliriz ki tennurun hakikaten bir ocak olması aynı zamanda onun gemide su

toplanan bir kazan ile müterafık olmasına mani' de�ildir. Cümhurun ocak rivayetile bu rivayet beyninde

münafat yoktur. «Lâmi ahd» ile «ettennur» buyurulması bunun gemiye ait bir tennur olmasında zâhirdir.

Aynı zamanda Hazreti Nuha mahsus bir tennur olması da buna münafi de�ildir. Çünkü bu onun bir

mu'cizesidir. Sahib Ke��afın da tashiri vechile ayette «

müteallik olub ma'na «

ó�n£y
� » gayesi yukarıda ki « É¢ä� –
¤ í� » fi'line

ó�n£y
� Ù
� Ü¤1¢Û¤a É¢ä� –
¤ í� » demek oldu�u cihetle tennurun feveranı gemideki

san'atın bir nihayeti ve haml-ü hareket emrinin �art ve mebdei gösterilmi� bulundu�unda mülâhaza edilirse

tennurun feveranı geminin kuvvei muharrikesini anlattı�ı ve «

‰¢ì¢ä£�n£Ûa‰� bÏ� » bu günkü ta'bire göre
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«nihayet emrimiz gelib gemi fayrab edildi�i vakıt» demek oldu�u tezahür eder. Ve bunda tennur ve

feverân kelimeleri hakikat oldu�u ve âyetin bu ma'nada gayet zâhir bulundu�u da �üphesizdir.

Binaenaleyh nassta hakikati ve zâhiri bırakıb da te'vil arama�a hiç de sebeb yoktur. Geminin in�ası tamam

olub fayrab haline gelmesi emri ilâhi olan tufanın ba�lıyaca�ına bir alâmet olmasında da münafat yoktur.

Âyetin bu zâhirine kar�ı o zaman öyle bir vapur nasıl yapılabilirdi ve yapılmı� olsa bu san'at unutulur mu

idi? gibi bir istib'ad ve tevehhümden ba�ka denecek bir �ey de bulunamaz. Halbuki mukaddemâ ma'lûm

olub da sonradan gaib olmu� sanayiı tecribiyyenin bile tarihte misali eksik olmadı�ı gibi bervecibâlâ - «

bä� î¡y
¤ ë� ë� bä� ä¡î¢Ç¤b� 2¡ Ù
� Ü¤1¢Û¤a É¡ä� •
¤ aë� » mantukunca Allah tealânın hıfz-u vahyile yapılmı�
olan ve 40.

›å
� ë¤‹� 3
¢ å
¤ ß¡
¡ î¤ä� q¤a å
¡ î¤u
§£ ×

çifti, ya'ni erke�i di�isi bulunan her �eyden - ki

tafsılini Allah bilir - iki�er dane humule alabilen ve bunlarla beraber Hazreti Nuhun bir o�lundan ba�ka

ehl-ü ıyalini ve az miktarda da olsa kavminden iyman etmi� olanları dahi yüklenerek - 42.

›4
� x
¤ m� ó
� ç¡ë� 
¡ bj� v
¡ Û¤b×
§ ì¤ß� óÏ© ¤áè¡2¡ ôŠ©v

buyruldu�u üzere da�lar gibi dalgalar

içinde cereyan edip giden harikul'âde bir geminin alel'âde bir yelken gemisi farzedilmesi daha müsteb'ad

olaca�ında �üphe edilemez.

43.

›é¡¨Ü£Ûa Š¡ß¤a� å
¤ ß¡ â� ì¤î� Û¤a á� •
¡ bÇ� ü� 

bu gün Allahın emrinden kurtaracak yok -

ya'ni bu gün ba'zı esbabı âdiyyeye iltica ile âfattan halâs mümkin olabilen

mu'tad vekayı' günlerine benzemez ve bu vak'a senin zannetti�in gibi alel'âde bir su de�il, Allahın emri

mahsusu olan büyük bir azâbdır. Bundan da� de�il, hiç bir �ey kurtaramaz

›7á� y
¤ ß� ü�£ a¡
¡ ‰� å

ancak onun merhamet ettikleri müstesna - ki bunlar gemide bulunanlardır. Burada
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tufanın umumî oldu�u anla�ılıyor ki me�hur olan da budur. Fakat bu umumun Arzdan maada olan âlemlere

tenavülü olmadı�ında söz yoktur. Netekim sûrei «

ìã » ta Hazreti Nuhun duası «

a‰¦b�í£…� å
� íŠ©Ï¡bØ
� Û¤a �åß¡ 
� ¤ a óÜ� Ç� ‰¤ˆ� m� ü� l
£¡ ‰� » dır. Binaenaleyh Arzda
¡ ‰¤ü
derecei �umulü hakkında da Arzın her tarafını de�il, o zaman insan ile meskûn olan taraflarını hisaba

almak lâzım gelecektir. Bu surette de Hazreti Nuhun bütün insanlara mı, yoksa bir kavmi mahsusa mı

meb'us oldu�u mevzuı bahs olacaktır ki bu nokta, muhtelefün fihtir. Her halde mü�arün'ileyhin meb'us

oldu�u insanların bulundukları yerde tufanın umumiyyeti kat'î, maverası zannîdir. (Sûrei «Nuh» a bak).

›å
� îÓ©Š� Ì¤à¢Û¤a �åß¡ æ
� bØ
� Ï� x
¢ ì¤à� Û¤a bà� è¢ä� î¤2� 4
� by
� ë� 
giriverdi ve binaenaleyh gark edilenlerden oldu 44.

›Ú
¢ ‰¤a� b¬í� 
¡ õ� b¬ß� ó©ÈÜ� 2¤a 

›3
� îÓ©ë� 

ey Arz yut suyunu

Derken aralarına dalga

ve denildi

›óÈ©Ü¡Ó¤a� õ¢b¬à� 
� bí� ë� 

ve ey

Sema, kes - bu emirlerin ifade etti�i heybeti bir tasavvur etmeli de Yere gö�e böyle emr-ü hukm eden

saltanatı ilâhiyyenin azamet-ü kibriyasını dü�ünmeli. Buna ne inkıyad etmez? -

›Š¢ß¤ü
� ¤ a �óš
� îË©ë� 
¡ Ó¢ë� õ¢b¬à� Û¤a œ

Su çekildi ve emir icra edildi - azâb emri itmam

olundu, - garkolacak oldu, kurtulacak kurtuldu, i� bitirildi

›ô
£¡ …¡ìv
¢ Û¤a óÜ� Ç� p
¤ ì� n� 
¤ aë� 

gemi de Cûdî üzerine oturdu. -

CÛDî; engince bir da� ki Musulda denilmi�, Elcezirede de denilmi�, Âmidde denilmi�, �amda denilmi�.

Ebû Hayyan diyor ki «Cezirede veya Amidde denilmesi Musula kurbiyyetleri hasebiledir. » Bir de

denilmi�tir ki Cudî her da�a ıtlak edilir bir ismi cinstir. Netekim Zeyd �bni Amr �bni Nüfeylin �u beyti bu

kabildendir:

éÛ …ìÈí bãbzj áq éãbzj
†àvÛaë ô…ìvÛa |j bäÜjÓë

ki bizden evvel da� ve buz tesbih etti demektir.
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›å
� îà©Û¡b�Ä
£ Ûa â¡ì¤Ô� Ü¤Û¡ a†¦È¤2¢ 3
� îÓ©ë� 

Ve o zalimler güruhuna defi'olun denildi - Nuh

aleyhisselâma kar�ı vaz'ıyyetleri bâlâda beyan olunan ve haklarında

«

a‰¦b�í£…� å
� íŠ©Ï¡bØ
� Û¤a �åß¡ 
� ¤ a óÜ� Ç� ‰¤ˆ� m� ü� l
£¡ ‰� » buyurulan o zalim
¡ ‰¤ü

kavm bu suretle mahvedildi.

48.

›
¢ ìã¢ bí� �3îÓ©

ya Nuh! Denildi

›p
� Š� 2� ë� b�£äß¡ â§5� 
� 2¡
§ b×

›Á
¤ j¡ç¤a

in

bizden selâmet ve berekât ile

›6Ù
� È� ß� å
¤ �£àß¡ á§ß� a¢ ó¬¨ÜÇ� ë� Ù
� î¤Ü� Ç� 

sana ve maıyyetindekilerden - gelecek - nice

ümmetlere -

›á¤è¢È¢n£¡à� ä¢
� á¥ß� a¢ë� 

Dünya metaıyle intifa' ettirece�iz -

nice ümmetler de olacak ki biz onları mütemetti' kılaca�ız:

›á¥îÛ©a� l
¥ aˆ� Ç� b�£äß¡ á¤è¢¢
£ à� í� �á£q¢

kendilerine bizden elîm bir azâb dokunacak. - Yukarıda «

sonra da

¥ îÜ©Ó� ü�£ a¡ ¬é¢È� ß� å
3
� ß� a¨ b¬ß� ë� »

buyuruldu�u cihetle Hazreti Nuhun ehlinden ma'ada maıyyetinde bulunanlar, az kimselerdi, Allah tealâ,

Hazreti Nuha ve bunlara öyle bir selâmet ve berekât ihsan buyurmu� ki bunlar ço�aldıkça ço�alacak ve

kendilerinden bir çok ümmetler gelecek, bunlar da iki kısım olacak, bir kısmı yine o selâmet ve berekâta

mazher olup Kıyamete kadar tekessür ve tezayüd edecek, di�er bir kısmı da bir müddet Dünya metaından

intifa' edecekse de sonra elîm azâba çarpılacak, Âhiret selâmeti bulmıyacaklardır. Görülüyor ki bu âyet,

eski tarihlerde �ayi' olan bir mes'eleyi tevzıh ve tashih ediyor. Demek olur ki tufandan sonraki insanlar

yalnız Hazreti Nuhun üç o�lunun sülâlesinden ıbaret de�ildir. Hazreti Nuhun ma'ıyyetinde bulunan sair

mü'minlerin sülâleleri de mazharı berekât olmu�tur. Zira Hazreti Nuhun beraberinde bulunan o�ulları «

� Ü� ç¤a� ë� » hıtabındaki ehlinde dahildir. « 3
Ù
¥ îÜ©Ó� ü�£ a¡ ¬é¢È� ß� å
� ß� a¨ b¬ß� ë� 6å
� ß� a¨ å
¤ ß� ë� »
buyurulan ma'ıyyeti ise ehlinin gayrı mü'minlerdir ki selâmet ve berekât ile taltıf buyurulan «

6Ù
� È� ß� å
¤ �£àß¡ á§ß� a¢ » bunların hepsine �amildir. O halde
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bütün ümmetlerin evlâdı Nuhtan inti�arı hakkındaki nakli tarihî mutlak bir hakikat de�il, ta�lib tarikıyle bir

ifade olacaktır. Zira bu selâm ve berekâtta en büyük hıssa Hazreti Nuha ve evlâdına aiddir. Rivayet

olundu�una göre Hazreti Nuh, Recebin onunda gemiye binmi� ve Muharremin onunda inmi�, o gün

�ükran olarak oruç tutmu� ve bu, sünnet olmu�tur.

Ya Muhammed !

b¬è� à¢Ü� È¤m� o
� ä¤×
¢ bß� 7Ù
� î¤Û� a¡ b¬è� îy
¤ ß¡ Ù
� Ü¤m¡ ›TY
© ìã¢ k
¡ î¤Ì� Û¤a õ¡b¬j� ã¤a� å
›;å
� îÔ©�n£à¢Ü¤Û¡ ò� j� Ó¡bÈ� Û¤a �æ
£ a¡´ 6Š¤j¡•
¤ bÏ� ´a6ˆ� ç¨ 3
¤ ß¡ Ù
� ß¢ì¤Ó� ü� ë� o
� ã¤a�
¡ j¤Ó� å

Meali �erifi

��te bunlar gayb haberlerinden, sana bunları vahyile bildiriyoruz, bundan evvel onları ne sen bilirdin ne

kavmin, böyle, o halde sabret, her halde akıbet müttekılerindir. 49

Burada Nuh kıssasının hıssai ıbreti ıhtar olunurken sûrei «Yunüs» ün âhirine bir i�aret ve te'yid yapılmı� ve

bu suretle

bu Sûrenin vechi tesmiyesi olan Hûd kıssasına geçilmi�tir. �öyle ki:

-2:

bß� é� ¨£ÜÛa aë†¢j¢Ç¤a â¡ì¤Ó� bí� 4
� bÓ� a6¦…ìç¢ á¤ç¢b
� a� …§bÇ� óÛ¨a¡ë� ›UP
› æ
� ëŠ¢n� 1¤ß¢ ü�£ a¡ á¤n¢ã¤a� æ
¤ a¡ 6ê¢Š¢î¤Ë� é§Û¨a¡ å
¤ ß¡ á¤Ø
¢ Û�
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óÜ� Ç� ü�£ a¡ �ôŠ¡u
¤ a� æ
¤ a¡ a6¦Šu
¤ a� é¡î¤Ü� Ç� á¤Ø
¢ Ü¢d� 
¤ a� ü
¬ � â¡ì¤Ó� bí� ›UQ
�á£q¢ á¤Ø
¢ �2£‰� aëŠ¢1¡Ì¤n� 
¤ a â¡ì¤Ó� bí� ë� ›UR �æìÜ¢Ô¡È¤m� 5� Ï� a� ó
6 ã©Š� À
� Ï� ôˆ©�Û£a
£ Ûa 3
óÛ¨a¡ ñ¦�£ìÓ¢ á¤×
¢ …¤Œ¡í� ë� a‰¦a‰� †¤ß¡ á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� õ� b¬à� �
¡ ¡Š¤í¢ é¡î¤Û� a¡ aì¬2¢ìm¢

bä� n� ÷¤u
¤ ß¢ aì¤�Û£ì� n� m� ü� ë� ¤áØ
¢ m¡�ì£Ó¢
¡ bß� …¢ìç¢ bí� aìÛ¢bÓ� ›US �åîß©Š¡v
� Û� å
Ù
¢ z
¤ ã� bß� ë� Ù
� Û¡ì¤Ó� å
¤ Ç� bä� n¡è� Û¡a¨ ¬ó×
¢ z
¤ ã� bß� ë� ò§ä� î£¡j� 2¡
© ‰¡bn� 2¡ å
� bÓ� õ§6ì¬
4
¢ 2¡ bä� n¡è� Û¡a¨ œ
¢ È¤2� Ù
� íŠ¨n� Ç¤a ü�£ a¡ 4
¢ ìÔ¢ã� æ
¤ a¡ ›UT å
� îä©ß¡¤ìªà¢2¡
¤åß¡ ›UU =æ
� ì×
¢ Š¡’
¤ m¢ b�£àß¡ õ¥ô
¬ Š©2� óã£©a� aë¬†¢è� ‘
¤ aë� é� ¨£ÜÛa †¢è¡‘
¤ a¢ ó
¬ ã£©a¡
óÜ� Ç� o
¢ Ü¤�×
£ ì� m� ó©ã£a¡ ›UV æ
� óã©ë†¢îØ
¡ ëŠ¢Ä
¡ ä¤m¢ ü� �á£q¢ bÈ¦îà©u
© Ï� é©ã¡ë…¢
ó©2£‰� �æ
£ a¡ b6�èn¡î� •
¤ ß¡bß� 6á¤Ø
¢ 2£¡‰� ë� ó2£©‰� é¡¨£ÜÛa
¡ bä� 2¡ ˆ¥
¡ a¨ ì� ç¢ ü�£ a¡ ò§�£2a¬…� å
¢ Ü¤
o
¢ n¢Ì¤Ü� 2¤a� †¤Ô� Ï� aì¤�Û£ì� m� æ
¤ b¡Ï� ›UW á§îÔ©n� 
¤ ß¢ Â
¡ ‰¤a¢b¬ß� á¤Ø
§ aŠ� •
¡ óÜ¨Ç�
�æ
£ a¡ b6¦dî¤,‘
� é¢ã� ë¢Š£š
¢ m� ü� ë� 7á¤×
¢ Š� î¤Ë� bß¦ì¤Ó� ó2£©‰� ¢ÑÜ¡‚
¤ n� 
¤ í� ë� 6á¤Ø
¢ î¤Û� a¡ é¬© 2¡
› Å
¥ î1©y
� õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ ×
¢ óÜ¨Ç� ó2£©‰�
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ò§à� y
¤ Š� 2¡ é¢È� ß� aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£aë� a…¦ìç¢ bä� î¤�v
£ ã� bã� Š¢ß¤a� õ� b¬u
� b�£àÛ� ë� ›UX
7
aë†¢z
� u
� …¥bÇ� Ù
� Ü¤m¡ë� ›UY Å
¤ ß¡ á¤ç¢bä� î¤�v
£ ã� ë� b�ä£ß¡
§ îÜ©Ë� l
§ aˆ� Ç� å
›VP †§îä©Ç� ‰§b�j£u
� 3
£¡ ×
¢ Š� ß¤a� aì¬È¢j� �m£aë� é¢Ü� 
¢ ‰¢ aì¤–
� Ç� ë� ¤áè¡2£¡‰� p
¡ bí� b¨2¡
aëŠ¢1� ×
� a…¦bÇ� �æ
£ a¡ ü
¬ � a� ò¡6à� î¨Ô¡Û¤a â� ì¤í� ë� ò¦ä� È¤Û� bî� ã¤¢†£Ûa ê¡ˆ¡ç¨ óÏ© aìÈ¢j¡m¤a¢ë�

›;…§ìç¢ â¡ì¤Ó� …§bÈ� Û¡ a†¦È¤2¢ ü� a� 6á¤è¢�2£‰�

Meali �erifi

Âda da karde�leri Hûdu gönderdik; ey kavmim! Dedi: Allaha kulluk edin, sizin ondan ba�ka bir ilâhınız

daha yok, siz sade iftirâ edip duruyorsunuz 50 Ey kavmim buna kar�ı ben sizden bir ecir istemiyorum,

benim ecrim ancak beni yaratana aiddir, artık

akıllanmıyacak mısınız? 51 Hem ey kavmim rabbınızın ma�rifetini isteyin, sonra ona tevbe ile müracat edin,

ki üzerinize bol bol Semanın feyzını indirsin ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak müzdad buyursun, gelin

mücrim mücrim dönüp gitmeyin. Ey Hûd, dediler: sen bize bir beyyine getirmedin, biz ise senin sözünle

ilâhlarımızı terk etmeyiz ve biz sana inanmayız 53 Yalnız deriz ki her halde ilâhlarımızın ba'zısı seni fena

çarpmı�, dedi ki: i�te ben Allahı i�had ediyorum siz de �âhid olun, i�te ben ondan ba�ka ko�tu�unuz

�eriklerin hiç birini tanımıyorum, artık hepiniz toplanın bana istedi�iniz tuza�ı kurun, sonra bana bir lâhza

müsade de etmeyin 54-55 Her halde hem benim rabbım hem sizin rabbınız olan Allaha dayanmı�ım, hiç

yerde bir debelenen yoktur ki nasıyesini o tutmu� olmasın, �üphe yok ki
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rabbım do�ru bir yol üzerindedir 56 �imdi siz yüz çevirirseniz ben i�te size gönderilmi� oldu�um vazifemi

tebli� ettim, hem rabbım sizin yerinize ba�ka bir kavmi getirir de siz ona zerrece zarar edemezsiniz, her

halde rabbım her �ey'e kar�ı hafîzdır. Vaktâ ki emrimiz geldi, Hûdu ve maıyyetinde iyman etmi� olanları

tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık, hem onları galîz bir azâbdan kurtardık 58 ��te Âd, rablarının âyâtını

inkâr ettiler ve Peygamberlerine isyan eylediler ve her bir ınadcı cebbarın emri ardına gittiler 59 Hem bu

Dünyada bir lâ'netle ta'kıb edildiler hem Kıyamet gününde, bak Âd, rablarına hakıkaten küfrettiler, bak

def'oldu gitti o Hûd kavmi Âd 60

50.

›a6…¦ìç¢ á¤ç¢b
� a� …§bÇ� óÛ¨a¡ë� 

Âde de karde�leri Hudü - Resul gönderdik. Ya'ni Hud

aleyhisselâm nesebce di�er bir kavimden de�il, meb'us oldu�u Âd kavmi cümlesinden idi.

Tefsirlerde mü�arün'ileyhin nesebi hakkında iki rivayet vardır. Birincisi; «Hud �bni Abdillah ibni Rebah

�bnilhulûd �bni'avs ibni �rem ibni Sam ibni Nuh aleyhisselâm» dır. �kincisi de «Hud ibni �alih ibni Erfah�d

ibni Sam ibni Nuh ibni Ammi ebi âd» dır. Ya'ni Nuh, Âdın babasının amcasının o�lu imi�.

Hud gönderildi de ne dedi bilir misiniz?:

›â¡ì¤Ó� bí� 4
� bÓ� 

Ey benim kavmim, dedi

ma'bud ancak onu tanıyın, ancak ona kulluk edin

ba�ka hiç bir tanrı yoktur

›é� ¨Ü£Ûa aë†¢j¢Ç¤a

Allaha ıbadet edin -

›6ê¢Š¢î¤Ë� é§Û¨a¡ å
¤ ß¡ á¤Ø
¢ Û� bß� 

size ondan

›æ
� ëŠ¢n� 1¤ß¢ ü�£ a¡ á¤n¢ã¤a� æ
¤ a¡ size sade iftira ediyorsunuz - da ilâh

diye ba�kalarına tapıyorsunuz.

51.

›â¡ì¤Ó� bí� 

Ey benim kavmim

›a6Š¦u
¤ a� é¡î¤Ü� Ç� á¤Ø
¢ Ü¢d� 
¤ a� ü
¬� 

buna

kar�ı
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sizden bir ecr istemem - ya'ni bu sözüm sizden bir garaz ve ıvaz gözeterek söylenmi� de�ildir. Halıs muhlıs

bir nasıhattır. Bu ıhtarı her kıssada görürüz. Çünkü sıdk-u ıhlas, nübüvvet ve nasıhatın birinci �artı ve

muhıkk ile mübtılin en esaslı farkı oldu�u gibi tevhid iyman-ü akıdesinin de muktezası bu oldu�undan her

Peygamber ümmetine bu ıhtarı yapmı�tır. O halde bu ıhlâs neye denecek olursa

›ó
6 ã©Š� À
� Ï� ô©ˆ�Û£a óÜ� Ç� ü�£ a¡ ô
� Š¡u
¤ a� æ
¤ a¡
Bana bu ulvî fıtrati veren halikıma aiddir. Verece�ini o verecektir.

benim ecrim ancak beni yaradanadır. -

›æ
� ìÜ¢Ô¡È¤m� 5� Ï� a� 

artık siz akıl

etmez misiniz? Aklınızla dü�ünüb böyle halisâne söylenen ve sizin menfaatinize teallûk eden bu hak

nasıhati tutarak iftiradan vazgeçmez misin?

52.

›â¡ì¤Ó� bí� 

Ey benim kavmim

›á¤Ø
¢ �2£‰� aëŠ¢1¡Ì¤n� 
¤ a

ona kar�ı günahkârlı�ınızı i'tiraf edib ma�rifetini isteyiniz

rabbınıza isti�far eyleyiniz -

›é¡î¤Û� a¡ aì¬2¢ìm¢ �á£q¢

sonra da ona

tevbe ediniz - �irk-ü ısyandan nedamet ve iyman-ü istikametle ona müracat ve ubudiyyet ediniz

›a‰¦a‰� †¤ß¡ á¤Ø
¢ î¤Ü� Ç� õ� b¬à� �
£ Ûa 3
¡ ¡Š¤í¢

ki üzerinize bol bol Semanın feyzını göndersin -

kuraklık çektirmesin, hayatınızı kuru maddelerin tazyikından kurtarıb yükseltsin

›á¤Ø
¢ m¡�ì£Ó¢ óÛ¨a¡ ñ¦�£ìÓ¢ á¤×
¢ …¤Œ¡í� ë� 

ve kuvvetinize kuvvet ilâve etsin - ma'lûm olan cismanî

kuvvetinizi henüz tanımadı�ınız ma'nevî bir kuvvet zammile katlansın, artırsın

›å
� îß©Š¡v
¤ ß¢ aì¤�Û£ì� n� m� ü� ë� 

ve mücrim mücrim yüz çevirmeyin - ya'ni cürümlerinizde ısrar

ederek bu güzel nasıhatleri dinlememezlik etmeyin.

Görülüyor ki Hazreti Hudün bu tebligatı bu Sûrenin evvelindeki esaslardır. Hud aleyhisselâmın bu

tebligatında
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«ben size �u beyyine ile geldim» gibi bir tasrih yok ise de fıtrati irae ederek akl-ü kalbe hıtab eden delâil

vardır. Kur'anda daima tervic olunan bu kabîl delâil ve beyyinat ise Nakai Salih ve asayı Musâ gibi

beyyinati mahsûseden daha asîl, daha kavidir. Zira asıl da'vâ, ma'kul

olan tevhiddir. Lâkin kavmı Hud fı'len iymana muztarr kılacak ilcaî bir kuvvet görmedikçe o gibi beyyinatı

akliyyeye ehemmiyet

vermediklerinden 53.

›ò§ä� î£¡j� 2¡ bä� n� ÷¤u
¡ bß� …¢ìç¢ bí� aìÛ¢bÓ� 

ey Hud, dediler, sen bize

bir beyyine ile gelmedin - iymana muztarr kılacak açık bir delil ve mu'cize getirmedin - bu, tıpkı Mekke

mü�riklerinin Resulullaha inzal olunan âyetleri âyet saymayıp «

é¢È� ß� õ� b¬u
� ë¤a� Œ¥ä¤×
� é¡î¤Ü� Ç� 4
� Œ¡ã¤a¢ ü
¬ � ì¤Û�  P›ò¥í� a¨ é¡î¤Ü� Ç� 4
� Œ¡ã¤a¢ ü
¬ � ì¤Û� 

›6Ù
¥ Ü� ß� » demelerine benzer.

›Ù
� Û¡ì¤Ó� å
¤ Ç� bä� n¡è� Û¡a¨ ¬ó×
¢ z
¤ ã� bß� ë� 
© ‰¡bn� 2¡ å
ilâhlarımızı terketmeyiz

›4
¢ ìÔ¢ã� æ
¤ a¡

Ve biz senin sözünden dolayı

›å
� îä©ß¡¤ìªà¢2¡ Ù
� Û� å
¢ z
¤ ã� bß� ë� 

Ancak deriz ki

biz sana inanmayız. 54.

›õ§6ì¬
¢ 2¡ bä� n¡è� Û¡a¨ œ
¢ È¤2� Ù
� íŠ¨n� Ç¤a ü�£ a¡

ilâhlarımızdan ba'zısı her halde seni bir fenalıkla çarpmı� - ya'ni onlara dil uzattı�ından dolayı aklına fenalık

getirmi�, delirtmi�. «Bazısı» demeleri putlarının her birine ba�ka hassa isnad ettiklerinden, �u filân hususun

ilâhi, �u filân hususun ilâhi gibi isimler uydurduklarından dolayıdır.

Bu inkâr ve ınad ve hezeyana mukabil Hazreti Hud, bizzat kendisinin en büyük beyyinatı ilâhiyyeden

oldu�unu anlatan �u hakikatlerle cevab vererek

ben, Allahı i�had ederim

›ë¬†¢è� ‘
¤ aë� 

›4
� bÓ� 

dedi ki -

siz de �ahid olunuz ki 55.

›é©ã¡ë…¢ ¤åß¡ › =æ
� ì×
¢ Š¡’
¤ m¢ b�£àß¡ õ¥ô
¬ Š©2� óã£©a� 
uydurdu�unuz �eriklerden ben kat'ıyyen beriim

toplanarak bana istedi�iniz keydi yapınız.

›é� ¨Ü£Ûa ¢†è¡‘
¤ a¢ ó
¬ ã£©a¡

onun gayrısından sizin

›bÈ¦îà©u
� ó©ãë†¢îØ
© Ï� 

binaenaleyh hepiniz
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Ya'ni bundan daha açık ne beyyine arıyorsunuz, yalnız bana fenalık getirdi�ini iddia etti�iniz ba'zısı de�il

bütün �erikleriniz ve siz hepiniz toplanarak bana fenalık yapmak için diledi�iniz plânı kurun, istedi�iniz

hud'ayı tertib edin

›æ
¡ ëŠ¢Ä
¡ ä¤m¢ ü� �á£q¢

sonra bana mühlet de vermeyin - ya'ni elinizden

geleni irteye komayın hemen icra edin, asla pervam yoktur. 56.

›é¡¨Ü£Ûa óÜ� Ç� o
¢ Ü¤�×
£ ì� m� ó©ã£a¡
dayandım

›6á¤Ø
¢ 2£¡‰� ë� ó2£©‰� 

ben her halde Allaha tevekkül ettim - onun emr-ü hıfzına

ki rabbım ve rabbınızdır. - Benim de malikim, Efendim odur, sizin

de, onun irade ve me�iyyeti olmadan ne sizden bir �ey sadır olabilir, ne de bana bir musibet irebilir, Çünkü

›b6è� n¡î� •
¤ ß¡bß� 
¡ bä� 2¡ ¥ˆ
¡ a¨ ì� ç¢ ü�£ a¡ ò§�£2a¬…� å

hiç bir dabbe (bir deprenen) yoktur ki

o,onun asıyesini tutmu� olmasın - ya'ni hepsi kabzai kudretinde müsehhar milkidir, diledi�i gibi tasarruf

eder, hiç birini kaçırmaz, isterse hiç kımıldatmaz. Nasıyesinden tutmak, perçeminden yakalamak, zapt-u

teshir de meseldir.

›á§îÔ©n� 
¤ ß¢ Â
£ a¡
§ aŠ� •
¡ óÜ¨Ç� ó2£©‰� �æ

�üphe yok ki rabbım bir do�ru

yol üzerindedir. -Do�rulu�un hamîsi, do�ruların yardımcısıdır. Rızası hakk-u adil ve istikammettedir. 57.

›aì¤�Û£ì� m� ¤æb¡Ï� 

Artık siz yine yüz çevirirseniz - ya'ni bu açık ve kat'î hakıkatleri dinlemez ve do�ru

tevhid yolunu tutmazsanız

›6á¤Ø
¢ î¤Û� a¡ ¬é©2¡ o
¢ Ü¤
¢ n¢Ì¤Ü� 2¤a� †¤Ô� Ï� 
¡ ‰¤a¢b¬ß� á¤Ø

ben size

gönderildi�im �ey'i ibla� ettim - vazifemi yaptım

›7á¤×
¢ Š� î¤Ë� bß¦ì¤Ó� ó2£©‰� ¢ÑÜ¡‚
¤ n� 
¤ í� ë� 

rabbım - beni mes'ul etmez - de sizden ba�ka bir kavmi istıhlâf eder. - Ya'ni sizi helâk eder, yerinize ba�ka

bir kavmi halef yapar, hılâfeti onlara verir

›b6d¦î¤,‘
� é¢ã� ë¢Š£š
¢ m� ü� ë� 

ve siz ona hiç bir �ey

zarar
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edemezsiniz. Onun emrinden yüz çevirmenizin bütün zararı kendinize aid olur.

›Å
¥ î1©y
� õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ ×
¢ óÜ¨Ç� ó2£©‰� �æ
£ a¡

Çünkü rabbım her �eyin üzerinde nazır ve

nigehbândır - hiç bir �ey'i kaçırmaz ve yaptıklarınız ondan gizli kalmaz. Binaenaleyh ona hiç bir zarar

ihtimali olmaksızın cezanızı bulursunuz.

�imdi acebâ sonu ne oldu? Hûdün dedikleri tehakkuk etti mi? Denilirse bakınız ne oldu? :

58.

›bã� Š¢ß¤a� õ� b¬u
� b�£àÛ� ë� 

Vaktâ ki emrimiz geldi - ya'ni yine dinlemediler, azâba istihkak

kesbettiler, azâb emrimiz geldi çattı, o vakıt

›é¢È� ß� aìä¢ß� a¨ å
� íˆ©�Û£aë� a…¦ìç¢ bä� î¤�v
£ ã� 

Hûdü ve beraberinde iyman edenleri

7
›b�ä£ß¡ ò§à� y
¤ Š� 2¡

tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık «

ò§à� y
¤ Š� 2¡ » de « b2 » sebebiyy ve rahmetin tenvini, tefhım içindir ki tarafımızdan büyük bir rahmet
sebebile demektir. Ve bu büyük rahmetten murad da iyman ni'metine hidayet ve tevkıftır. -

›Å
¤ ß¡ á¤ç¢bä� î¤�v
£ ã� ë� 
§ îÜ©Ë� l
§ aˆ� Ç� å

Ve biz bunları galîz bir azâbdan kurtardık - ya'ni

iyman etmiyenler �iddetli ve �ümullü a�ır bir azâb ile ihlâk edilirlerken Hûd ve mü'minler böyle büyük bir

tehlükeden necat buldular. Bu galîz azâb, azâbı semumdur ki bir rıhı sarsar, kâfirlerin burnundan giriyor

kıçlarından çıkıyor, evlerini, mallarını yıkıb süpürüb götürüyor, her birini bir tarafa atıb parça parça ediyordu.

Ma'ahaza ba'zı müfessirîn burada di�er bir ma'nâ oldu�unu söylemi�ler: iki kerre «

bä� î¤�v
£ ã� »

buyurulmasında te'sis, te'kide racih oldu�u cihetle beyan olunan ma'nâ, birincinin mazmunu olub azâbı

galîzden murad, Âhiret azâbıdır demi�ler ki güzel bir ma'nâdır. Ve netekim bundan sonraki âyette hem

Dünya hem Kıyamet tasrih olunmu�tur. Bu surette ma'nâ �u olur: «biz bunları galîz bir azâbdan da

kurtardık»
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Ey muhatab 59.

›Ù
� Ü¤m¡

ta onlar i�tetmek murad edince nerede olursa olsun en hayırlı bir surette

kat'ıyyen muhufaza eder. Onun için Allahın hıfzına emanet etmek daha hayırlıdır.

›å
� îà©y
� ‰¤a� ì� ç¢ë� 
¡ a�Š£Ûa á¢y

ve o erhamürrahimîndir. Binaenaleyh rahmetinden me'muldür

ki muhafaza eder de bir musîbet daha vermez.

65.

›ƒÛa á¤è¢Ç� bn� ß� aìz
¢ n� Ï� b�£àÛ� ë� 

- Demek ki evvelki sözler gelirgelmez ve

yükleri açılmadan cereyan etmi� idi ve demek ki Yusüfün bu tedbiri ümidi vechile yeni bir mü�evvik

olmu�tu.

Babaları bununla da mutmainn olmıyarak: - 66.

asla sizinle beraber göndermem

›á¤Ø
¢ È� ß� é¢Ü� 
¤ Û� 4
� bÓ� 
¡ ‰¤a¢ å

›é¡¨Ü£Ûa �åß¡ bÔ¦q¡ì¤ß� æ
� 
¡ ìm¢¤ìªm¢ ó¨£ny

onu, dedi,

ta ki Allahdan

bana bir mîsak veresiniz - ya'ni Allaha yemin edesiniz

›7á¤Ø
¢ 2¡ Â
� bz
� í¢ æ
¤ a� ü
¬ �£ a¡ ¬é©2¡ óä©�ä£m¢b¤n� Û� 

ki onu her halde bana getireceksiniz, me�er

hepiniz ihata edilmi� olasınız - ya'ni hepiniz her cihetten ma�lûb olmu�, yapacak hiç bir çareniz kalmamı�,

hepiniz helâk olacak, takatınız yetmeyecek bir vaz'ıyyete giriftar olmu� bulunasınız. Kaderin ne kadar

�ayanı dikkat bir cilvesidir ki yemîni son derece tevsık suretinde irad olunan bu istisna ile Ya'kub ilerideki

ihata vaz'ıyyetini sanki ihzar etmi� ve gûya o hususdaki ademi mes'uliyyeti tevsık eylemi�tir. Onun için

demi�lerdir ki «

ÕÀäàÛb2 3×ìªß õ5
¬ jÛa » belâ, dile müvekkeldir.

›á¤è¢Ô� q¡ì¤ß� ê¢ì¤m� a¨ b¬�£àÜ� Ï� 

Bunun üzerine vaktâ ki kendisine mîsaklarını verdiler

›3
¥ î×
¢ ìÔ¢ã� bß� óÜ¨Ç� é¢¨£ÜÛa 4
� bÓ� 
© ë� 4

«Allah, sözlerimize kar�ı vekil» dedi - �ayanı

dikkattir ki «�âhid» veya «kefil» dememi� «vekil» demi�tir. Demek ki maksadı yalnız �ehadet de�il, icradır.

Ve demek ki bu babda kefalete de
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delil yoktu «

¥ î×
3
¤ ‘
� 3
£¡ ×
¢ óÜ¨Ç� ì� ç¢ë� » ise kat'îdir. Ya'ni onun tevfıkı olmadan biz bu
© ë� õ§ó

sözleri, bu teahhüdleri iyfa edemeyiz. Bizim hesabımıza bunları icra ediverecek kudret ve irade ancak

onundur, Muvaffakıyyeti ondan dileriz.

67.

l
¢ …¤aë� †§y
¤ ß¡ aìÜ¢
¢ †¤m� ü� �ó
£ ä¡2� bí� 4
� bÓ� ë� 
§ aì� 2¤a� ¤åß¡ aìÜ¢
¡ aë� l
§ b2� å
›ò§6Ó� Š£¡1� n� ß¢

Bir de ey o�ullarım! Dedi, bir kapıdan girmeyiniz, müteferrik kapılardan giriniz. - Demi�lerdir

ki bu tavsiyenin sebebi toplu bir surette göze çarpılmalarından ve bir hased ve gamze u�ramalarından

sakınmak idi. Çünkü bu kerre o�ulları Mısırda ma'lûm olmu� ve nazarı dikkati calib bir hal almı�

bulunuyorlardı. Anla�ılıyor ki Hazreti Ya'kub esrarengiz bir vaz'ıyyet görmü� ve buna kar�ı o�ullarına Mısıra

girecekleri zaman avcıya da�ılır gibi bir ta'biyeyi andıran sirrî bir tedbir emr-ü tavsiye etmi�. Ve bununla

beraber tedbir ile takdiri hudanın önüne geçilemeyece�ini anlatarak demi�tir ki :

›õ§6ó
¤ ‘
� ¤åß¡ é¡¨£ÜÛa å
� ß¡ á¤Ø
¢ ä¤Ç� óä©Ë¤a¢ b¬ß� ë� 

Maamafih Allahdan her hangi bir

�eyi sizden mungi olmuyorum - ya'ni ben bu tedbir ve tavsiyemle sizi Allah tarafından gelmesi mukadder

olan her hangi bir �eyden, her hangi bir kazadan halâs etmi� olmuyorum. E�er Allah hakkınızda

behamehal bir kaza murad etmi� ise o mutlaka olur. Ona kar�ı hiç bir tedbir fâida vermez. Her ihtimale kar�ı

tedbir almak da lâzım ise de tedbir takdire müdafaa edecek ve muradın husulünü mucib olacak bir illet

de�il, nihayet Allahtan bir istianedir. Takdire muvafık ise müfid olur, yoksa hazer, kadere mani' olmaz.

›é¡6¨Ü£Û¡ ü�£ a¡ á¢Ø
¤ z
¢ Û¤a æ
¡ a¡

Huküm, ancak Allahındır

›7o
¢ Ü¤�×
£ ì� m� é¡î¤Ü� Ç� 

ben

ancak tevekkül ettim - ancak onun hukmüne i'timad edib emrimi ona tefvız ve sizi ona emanet ettim -

›æ
� ìÜ¢×
£¡ ì� n� à¢Û¤a 3
¡ �£×ì� n� î� Ü¤Ï� é¡î¤Ü� Ç� ë� 

binaenaleyh mütevekkiller de ona tevekkül
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etsin - ya'ni tevekkül edecek olanlar veya bana i'timadı olanlar da ancak Allaha tevekkül etsinler, ne

ba�kasına ne de kendilerine güvenmesinler. Hazreti Ya'kubun bu tevekkül emrinin fai sebebiyye ile kendi

tevekkülüne tefrii de �ayanı dikkattir. Bununla kendisinin nübüvvetine i�aret ve di�erlerinin ona ıktidası

lüzumuna tansıs olunmu�tur.

Filvakı' dedi�i gibi 68.

›6á¤ç¢ì2¢a� á¤ç¢Š� ß� a� s
¢ î¤y
� ¤åß¡ aìÜ¢
� …� b�£àÛ� ë� 

babalarının

kendilerine emretti�i yerden girdiklerinde de

›õ§ó
¤ ‘
� ¤åß¡ é¡¨£ÜÛa å
� ß¡ á¤è¢ä¤Ç� óä©Ì¤í¢ æ
� b×
� bß� 

ba�larına Allahdan gelecek hiç bir

�eyden mu�ni olmadı - o duhul veya o emr -ü tedbir haklarında min tarafillâh mukadder olan �eylerden

kurtarmadı, ihataya u�ramalarına, sirkatle ittiham olunmalarına, karde�lerinin alıkonulmasına

mani' olmadı

›b6è� îš
¨ Ó� l
� ìÔ¢È¤í� 
� by
� ü�£ a¡
¡ 1¤ã� óÏ© ò¦u

P ƒÛ a

ancak Ya'kubun

nefsindeki bir haceti kazâ etmi� oldu. - Ki hissi �efakat ve fikri ubudiyyetle taharrii selâmet ihtiyacı vardı. Bu

tedbir ile gönlünün tekazâsı def'olmu�, nefsinde tedbirsizlikle bir kusur yapmı� olmak ihtimali bertaraf

edilmi� oldu. Hasılı o tedbirin sırf enfüsî kalan bir teselliden ba�ka vaki'de bir huküm ve menfaati olmadı.

›á§Ü¤Ç¡ ëˆ¢Û� é¢�£ãa¡ë� 

Ve filhakika o bir ilim sahibi idi - böyle olaca�ını, ya'ni «tedbirin takdire

mani' olamıyaca�ını» Ya'kub, biliyor ve ılmine sahib olarak muktezasıyle amel ediyordu

›ê¢bä� à¤�Ü£Ç� bà� Û¡

çünkü biz ona ta'lim etmi�tik - vahiy veya tecribe ve istidlâl ile bildirmi�tik

›;æ
� ìà¢Ü� È¤í� ü� 
¤ a� �å
£ Ø
¡ b�ä£Ûa Š� r� ×
¡ Û¨ë� 

ve lâkin nâsın ekserîsi bilmezler - onun

bildi�ini bilmez, hukmi kaderi anlamazlar da kimi kuvveti kendi tedbirlerinde zanneder, mukadderatımızı

kendimiz ta'yin edece�iz deme�e kadar gider, kimi de tevekkülü tedbire mani' zanneder. Tedbirin de
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bir istiane oldu�unu, tedbir ile nefiste bir hacetin kazâ edilece�ini hesaba almazlar.

b¯ã� a� ó
¬ ã£©a¡ 4
� bÓ� ê¢b
� a� é¡î¤Û� a¡ ô¬ë¨a¨ Ñ
� 
¢ ìí¢ óÜ¨Ç� aìÜ¢
� …� b�£àÛ� ë� ›VY
á¤ç¢Œ� �è£u
� b�£àÜ� Ï� ›WP æ
� ìÜ¢à� È¤í� aìã¢b×
� bà� 2¡ 
¤ ÷¡n� j¤m� 5� Ï� Ú
� ì
¢ a�
¤ ‰� óÏ© ò� í� bÔ� 
£¡ Ûa 3
� È� u
� á¤ç¡‹¡bè� v
� 2¡
bè� n¢�í£a� æ
¥ ‡£¡�ìªß¢ æ
� �£‡a� �á£q¢ é¡î
© a� 3
¡ y

a‡� bß� ¤áè¡î¤Ü� Ç� aìÜ¢j� Ó¤a� ë� aì¬Û¢bÓ� ›WQ �æìÓ¢‰¡b
� Û� ¤áØ
¢ �ã£a¡ ¢ŠîÈ©Û¤a
¢ à¤y
3
� å
¤ à� Û¡ë� Ù
� aì� •
¢ †¢Ô¡1¤ã� aìÛ¢bÓ� ›WR æ
� ë†¢Ô¡1¤m�
¡ é©¡2 õ� b¬u
¡ Ü¡à� Û¤a Ê
bä� ÷¤u
¡ bß� á¤n¢à¤Ü¡Ç� †¤Ô� Û� ¡é¨£ÜÛbm� aìÛ¢bÓ� ›WS á¥îÇ©‹� é©2¡ bã¯� a� ë� Š§îÈ©2�
¬ê¢¢¯ëªa¬Œ� u
� bà� Ï� aìÛ¢bÓ� ›WT å
� îÓ©‰¡b
� b�£ä×
¢ bß� ë� 
� ¤ a óÏ¡ †� 
¡ ‰¤ü
¡ 1¤ä¢Û¡
ì� è¢Ï� é©¡Üy
¤ ‰� óÏ© †� u
¤ ß� ê¢¢¯ªëa¬Œ� u
� aìÛ¢bÓ� ›WU å
� î2©‡¡b×
� á¤n¢ä¤×
¢ æ
¤ a¡
¡ ë¢ å
� j¤Ó� ¤áè¡n¡î� Ç¡ë¤b� 2¡ a� †� j� Ï� ›WV å
3
� îà©Û¡b�Ä
£ Ûa ôŒ¡v
¤ ã� Ù
� Û¡ˆ¨×
� 6¢ê¢ëª¯ a¬Œ� u
�
6Ñ
� 
¢ ìî¢Û¡ bã� †¤×
� Û¡ˆ¨×
� é¡6î
¤ ß¡ bè� u
� Š� ‚
¤ n� 
¤ a �á£q¢ é¡î
¡ Ù
© a� õ¡b¬Ç� ë¡ å
© a� õ¡b¬Ç� ë¡
É¢Ï� Š¤ã� 6¢é¨Ü£Ûa õ� b¬’
� í� æ
¤ a� ü
¬ �£ a¡ Ù
� a� ˆ� 
¢ b¤î� Û¡ æ
� b×
� bß�
¡ Ü¡à� Û¤a å
¡ í…© óÏ© ê¢b
›á¥îÜ©Ç� á§Ü¤Ç¡ ô‡© 3
£¡ ×
¢ Ö
� ì¤Ï� ë� 6õ¢b¬’
� ã� å
¤ ß� p
� ‰� …�
§ bu

sh:»2893

bç� �Š£
� b� Ï� 73
¢ j¤Ó� ¤åß¡ é¢Û� „
¥ a� Ö
� Š� 
� †¤Ô� Ï� Ö
¤ Š¡
¤ í� æ
¤ a¡ aì¬Û¢bÓ� ›WW
¢é¨Ü£Ûaë� b7¦ãbØ
� ß� ¥Š£‘
� á¤n¢ã¤a� 4
� bÓ� á¤è¢Û� bç� †¡j¤í¢ á¤Û� ë� é©¡1¤ã� óÏ© Ñ
¢ 
¢ ìí¢
b2¦a� ¬é¢Û� �£æa¡ ¢ŒíŒ©È� Û¤a bè� ¢í£a� b¬í� aìÛ¢bÓ� ›WX �æì1¢–
¡ m� bà� 2¡ á¢Ü� Ç¤a�
� îä©
å
¤ à¢Û¤a �åß¡ Ù
� íŠ¨ã� b�£ãa¡ 7é¢ã� bØ
� ß� bã� †� y
� a� ˆ¤‚
¢ Ï� aŠ¦îj©×
� b‚
¦ î¤,‘
�
¡ z

=¬

ê¢†� ä¤Ç¡ bä� Ç� bn� ß� bã� †¤u
� ë� å
¤ ß� ü�£ a¡ ˆ� 
¢ b¤ã� ¤æa� é¡¨Ü£Ûa ‡� bÈ� ß� 4
� bÓ� ›WY
›;æ
� ìà¢Û¡bÄ
� Û� a‡¦a¡ b¬�£ãa¡

Meali �erif

Vaktâ ki Yüsüfün yanına girdiler, karde�ini kendini aldı ve ben, dedi: ben haberin olsun senin

karde�inim, sakın yapacaklarına göcürgenme 69 Sonra onları bütün hazırlıklarıile techiz etti�i vakıt su

kabını karde�inin yükü içine koydu, sonra da bir münâdi ba�ırdı: ey kârban siz her halde hırsızlık etmi�siniz

70 Bunlara döndüler de dediler: ne arıyorsunuz ? Melikin dediler: suvaını arıyoruz onu getirene bir deve

yükü bah�i� var, ve ben ona kefilim 71 Tallahi, dediler: size muhakkak ma'lûmdur ki biz Arzda fesad

çıkarmak için gelmedik, hırsızda
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de�iliz 72 �imdi, dediler : yalancı çıkarsanız cezası ne ? Cezası dediler: kimin yükünde çıkarsa i�te o,

onun cezası, biz zalimlere böyle ceza veririz 73 Bunun üzerine karde�inin kabından evvel onların

kaplarından ba�ladı, sonra onu karde�inin kabından çıkardı, i�te 74 Yusüf için böyle bir tedbir yaptık,

Melikin dininde (ceza kanununda) karde�ini almasına çare yoktu, lâkin Allahın dilemesi ba�ka, biz

diledi�imizi derecelerle yükseltiriz ve her ilim sahibinin fevkında bir alîm vardır 75 E�er dediler: o çalmı�

bulunuyorsa bundan evvel bir karde�i de çalmı�tı, o vakıt Yusüf bunu içine attı ve onlara belli etmedi, siz

dedi: fena bir mevkı'desiniz ve Allah, pekâlâ biliyor : Ne isnad ediyorsunuz ? 76 ey �anlı Azîz! Dediler: emin

ol ki bunun büyük bir ihtiyar pederi var, onun için yerine birimizi al, çünkü biz seni muhsinlerden görüyoruz

77 Allah, saklasın, dedi: metaımızı yanında buldu�umuz kimseden ba�kasını tutmamızdan, çünkü biz o

takdirde zulmetmi� oluruz 78

69.

›ê¢b
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Karde�ini kendine iyvâ etti - yanına aldı, sinesine çekti. Rivayet

olunur ki Yusüfün huzuruna girdiklerinde i�te emretti�im biraderimiz, getirdik diye takdim ettiler, o da iyi

ettiniz, isabet eylediniz, onu nezdimde bulacaksınız dedi, ikram etti, sonra onlara bir ziyafet verdi ve iki�er

iki�er sofraya oturttu, Bünyamîn tek kaldı, kalınca «�imdi karde�im Yusüf, sa� olsa idi o da beni

beraberinde otur durdu» dedi ve a�ladı, Yusüf de «biraderiniz tek kaldı» dedi ve yanına alıp kendi

sofrasına oturttu, sonra yine her ikiye ayrı ayrı birer yatak odası tahsıs etti ve «bunun ikincisi yok

binaenaleyh bu da benim yanımda olsun» diyerek kendi odasına götürdü, koklaya koklaya yanında yatırdı,

sabah oldu, Yusüf, ona evlâdını sordu, o da «on o�lum var, hep isimlerini helâk olan biraderimin isminden

mu�tak koymu�umdur» dedi, bunun üzerine «o helâk olan biraderine bedel ben
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biraderin olsam ho�lanır mısınız ? » dedi, o da «senin gibi bir biraderi kim bulabilir, amma ne çare ki seni

Ya'kub ve Rahil do�urmu� de�il» diye �ö�üs geçirdi, o vakıt Yusüf, a�ladı kalkıb boynuna sarıldı ve kendini

tanıttı da

›Ú
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ben, dedi, ben cidden senin o karde�inim - Yusüf

›æ
� ìÜ¢à� È¤í� aìã¢b×
� bà� 2¡ ¤÷¡n� j¤m� 5� Ï� 

binaenaleyh aldırma yaptıklarına - ya'ni biz iki

karde� hayırlısıile birle�ib mes'ud oldu�umuzdan artık karde�lerinin mâzıyde yaptıklarına veya bu kerre

benim adımlarımın yapması mukarrer olan muameleye gücenme, mahzun olma, ve bu sana anlattıklarımı

kimseye sezdirme, duymami� gibi ol diye tenbih etti ve demek ki macerayı da anlattı.

Rivayet olunur ki Bünyamîn, Yusüfe artık ben senden ayrılmam demi�, Yusüf de iyi amma babamın

benden dolayı gamlı oldu�unu bilirsin, bir de seni alıkorsam gamı izdiyad edecek, hem buna bir bahane

yok me�er ki sana naho� bir �ey isnad edeyim demi�, o da aldırmam, ne istersen yap cevabını vermi�,

bunun üzerine Yusüf, âyetteki çareyi anlatmı�, o da hay hay, yap demi�

70.
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- Vakta ki onları sureti mahsusada cehazlarile techiz etti, o esnada �ikayeyi karde�inin yükü içinde

yerle�tirdi - �üphe yok ki bir müsafiri u�ratırken yüküne bir �ey koymak onu ona hediyye etmektir.

S�KAYE, susak, me�rebe, tas gibi içilecek su konulan kap, lâmı ahid, bunun ma'lûm ve ma'hud bir

me�rebe oldu�unu gösteriyor. Ki Yusüfün bünyamîni yatırdı�ı odasında kullanılan ve sevgili bir karde�e

hediyye edilme�e lâyık bulunan kıymetdar bir me�rebesi olmak zahirdir. Netekim bir altın veya gümü� tas

idi demi�lerdir. Ve ifadenin zahirine nazaran Yusüf, bunu kendi elile koymu�,
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o bir defa sermaye i�inde yaptı�ı gibi u�aklarına koydurmamı�tır. �u halde konu�ulu�una ba�ka kimse vakıf

olmamı�, ancak taharri ve istihracı için kafilenin çevrilmesine me'murlar gönderilmi�tir. Ki

›æ
¥ ‡£¡�ìªß¢ æ
� �£‡a� �á£q¢

sonra da bir münadî ba�ırdı :

gördükleri ikramın arkasından ansızın böyle bir te�hir ve ittiham ne acı bir �eydir. Bu isnad, gayri muayyen

bir münâdiye nisbet ediliyor. Bu ta'biri Yusüfün emr-ü telkin etti�i tasrih olunmuyor. Fakat neticei

muameleye nazaran onun sevk-u icazetine ıktıran etti�ide anla�ılmıyor de�il. O halde bu haydi zahiren bir

ittiham olsun, fakat me�rebenin çalınmı� olmadı�ını bilen Yusüf noktai nazarından hakikatte bu bir yalan bir

ühtan olmaz mı ? Yusüf, buna nasıl cevaz ve müsaade vermi� olabilir ? Burada bu sual, mühim, cevabı da

gayet dakiktir. Hakikatte bu nida, me�rebe için bir ittiham de�il, mukaddemâ Yusüfü babasından kaçırmı�

olmalarına bir ta'rız ve ona aid bir ta'zirdir. O sabıkada medhaldar olmıyan Bünyamîn ise bunun kendi

hakkında bir muvazaa oldu�unu bildi�inden bu ta'rızı üzerine almıyor, memnun bile oluyordu. Fakat

Bünyamîne «

� ìÜ¢à� È¤í� aìã¢b×
æ
� bà� 2¡ ¤÷¡n� j¤m� 5� Ï� »

diye tenbih eden Yusüf, kendisi

böyle bir ceza ile karde�lerinden intikammı alıyordu ? Hayır, görece�imiz vechile Yusüf, onlardan kendi

hakkını afvetmi�ti, lâkin o yaptıkları i�lerde bir de hakkullah vardı ki onu afv-ü ma�rifet Yusüfün elinde de�il

idi. Ancak o bunların ındallah ma�fur olmalarını da arzu etti�inden bu hususta kendini tanıtmadan evvel

hakkullah namına ta'rızlı bir ıhtarı tezammun eden o ta'zir ile ciddî bir nedamet ve tevbe vesilesi ihzar

edecek ve bu suretle Bünyamînin kalmasını te'min etti�i gibi onların da tevbekâr olarak gelmeleri esbabını

tehyie etmi� olacaktı. Ve filhakika bundan sonraki
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geli�lerinde nasıl bir rıkkati kalb ve ne kadar safi bir hiss-ü isti'dad arzetmi� olduklarını görece�iz.

��te hakikatte bu, böyle ledünnî bir takım hikmetleri tazammun eden rabbanî bir ceza, ilâhî bir terbiye

olacak ve bunun zımnında babalarına verdikleri taahhüd ve misakın mes'uliyyetinden de kurtulacaklar,

çünkü «

7á¤Ø
¢ 2¡ Â
� bz
� í¢ æ
¤ a� ü
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istisnası tahakkuk etmi� bulunacaktı.

Böyle batında �efîk bir ta'zir, zahirde acı bir ittiham olan bu nida kar�ısında nasıl bir dirayet ve metanet

ibraz ettiler ?

71.
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Üzerlerine yönelerek dediler ki - ya'ni sesi i�idince

baktılar, ba�ıran yalnız de�il, arkalarından bir cemaat ta'kib ediyor, bunlara dönüp dediler ki:

›æ
� ë†¢Ô¡1¤m� a‡� bß� 

ne arıyorsunuz ? - �ayanı dikkattir ki kendilerini o söze kaptırıp da neyiniz

çalındı? deyivermemi�ler, üslûbı hakîmane ile nezahetlerini beyan ve husni edebe da'vet yolunda �u

mazmunu ifham etmi�ler ki hele acele ile o kadar ileri gitmeyin bakalım, bize kar�ı böyle bir hitab yakı�maz

berî olan kimseleri yok yere ittiham reva olmaz. Biz sarık olmadıktan ba�ka ihtimal ki sizden bir �ey de

çalınmamı�tır. Ne arıyorsunuz ? Kaybınız nedir onu söyleyin ?

Filhakika bu ir�ad sebebile onlar da bu dairede tahvili kelâm lüzumunu hissederek 72.
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dediler ki Melikin suvaını arıyoruz
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ve onu getirene bir deve yükü (zahire) bah�i� var - ya'ni bakın bakalım belki yüklerinizin arasına karı�mı�tır.

Mukabilinde tekdir de�il taltıf görürsünüz

›á¥îÇ©‹� é©¡2 bã¯� a� ë� 

ve ben buna kefilim - anla�ılıyor

ki sözü o ba�ıran müezzin söylüyor ve evvelki cümlelerde «biz», bunda «ben» diyor. Ve o,

bu
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ta'kıb ve taharri memurlarının reisleri imi� ve yine anla�ılıyor ki Yusüfün ta'limatı böyle imi�.

SUVA', lügatte «sa' » denilen ve ahkâmı islâmiyyede mu'teber olan bir kile, ya'ni ölçek, birde su içecek

bir nevi' tas ve me�rebe ma'nâlarına gelir. Burada da ba'zıları ölçek, ba'zıları da yukarıda sıkayenin bir

beyanı gibi me�rebe ma'nâsile tefsir etmi�ler, suva' isim, sıkaye vasfoldu�unu da söylemi�lerdir. Lâkin «

essıkaye » den zahir olan Yusüfün me�rebesi olmaktı, burada ise hem iki ma'nâya muhtemil olan «suva' »

ta'birinin kullanılması hem de Melike isnad edilmesi kaçamaklı bir tevriye kasdedilmi� oldu�unu anlatıyor.

Melik ta'birile muhatabları zihninde ba�ka bir mehabet iykaı matlûb oldu�unda �üphe yoksa da bundan

Azîz olan Yusüf veya bizzat Melik kasd olunmak da muhtemildir. Yusüfün koydu�u �ey her halde kendinin

olmak gerektir. Ancak bu ona ihtimal ki mukaddemâ Melik tarafından hediyye edilmi�tir. E�er zahire

ölçülen kile de kıymetdar bir sâ' idise i�in hakikatini bilmiyenler bunun zahirinden hükûmetin o ölçe�ini

zannedebilecekler ve binaenaleyh hakikatte zahiren göründü�ü gibi bir ittiham yapılmamı�, kabili te'vil bir

tevriye kasdedilmi� ve belki bir istiare gözetilmi� olacaktır. Çünkü Yusüf, Devletin bir mi'yarı ma'dileti,

memleketin bir vasıtaı hayatı idi, «ne arıyorsunuz» sualine kar�ı bu ma'nâ izhar olunsa da «siz bir Azîzi

kuyuya atmı�sınız onu arıyoruz» deniverse idi ne müd�id olurdu ?

73.
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- Arabca «ta» ı kasem, «ba» veya «vav» ma'nâsında veyahud onlara

bedel bir yemîn harfi olmakla beraber fazlaca bir de taaccüb ma'nâsı ifade eder. Ya'ni taaccüb ile beraber

kasem yapılaca�ı zamandır ki «tallahi» denir. Lisanımızda ise biz bunu fark etmeyiz de ancak «ta» ile

«vav» ı cemi' ederek «tevallahi» denildi�i surette bir taaccüb anlarız. Onun için « ta » ile olan kasemlerin

tercemesinde bu sureti ıhtiyar etmek muvafık
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olur. Ya'ni «tevallahi» dediler

›á¤n¢à¤Ü¡Ç� †¤Ô� Û� 

hakikaten ma'lûmunuz oldu - hüviyyetlerimizi

ö�rendiniz, yakından ahvalimize vakıf oldunuz, cidden ılim hasıl ettiniz.
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yapmak, ahlâksızlık etmek için gelmedik

ki biz bu Arzda: bu Mısır topra�ında müfsidlik
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biz hiç bir zaman sarık da

de�iliz. - Ya'ni bunlar hükûmetinizin ma'lûmu iken böyle sözler söylemeniz ne acaib �ey ?.

Cevaben me'murlar :

74.
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O halde, dediler, �ayed

yalancı çıkarsanız cezası ne? - Yani haydi onlar öyle olsun, fakat aradı�ımız nezdinizde zuhur eder de bu

suretle beraet iddianızda yalancı çıkarsanız aradı�ımız �eyin cezası nedir ? Bunun fetvasını verir, ta'yin

eder misiniz ?

75.
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Onun cezası, dediler:
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her kimin yükünde bulunursa o kendisi, onun

cezasıdır, o malın çalınması mukabilinde sarıkın kendi �ahsı tutulur istihdam ve istimlâk edilir.
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Biz zalimleri böyle cezalandırırız. - Ya'ni bir zulûm demek

olan sirkat fi'lini yapanlara böyle ceza veririz. Deniliyor ki Ya'kubun dininde sirkatin cezası sarıkın kendisini

çaldı�ı malın sahibine mâl etmekti ki ba'zı tefsirlerde bir sene müddetle oldu�u mezkûrdur.

76.
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Bunun üzerine - Yusüf - karde�inin

kabından evvel onların kablarından ba�ladı - demek ki o vechile istintak ve isticvabdan sonra kafile bütün

yüklerile beraber Yusüf huzuruna ihzar ve ifadeleri tesbit edildi de taharriyi Yusüf bizzat
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kendisi yaptı.
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sonra da onu - ya'ni sikayeyi -

karde�inin kabından çıkardı - binaenaleyh mucebinde karde�ini alıkoyma�a hak kazandı.

Burada görülüyor ki

«

é¢u
� Š� ‚
¤ n� 
¤ a¡ »

de�il «

bè� u
� Š� ‚
¤ n� 
¤ a¡ » buyurulmu�, zamir, suvaa de�il

de sikayeye irca'edilmi�tir. Demek ki yükten çıkarılan asıl Melikin suvaı de�il, Yusüfün sikayesi idi. Bununla

onlar hakikatte münadînin ittihamından kurtulmu� bulunuyorlarsa da kendi dinleri mcebinde verdikleri

fetvanın hukmü de�i�miyor. Bu nokta mühimdir. Çünkü çıkan �ey, Melikin suvaı olmu� olsa idi Yusüf, bir

hâkim sıfatıle karde�ini Melik namına zabt için hukmetmek lâzım gelecek ki bu bir zulm olacaktı ve belki o

zaman Bünyamîn kendini müdafaa etmek lüzumunu hissedecek, matlûb hasıl olmayacaktı. Fakat çıkan �ey

Yusüfün koydu�u sikayesi idi. Binaenaleyh karde�inide kendi namına zabtediyordu. Bu surette Yusüf, hem

müddei' hem hâkim olmu� oluyor mu ? Hayır, Yusüf, bir müddei' vaz'ıyyetinde taleb ve taharri etmi� oluyor,

huküm de karde�lerinin fetvasıile hakemliklerine istinad etmi� oluyordu. Müddeâ aleyh mevki'inde

tutulması lâzım gelen karde�ide ıkrar etmemekle beraber i'tiraz da etmiyor, sebkeden «

� ìÜ¢à� È¤í� aìã¢b×
æ
� bà� 2¡ ¤÷¡n� j¤m� 5� Ï� » mantukunca hiç aldırmıyordu. Anlamalı ki henüz
kendisini tanıtmak zamanının hulûl etmedi�ini bilen Yusüf, karde�ini alıkoymak çaresini dü�ünürken bile

istibdad yoluna sapmıyor, makamının haiz oldu�u kuvveti sui isti'mal etmiyor, zulm- ü ceberrut �aibesi

verecek tedbirlerden tevakkı ediyor da mes'eleyi sırf adlî ve kanunî bir surette halle muvaffak oluyor. Gerçi

bu bir hiyledir, fakat ne güzel hiyle!
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��te Yusüf için böyle bir hiyle yaptık - yukarıda geçen «

õ§ó
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� ¤åß¡ é¡¨£ÜÛa å
� ß¡ á¤è¢ä¤Ç� óä©Ì¤í¢ æ
� b×
� bß� » gibi bu da anlatıyor ki Yusüfün bu i�leri
hep Allah tealânın ta'limile cereyan ediyordu: ya'ni Yusüf
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için bu acîb hiyleyle Allah, takdir ve tertib etti, ona onu Allah, vahy - ü eyledi de karde�ini alıkoymak için

fetvasını karde�lerine verdirdi ve bu suretle babasının �eriatini Mısırda tatbık yolunu açtı. Yoksa
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Melikin dininde karde�ini

zabtetmesine ihtimal yokdu - burada «din» kelimesinin ma'nâsı calibi dikkattir. Belli ki bundan maksad, o

zaman Mısır memleketinde mer'iy olan �eriat ve bilhassa « ceza kanunu » dur. Nakl olundu�una göre o

vakıt Mısır ceza kanunuda sirkatin ma'ruf ve mer'iy olan cezası sarıkı dö�mek ve çaldı�ı malı iki kat tazmin

ettirmekten ıbaret idi. Binaenaleyh ahz-ü habis, hılâfı kanun olurdu. Yusüf, hılâfı kanun olurdu. Yusüf, hılâfı

kanun hareketi tecviz etmiyece�i ve babasının �eriati henüz Mısırda i'lân edilmemi� bulundu�u cihetle

Mısır mahkemesi ancak memleketin ma'ruf olan kanunu ile hukmetmek lâzım gelirdi. Memleketin

kanununda da Yusüfün karde�ini kendisi için ahzetmesine çare yoktu
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lâkin Allahın dilemesi müstesna - Allah bir �eyi murad edince

esbabını tehyie eder. Onun için bir taraftan Yusüfe o �ekli ta'lim edip karde�lerinin hakemli�ine müracaat

ettirdi�i gibi di�er taraftan karde�lerini de i�i sezdirmiyerek ol vechile cevab ve huküm verdiriverdi. Ve bu

suretle hem memleketin kanununu ihlâl etmeden onları ıkrarlarıyle ilzam eyledi, hem babasının �eriatinden

bir hukmün tatbikıle Mısır urfuna amelî bir mîsal verdi de bir vechi ma'ruf ile karde�ini alıkoymak hakkını

bah�ettikten ba�ka hiç biri farkında olmıyarak obir karde�lerini de balâdaki «

7á¤Ø
¢ 2¡ Â
� bz
� í¢ æ
¤ a� ü
¬ �£ a¡ » medlûlünce istisnaî bir vaz'ıyyete getirerek babalarına kar�ı verdikleri
mîsakın mes'uliyyetinden kurtardı. E�er « cezası nedir? » suâline kar�ı karde�leri bilfarz memleketinizin

kanunu ne ise onu yaparsınız deyivermi�
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olsalardı veyâhud bundan evvel kendi yükleri içine haberleri olmadan sermayelerinin konuluvermi�

bulundu�unu hatırlayarak yük içinde öyle bir �eyin bulunuvermesi do�rudan do�ru bir sirkat delili olmak

lâzım gelmiyece�ini ileri sürüb de kasden konulmadı�ına bir yemîn teklif etselerdi �üphe yok ki Yusüf bu

vesile ile matlûbuna iremiyecekti. Lâkin Allah, böyle diledi, öyle oldu -

›6õ¢b¬’
� ã� å
¤ ß� p
� ‰� …� É¢Ï� Š¤ã� 
§ bu

biz - azîmü��an - her kimi dilersek derecelerle yükseltiriz -

ya'ni böyle müstesna ılm - ü irade ile terfi'i derecat, bu maddeye ve Yusüfe mahsus de�ildir, Allah, kimi

dilerse böyle ve hattâ bundan daha ziyade derecelerle yükseltir. -
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ve her zi ılmin fevkında bir alîm vardır. - Ya'ni o dereceler

içinde en yüksek mertebe ılim mertebesidir. Ve Yusüfün karde�lerine tefevvuku bir ılim tefevvukudur.

Karde�leri de ehli ılim iseler de bu i�in hakikatini onlar bilmiyor, Yusüf ise bilerek hareket ediyordu.

Maamafih ne kadar yüksek derecede bulunursa bulunsun her ılim sahibinin fevkında bir alîm vardır ki o,

Allahdır. Onun ılmine kimse yeti�emez.

�imdi i�in hakikatini bilmediklerinden dolayı kendi hukümlerile da'vayı gaybetmi� ve mü�kil bir

vaz'ıyyete dü�mü� olan karde�ler 77.

bulunuyorsa
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�ayed, dediler, sirkat etmi�

bundan evvel onun bir karde�i de bir

sirkat yapmı�tı - bunda mutlaka bir yanlı�lık var diyecek yerde kendilerini �üpheden kurtarmak için

Bünyamîn ile Yusüf hakkında yine hakıkate vakıf olmadıklarından böyle bir ı�birar daha ızhar ettiler.

Bir rivayete göre Yusüfün anasının babası bir puta
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tutkunmu�, Yusüf çocukken anasının emriyle o putu gizlice almı� ve kırmı� imi�, hiddetle bunu söylemek

istemi�ler. Bu sözü balâdaki «

� ìÓ¢‰¡b
æ
� Û� ¤áØ
¢ �ã£a¡ » hıtabının verdi�i endi�e ile söylemi� ve ona

mukabil ledünnî bir ıtab gibi olmu�tur.
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Yusüf de bunu nefsinde gizledi - ya'ni nefsi bu

sözden bir acılık hissetmedi de�il, fakat gizledi, sabretti, kusurlarına bakmadı da kendi kendine
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siz, dedi, fena bir mevkı'desiniz - ya'ni bu ma'ruz oldu�unuz

mes'eleden dolayı fena bir mevkıa dü�tünüz, mahcub ve müteessir oldunuz, binaenaleyh teselliye muhtac

oldu�unuz böyle bir sırada hiddet ve �a�kınlıkla a�zınızdan kaçırdı�ınız bu lâfınıza tahammül etmek,

kusurunuza bakmamak ıktiza eder.
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isnad etti�iniz

vasıflara da Allah, a'lemdir. - Ya'ni ben ve karde�im biliyoruz, ve Allah, daha iyi biliyor ki hakikat sizin

dedi�iniz gibi de�il bizden sirkat sadır olmamı�tır. O halde asılsız sözünüzden neye alınayım.

Bunun üzerine hıddeti bırakıp �efaat ve istirham yoluna dökülerek ve aldırdıkları karde�lerini kurtarmak

için kendilerini fedaya razı olarak 78.
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Meali �erifi

Vaktâ ki ondan ümidi kestiler, fısıldayarak çekildiler, büyükleri dedi ki: babanızın aleyhinizde Allahdan

mîsak almı� oldu�unu, bundan evvel de Yusüf hakkında etti�iniz kusuru biliyor musunuz ? 79 Artık ben

buradan ayrılmam tâ babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir huküm ta'yin edinceye kadar ki o

Hayrül'kamîndir 80 Siz dönün babanıza da deyin ki ey bizim babamız, inan o�lun hırsızlık etti, biz ancak

bildi�imize �ehadet ediyoruz yoksa gaybin hafızları de�iliz 81 Hem bulundu�umuz �ehre sor hem içinde

geldi�imiz kârbana, ve emin ol ki biz cidden do�ru söylüyoruz 82

Gelip böyle dediler amma Ya'kub buna inanıp onlar gibi ümidini keserek ye'se dü�dü mü ne yaptı ?

ó
� Ç� 63
¥ îà©u
� Š¥j¤–
� Ï� a6¦Šß¤a� á¤Ø
¢ 
¢ 1¢ã¤a� á¤Ø
¢ Û� o
¤ Û� �ì£
� 3
¤ 2� 4
� bÓ� ›XS
›á¢îØ
� Û¤a ¢áîÜ©È� Û¤a ì� ç¢ é¢�£ãa¡ b6¦Èîà©u
� ¤áè¡2¡ óä©î� m¡b¤í� æ
¤ a� é¢¨£ÜÛa
© z

sh:»2905

Meali �erifi

Yok, dedi: size nefsiniz bir emir tesvil etmi�, artık bir sabrı cemîl, yakındır ki Allah bana hepsini bir getire,

hakikat bu: alîm o, hakîm o 83

Öyle dedi :
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Meali �erifi

Ve onlardan yüzünü çevirdi de, "ya esefâ alâ Yusüf " dedi ve huzünden gözlerine ak dü�tü artık

yutkunuyor yutkunuyordu 84 Tellahi dediler, halâ Yusüfün anıb duruyorsun,
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nihayet gamdan eriyeceksin veya helâk olanlara karı�acaksın 85 Ben, dedi, dolgunlu�umu, huznümü

ancak Allaha �ikayet ederim ve Allahdan sizin bilemeyece�iniz �eyler bilirim 86 Ey o�ullarım haydi gidiniz

de Yusüfle karde�inden bir tahassüste bulununuz ve Allahın revhınden ye'se dü�meyiniz, çünkü Allâhın

revhınden ye'se dü�en Ancak kâfirler güruhudur 87

84.
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«ya esefâ alâ Yusüf !.. » dedi -

ESEF, ma'lûm oldu�u üzere huznün �iddetlisi demektir ki bu ma'nâca lisanımızda daha ziyade « gam »

lâfzı kullanılır (sûrei «a'raf» ta «

b=1¦
� bj� š
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âyetinde bir de gadab ile olan alâkası geçmi�ti bak) ahirindeki elifi maksure mütekellim «ya» sından bedel,

ey esefim demektir. Yâhud nüdbe elifidir ki musibetin �iddetile «ah» gibi tahazzün ve tahassürde bir

imtidad ifade eder. Nidanın cevabı mahzuftur. «Alâ Yusüf» esefin meb'nasını gösteren müteallâkıdır.

«Esef» ile « Yusüf » maddesi beynindeki cinas da kelâma ayrıca bir rıkkat vermi�tir. Ki Ilmi bedi'de buna

tecnisi tasrif ta'bir olunur. «Ya» esasen uza�a nida için mevzu'dur. Esefi söz i�idir, anlar kabili hıtab bir zat

yerine koyarak ma'nâlı bir mecazdır. Ya'kub, bu kerre iki o�lunun daha hicranile dâgdar oluyor, hicranı

Yusüfe bir de bunlar inzımam ediyor. Di�er o�ullarının getirdikleri haberin de bir sanîa oldu�unu anlıyor,

ye'se inanmıyor, Allahdan ümidini kesmiyor, ümid ile sabra karar veriyor. �kisinin hayat ve mekanları

hakkında her ne ise bir haber getirilmi� oldu�u halde kanlı bir gömlek getirip kurt yedi dedikleri Yusüfün

hayatı hakkında mücerred rahmeti ilâhiyye delilinden ba�ka zâhirde bir ümid emâresi de bulunmuyor.

Böyle bir anda Yusüf, yanında olsa idi makamı sabırda kendisine ne güzel bir hemhal olacaktı mülâhazası

da gönlünü sarıyor ve binaenaleyh bütün bu
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musıbetleri bir Yusüfün hicranında toplanmı� buluyor. Ve Yusüfe mukabil kendisine artık esefin

kendisinden ba�ka hemhal olacak bir musahib görmez oluyor da sözlerine inanmadı�ı o�ullarından sarfı

nazar edip sanki Yusüfe ça�ırır gibi bir i�tiyak ile esefe nida ederek demi� oluyor ki: ey esefim; ey bana

ba�ka gam duyurmıyacak olan �iddetli gam, ey Yusüfün yadigârı esef !... Uzak durma, tam zamanındır gel

bana ki hasretim arttı, son dereceye geldi. Resulullah sallallahü aleyhi vessellemden menkuldür ki «Ya'kub

aleyhisselâmın Yusüfe vecdi ne dereceye bâli� olmu�tu ?» diye Cebraile suâl etmi� «evlâdını gaib eden

yetmi� ana vecdi» demi�, «o halde ecri ne kadardır ?» dedikte «yüz �ehîd ecridir, ve Allaha bir lâhza bile

sui zannetmedi» demi�tir. Bu, delâlet eder ki müsîbet zamanlarında teessüf ve bükâ caizdir. Çünkü �edaid

zamanında insan kendisini pek az zabtedebilece�i cihetle bundan büsbütün men'i nefis, teklif tahtine

girecek hususattan de�ildir. Ve filhakika Resuli ekrem sallallahü aleyhi vesellemden de o�lu �brahime

a�lamı� ve «kalb, huzün duyar, göz, ya� döker, rabbımın gadab edece�i �eyi söylemeyiz ve elbette biz,

sana mahzunuz ya �brahim! » buyurmu�tu. Ancak câiz olmıyanı, cahillerin yaptı�ı gibi ba�ırıp ça�ırarak

feryad-ü figan etmek, dö�ünmek, yaka paça yırtmak, saçını ba�ını yolmak kabilinden ifratlardır. Menkuldür

ki aleyhıssalâtü vesselâm kerimelerinin birinin çocu�una a�lamı�, mubarek nefsini üzmü�tü, «ya resulullah

a�lıyorsun halbuki bizi a�lamadan nehyetmi�tin» denildi, binaenaleyh buyurdu ki «ben sizi a�lamaktan

nehyetmedim ancak iki ahmak sesten nehyettim : biri ferah sırasında ses, biri de terah «keder» sırasındaki

ses» Bir haberde vârid oldu�una göre Muhammed ümmetinden ba�ka ümmetlere «

6æ
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verilmemi�ti netekim
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Ya'kub bile böyle istirca' etmeksizin öyle dedi
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ve

hüzünden gözleri a�ardı - hüzünden gözlerine ak dü�tü, cihanı görmez oldu. Veya bir rivayette vârid

oldu�una göre zayıf görünüyordu.
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artık o, bir kâzîm idi - derdini içine atıyor.

Gayzını tutuyor, gam yutuyordu, çok dolgun ve tutkun ve yutkunan bir acıklı idi.

Onun bu acıklı haline bakan ve sirrine iremiyenler :

85.
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deyip duruyorsun

Te vallahi dediler
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Yusüf!

nihayet üzgün dü�eceksin

veya helâk olacaksın - «böyle bo� bo�una kendine yazık

ediyorsun» - gibi nasıhate kalkı�tılar, gerçi bu bir sui niyyetle söylenmiyordu, lâkin Yusüfü ölmü� farzetmek

gibi bir ye'se ibtina etti�i ve bir ı'tiraz ve intikadı tazammun eyledi�i cihetle Ya'kub gibi büyük ve içli bir zata

kar�ı cahilâne bir âzâr ve binaenaleyh bir had nâ�inaslık oluyordu. Fakat buna kar�ı onun kâzmına ve

rikkat-ü nezaketine bakınız ki 86
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ben dedi, bessimi ve huznümü

Ancak Allaha �ikâyet ederim - ne size ne ba�kalarına de�il.

BESS, Aslında yaymak bast-u ne�retmek ma'nâsına masdar ise de bundan mebsûs ma'nâsile isim de

olur ki herkesin içine sı�dıramayıp âleme yaymaktan kendini alamıyaca�ı zorlu havsale sûz derd-ü merak

demektir. Ya'ni ben, havsale sûz da�ı derunumu ve huznümü kimseye de�il, ancak Allaha �ikâyet

ediyorum
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ve Allahdan sizin bilemeyece�iniz bir

�ey biliyorum
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- binaenaleyh bunları bo�una zannetmeyiniz, Allah hiç umulmadık yerden ne�'eler verir.

87.
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Ve ey o�ullarım, dedi

›é¡î
� 
¢ ìí¢ ¤åß¡ aì
¢ �
£ z
� n� Ï� 
© a� ë� Ñ

›aìj¢ç� ‡¤a

gidiniz,

de Yusüften ve karde�inden tahassüs ediniz - bir

haber hissetmek için bütün havassinizle çalı�ınız, ara�tırınız.

�ayanı dikkattir ki «
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diyerek kalmı� olan büyük karde�lerinden

tahassüs emretmemi�tir. Çünkü o ıhtiyarile kalmı� idi, tahassüs üzere bulunuyordu. Yusüf ve Bünyamîn ise

muztar bir halde cüdâ dü�mü�lerdi. Yusüf bir mefkud, Bünyamîn de bir mahbus gibi telâkkı edilmek ıktiza

ediyordu. Fevt olduklarına dâir bir ma'lûmat yoktu. Gerçi Yusüfü kurt yedi diye bir kanlı gömlek getirmi�lerdi,

lâkin bu yalandı ve yalan oldu�u Ya'kubca da anla�ılmı� idi de «
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demi�ti. Zira gömle�i parçalamadan bir kimseyi kurt

yemi� olamazdı. Ve netekim o zaman Ya'kubun «bu ne halîm kurtmu�, gömle�i bile parçalamamı�» dedi�i

de rivayetler de vârid olmu�tur. Pederi ve büyük karde�leri bile henüz berhayat bulunan Yusüf âdeten

akranı münkarız olacak bir ya�ta da de�il idi. Binaenaleyh ne sarahaten ne de delâleten Yusüfün mevtine

hukmetmek için hiç bir sebeb yoktu. Halbuki fevt oldukları ma'lûm olmıyan bir mefkud veya mahbusu

aramak ve haklarında mümkin olan muaveneti yapmak bir vecibe te�kil ediyordu ve anla�ılıyor ki Yusüf

hakkında iyi bir tahassüste bulunulmaması ve bu vecibenin ifasına vesile bulamamı� olması Ya'kubu en

ziyade dagdar eden bir ukde idi. Bünyamînin tevkıfi yüzünden bir ta'kıb ve tahassüs lüzumunun zuhuru ile

bu kerre o vesiyle hasıl olmu�tu. Onun için ikisinden tahassüs emretmi� ve bu vazifenin yeis ile de�il, ümid

ve istekle yapılması zımnında ma'neviyyetlerini takviye ederek demi�tir ki:
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ve Allahın revhınden ümidi kesmeyin - ya'ni

darlıkları açacak, sıkılmı� sînelere nefes aldırıp ferah verecek lûtf - ü rahmetinden ye'se dü�meyin

›æ
� ëŠ¢Ï¡bØ
� Û¤a â¢ì¤Ô� Û¤a ü�£ a¡ ¡é¨£ÜÛa 
¤ ß¡ 
¢ d� í¤bí� ü� é¢�£ãa¡
¡ ë¤‰� å

çünkü

Allahın revhinden ancak kâfirler me'yus olurlar. - Binaenaleyh Yusüf ve Bünyamîn de kim bilir nasıl bir

ızdırab içinde ümid bekleyip duruyorlardır. Onun için Yusüf bulunur mu demeyiniz de Allahın rahmetinden

ümid ile mütehassis olarak istekli arayınız, in�allah bulur, hayırlı bir haber getirirsiniz.

Filhakika bakınız bunun üzerine revhullah nasıl tecelli etti :
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Meali �erifi

Bunun üzerine vataki huzuruna girdiler, ey �anlı Azîz, dediler : bize ve ıyalimize zaruret messeti, pek

ehemmiyetsiz bir sermaye ile de geldik, yine bizi tam ölçü ver ve bize tesadduk buyur, çünkü Allah,

tasadduk edenlere mükâfatını verir 88 Siz, dedi, biliyor musunuz ? Cahilli�iniz de Yusüfe ve karde�ine ne

yaptınız? 89 A a, sen, sen Yusüf müsün ? dediler, ben, dedi : Yusüfüm, bu da karde�im, Allah bize lutfile

in'am buyurdu : hakikat bu: her kim Allahdan korkar ve sabr ederse her halde Allah, muhsinlerin ecrini zayi'

etmez 90 Dediler : tâllahi seni Allah, bize üstün kıldı, biz do�rusu büyük suç i�lemi�tik 91 Dedi : size kar�ı

tekdir yok bu gün, Allah sizi ma�rifetile ba�ı�lar ve o "erhamürrahimîn" dir 92 �imdi siz, benim �u

gömle�imi götürün de babamın yüzüne bırakın gözü açılır ve bütün taallükatımızla toplanıb bana gelin 93

88.

¢Š£¢š
£ Ûa bä� Ü� ç¤a� ë� bä� �
£ ß� ¢ŒíŒ©È� Û¤a bè� ¢í£a� b¬í� aìÛ¢bÓ� é¡î¤Ü� Ç� aìÜ¢
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- Bu ifadeleri gösteriyor ki kalblerinde büyük bir intibah ve ba�ka bir rıkkat hasıl olmu�tu.

Demek ki Bünyamînin tevkıfi üzerine ba�lıyan bu intibah, tekemmül etmi�ti. Ve Yusüfün
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o tazir ile gözetti�i tevbe ve ıhlâs-u tevazu' hissi husul bulmu�tu, ve binaenaleyh kendisini tanıtmak zamanı

gelmi�ti, gerçi onlar asıl maksadı seyahatleri olan Yusüf ve biraderi mes'elesini tasrih etmiyorlarsa da

messi durr ve tasadduk kelimelerinden bunları isti�mam eden Yusüf :

89.

›æ
� ìÜ¢ç¡bu
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Ma'lûmunuzmu, dedi, siz cahilli�iniz zamanında Yusüfe ve karde�ine ne yaptınız ? - ��te bu i'lâm ve suâl ile

«

� ëŠ¢È¢’
æ
¤ í� ü� á¤ç¢ë� aˆ� ç¨ ¤áç¡Š¡ß¤b� 2¡ á¤è¢�ä£÷� j£¡ä� n¢Û� »

vahiy ve va'dinin mısdakı

temamen tahakkuk etmi� oluyordu. Artık bu lâhzada kalblerde hasıl olan hayret ve heyecanı dü�ünmeli. Bu

söz, muhatabların gönüllerinde anî bir �im�ek gibi parlamı�tı ki derhal onun Yusüf oldu�una intikal ederek

kemali hayret ve heyecan ile kekelercesine 90.
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a...

senmisin sahih sen Yusüf ? dediler - o da kendini ve karde�ini ta'rif ve takdim ile teb�ir ederek:

›Ñ
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¢ ìí¢ b¯ã� a� 4
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ben, dedi, Yusüfüm

›a¬ˆ� ç¨ë� 

ıkbalde bulunan ve nazarı dikkatinizden kaçmı� gibi görünen zat da

ve bu ya'ni yanımda mevki'i

›ó
©9 a� 

karde�im - ve bundan

gurur ve tefahur hıssi anla�ılmamak için Allaha �ükür ve tahdisi ni'met ile nasıhat makamında �u cümleleri

ilâve etti :

›6b� äî¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa �å
£ ß� †¤Ó� 

›Š¤j¡–
¤ í� ë� ¡Õ�£ní� å
¤ ß� é¢�£ãa¡
ve mihnete sabr eylerse

hakikaten Allah, bizi in'amile memnun etti

�una �üphe yok ki her kim ittika ve sabrederse - fenalıktan sakınır
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Allah muhsinlerin ecrine zâyi' etmez.

her halde

Bunun üzerine gayet beli� bir vaz'ı itıraf ile ilk suâlin cevabına temassederek 91.

›aìÛ¢bÓ�  dediler ki

›bä� î¤Ü� Ç� é¢¨£ÜÛa Ú
� Š� q� a¨ †¤Ô� Û� ¡é¨£ÜÛbm� 
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Tallahi seni Allah bize iysâr etti - yani tevallahi cidden itiraf ederiz ki Allah seni hakikaten o zikreyledi�in

ittika ve sabr-ü ihsan hasletlerile bizim üzerimize tercih ve tafdıl etti

›å
� c÷©Ÿ
� Û� b�£ä×
¢ æ
¤ a¡ë� 
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ve filhakika biz elbette suçlu idik. - Amden bir hatîe yapmı�tık. -

Yani �imdi bilsen ne kadar nadimiz. Yukarıda da kaybetti�imiz vechile Yusüf, karde�lerine kendi hakkını

afvediyordu, ancak haklarında Allahın ma�rifetini de iyice ümid edebilmek için tevbe ve nedametlerini

gözetiyordu, bu kerre bu beli� itiraf bu da tahakkuk edince 92.

›á¢Ø
¢ î¤Ü� Ç� k
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size dedi müahaza yok

›6â� ì¤î� Û¤a

bugün -

TESR�B; Esasen i�kembeden iç yı�ını sıyırmak demek olup mecazen tekdir ve müahaze manasına

kullanılır. Elyevm kaydi de hem makabline hem mabadine rabtolunabilir. Yani müahaze olunmak hatırınıza

gelmesi melhuz olan bu gün size serzeni� yok, o halde ba�ka gün nasıl olur ? Binaenaleyh suâlimden ve

sözlerimden bir serzeni� manası çıkarıp da merak etmeyiniz. Müsterih olunuz, yahud bundan evvelki

geli�inizde habersizce üzüldünüz ise de bugün ve bitarikıl'evlâ bundan cihetine gelince; yine bu
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gün dua ve ümid ederim ki

›9á¤Ø
¢ Û� é¢¨£ÜÛa ¢Š1¡Ì¤í� 

ve ıhlâsınız zâhir, haliniz �ayanı ma�rifet ve rahmettir

erhamurrahimîndir - �imdi siz 93.

Allah size ma�rifet eder. - Zira bu gün tevbe

›å
� îà©y
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de babamın yüzüne bırakın ki

ve o,

�u gömle�imi götürün

›a7Š¦î–
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gözü görerek gelir - yani siz �imdi ba�ka dü�ünceleri bırakın da ilk i�iniz bu olsun: Bununla babama teb�ir

ve davet hizmetine ko�un. Bu gömle�in evvel götürülen kanlı gömle�e tekabülü hafî de�ildir. Demek ki

yalandan kanlı bir gömlekle ba�lıyan ve yakube Dünyayı zindan eden müzmin bir derdi hicran bu kerre

vuslet müjdesi götürecek olan mübarek bir gömle�in temassile hemen siliniverecekti . Acaba bu nasıl bir

gömlekti bir rivayette denilmi� ki bu gömlek, vaktıle Hazreti �brahim ate�e atıldı�ı zaman emri ilâhî ile

Cebrailin Cennetten getirip giydirdi�i gayet ince bir gömlek olup evlâd ve ahfadına miras kalmı� ve Yakub

onu bir nüsha içine koyarak gizlice Yusüfün boynuna takmı� ve kuyuya atıldı�ı zaman Cibril onu nüshadan

çıkarıb ona giydirmi�ti ve Cennet nesîminin kokusu her hangi bir mübtelâya messederse o afiyet bulur»

demi�ti

gça. Bu surette bu gömlek esrarengiz bir yadigâr ve bu i�, Yakuba sevgili Yusüfün nübüvveti

haberini dahi teb�ir eden bir mucize demek olur. Bir rivayet de denilmi� ki bu gömlek o sırada Yusüfün

sırtında bulunan gömle�i idi. Filhakika «

aˆ� ç¨ ó©–îà©Ô� 2¡ »

ifadesinden bu mana daha zâhirdir.
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Fakat bu surette de bir gömle�in yüze sürülmesile de gözlerin kuvvet iktisab edece�i aklen bilinebilecek bir

�ey görünmez. Onun için muhakkıkîn demi�lerdir ki « bu da mutlak bir vahy ile olmu�tur. Zira bir vahy

olmasa idi Yusüf, bunu aklile bulamazdı ». Maamafih Fahruddini Razî der ki bunun makul ciheti de yok

de�ildir. Dene bilir ki Yusüf, babasının görmemesi iç sıkıntısile çok a�lamaktan ne�'et etme bir za'fı basar

oldu�unu anladı�ından belki �öyle dü�ünmü�tür ki: gömle�in üzerine konuldu�u zaman her halde çok

in�irah bulur ve kalbine kuvvetli ferah gelir. Ve bununla ruhu kuvvet bulup kuvasından za'f zail olur. Ve

binaenaleyh bâsırası da kuvvetlenir, gözüne fer gelir. Ve bu kadarı kalbile ma'rifeti mümkin olan

�eylerdendir. Çünkü kavanîni tıbbiyye bu ma'nânın sıhhatine delâlet eder.

gça. Lâkin bunun ma'nâsı

«fennen bu mümkindir, kavaıdi tıbbiyyeden, tecribeden bu kadar bir ilham alınabilir» demek olur. Filvakı'

gerek maraz gerek sıhhat noktai nazarından teessüratı ruhiyyenin beden üzerindeki dahli ve o suretle

tedavi, tıb noktai nazarından dahi inkâr olunamazsa da burada ma'kuliyyetin bu kadarcı�ı mes'elnnin

halline kâfi de�ildir. Böyle bir dü�ünce ile «belki iyi olur» denebilirse de kat'î hukûm verilemez. Halbuki

mes'elenin en mühim noktası «

a7Š¦î–
© 2� p
¡ b¤í� » hukmünün kat'ıyyetindedir. Akıl, ise tıbbın belki hiç

bir devâsında bunu kestiremez. Ve buna i�aret için olsa gerektir ki razî de «bu kadarını kalb ile ma'rifet

mümkin olur» demi�, akıl ile dememi�tir. Haydi Yusüfün aklına öyle bir imkân ve ihtimal gelmi� olsun fakat

onun kalbine bu kat'î hukmü veren kuvvet nedir ? Bu nokta muhakkıkînin dedikleri gibi vahyi haktan ba�ka

bir sebeble izah edilemez.

Yusüf, karde�lerini tatyib eder etmez ilk i� olmak üzere onları böyle lâtif bir devai ı'cazkâr ile pederine

teb�ir ve da'vet hizmetile me'mur edip serian göndermi� ve demi�ti ki :
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Babamla beraber

›;å
� îÈ©à� u
¤ a� á¤Ø
¢ Ü¡ç¤b� 2¡ ó©ãìm¢a¤ë� 

bütün ehlininizi - ya'ni erkek di�i,

büyük küçük hanedani Ya'kuba mensub bütün ailenizi - de toptan alıp bana getiriniz. - Rivayet olunur ki

gömle�i karde�leri içinden Yehûda almı� ve «evvel kanlı gömle�i götürüp mahzun eden ben idim. O vakıt

mahzun eden ben idim. O vakıt mahzun etti�im gibi �imdide müjde edeyim» demi� ve yalın ayak ba�ı

kabak Mısırdan Ken'ana ko�mu� ve aradaki mesafe seksen fersah imi�. Evvelki def'alarda karde�lerini

techiz eden Yusüfün bu kerre bu emirleri verirken ıktiza eden levazımı ile elbette daha mükemmel surette

techiz edip u�rattı�ı ıhtara lüzum yoktur. Rivayet olundu�una göre bu kafilede babasına iki yüz râhile techiz

etmi� göndermi�ti.

gça

�imdi bakınız buradan ıkbal teveccüh eder etmez ötede ne olacak, revhullah nasıl tecelli edecek nesîmi

vuslet nasıl uçacak, hicran nasıl kaçacak, nasıl bir ne�'e ve revhaniyyet kayna�acak ?
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Meali �erifi

Vaktâ ki beriden kârban ayrıldı, öteden babaları do�rusu, dedi: ben cidden Yusüfün korkusunu

duyuyorum, bana bunaklık isnadına kalkı�masanız 94 Dediler: tallahi sen cidden eski �a�gınlı�ından

berdevamsın 95 Fakat vaktâ ki hakıkaten müjdeci geldi gömle�i yüzüne bıraktı gözü açılıverdi, ben size,

dedi: Allahdan sizin bilemeyeceklerinizi bilirim demedim mi ? 96 Dediler, ey bizim �efakatli pederimiz,

bizim için günahlarımızı isti�far ediver, bizler hakıkaten büyük günah i�lemi�tik 97 Sizin için, dedi: rabbıma

sonra isti�far edece�im hakıkat bu: gafur o, rahîm o 98

94.

›Š¢îÈ©Û¤a o
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Vakta ki kafile ayrıldı - ya'ni Mısırdan hareket edip Ken'ana

müteveccihen �ehrin haricine çıktı, ötede
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babaları, ben, dedi, inanın Yusüfün

beni bunak yerine koymasaydınız ! ... - Ya'ni ey

bu sözümü i�itenler siz benim akl-ü �uuruma halel nisbet etmeyip de vicdanıma i'timad etseydiniz bu

sözüme mutlak inanırdınız. Fakat «

� 
Ñ
¢ ìí¢ óÜ¨Ç� ó1¨
� a� b¬í� »

derken gayrı ma'kul olmıyan o

esef duygusuna bile ma'nâsız diye i'tiraz eden ve Yusüf kokusu burunlarında tütmiyen siz gafiller �u anda

derin bir ne�'e ve revhaniyyetle vicdanımı saran bu Yusüf kokusuna ve henüz vicdanımdan ba�ka hiç bir

delili görünmiyen bu sözüme, bu ledünnî vuslet müjdecisine
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nerden inanacaksınız, inanmıyacaksınız bari beni bunak yerine koyup da tekzibe kalkı�masanız ne olur

?

Yusüfün müjdei nübüvvetile pirâheni himmetini getirecek olan o bi�aret kârbani Mısırdan kopup semti

Ya'kuba ikbal eder etmez beride Ya'kubun burnunda tüten zevkı revhâniyyetle �emm vicdanını saran bu

rih-u rayiha, bu ledünnî bâdi sabâ, bu Yusüf kokusu �üphe yok ki ona «revhullah» dan bir �emme, ve

gelmekte müjdecinin müjdecisi bir nefesi rahmanî idi. Oh! �u anda tasavvuru bile ehli dili ga�yedecek gibi

olan bu tatlı �emme kim bilir Ya'kubun gamı hicranına nasıl bir darbei teb'id vurmu�, vicdanını nasıl bir

letafet ve revhaniyyetle sarmı�tı ? Ya'kub, bununla aynı zamanda hem uzaktaki bir ikbal vakıasının

mebdeinden bir eserini duymu� hem de bir kaç gün sonra kavu�aca�ı mustakbel bi�aretin büyük süruruna

tedricen ihzar edilmi� bulunuyordu. Bu nasıl oluyordu ? Seksen fersahlık bir mesafeden bu rayihayı getiren

nâkıl ne idi ? Ve bunu duyan hassasıyyet nasıl bir hassasıyyetti ? Ma'lûm olan hava cereyanının bu sür'ate

kâfi gemeyece�i �üphesiz. Kafilenin Mısırdan infisali anında Ya'kubun beride duydu�u bu rihın sür'ati

lâakal bir �im�ek ve elektrik sür'atini haiz olmak lâzım geliyor. Ve halbuki bu günkü fende ses nakline kadar

tatbikını ö�rendi�imiz elektrik cereyanının henüz rayiha i�ine ve �em hıssine hizmetini bilmiyoruz. Bir de

Ya'kubun hassasiyyetine ne kadar incelmi� ve huznü ile gözler a�ardıktan sonra �em hıssi ne kadar

tezayüd etmi� olursa olsun kafilenin infisali anına kadar Mısırdan bir Yusüf �emmesi duymayıp da �imdi

duymu� olması gösterir ki bunun sirr-ü hıkmeti onun hassasiyyetinde de de�ildir. Bunun için müfessirînin

bu hususta iki ifadesi vardır: Birisi Allah tealânın bu rayihayı bir mu'cize olmak üzere o uzak mesafeden

Ya'kubun vicdanına iysal, birisi de o anda vicdanı Ya'kubda iycad eylemi� olmasıdır. Ve binaenaleyh
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her hangisi olursa olsun bu vakıanın harikul'ade bir tervihi rabbanî oldu�undan �üphe yoktur. Zamanımız

fen felsefesi bu gibi fevkal'ade hadisatı ruhiyyeyi iyzah edememekle beraber inkâr dahi etmeyip «telepati»

unvanını altında tasnif ve mutalea etmektedir. Telegraf, telefon kelimelerinde dahi ma'ruf ve müsta'mel olan

« tele » kelimesi aslında « uzak » demek, « patı » da teessür ma'nâsına oldu�u cihetle «telepatı» uzaktan

teessür demek olur. Ve �öyle ta'rif olunur: «bir nefiste duyulan öyle bir ihsastır ki o anda vuku' bulmu�

hakakî bir vak'aya müteallık oldu�u halde öyle bir mesafede veya öyle zuruf-ü ahval içindedir ki bunlar o

vak'anın o nefs ile ma'rifetini maddeten mümteni' gibi gösterirler». Di�er bir ta'rife göre de «bir ma'nânın

veya hissin uzaktan muvasalası ya'ni hissolunabilecek bir alâmetin muaveneti olmaksızın tebli�i

hâdisesidir.» Evvelki ta'rife nazaran telepatı �eriatı mu'tâde hılâfındaki havassi zâhire hâdisatına dahi �amil

olabilecektir. Lâkin ikinci ta'rife nazaran her hangi bir hevâ muhıtı içinde duyulan �em gibi bir hissi zâhir

hâdisesi telepatı kabilinden addolunacak kadar fevkal'âde sayılmamak ıktiza edecektir. Çünkü havassi

zâhire hâdisatında lâekal hava ve zıya gibi bir delîli hissî vardır ki bu bize telepatıdan ziyade telsiz ve radyo

tebli�atı kabilinden bir hâdise mülâhaza ettirebilir. Ve binaenaleyh bunun fen noktai nazarından tasavvuru

sırf ruhanî olan telepati tebli�atı kadar mü�kil olmaz. Zira uzaktaki bir his veya ma'nâ seri' bir vasıtai hafiye

ile yakla�tırılıp tebli� edilmi� demek olur. Ve bunun için bir takımları telepatinin en �ayi' olan ve mücerred

ma'nevî gibi görünen kısmını da bu suretle te'vil ederek mülâhaza etmek isterler. Maamafih her hangi bir

�ey'in vicdana ıktiranı nasıl oluyor ? Ve vicdanın a'zamî ve asgarî haddi telâkısi nereden ba�lar? Ve sahai

ittisaı hangi hududa kadar gidebilir? Bir nefsin kuvvetleri, kendi haricindeki vakıatı
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behemehal beden sınırı dahilinde mi ahzediyor? Hararette oldu�u gibi bedenden harice inti�ar eden ve

varidatını uzaklardan kar�ılıyan kuvveler, yok mudur?

Bunlar bilinmeden uzaktan his hâdisei ruhiyyesini mutlaka te'vile mecburiyyet yoktur. Ve do�rusu yalnız

uzaktan his de�il yakındanda his ve �uur hâdiseleri dahi haddile tasavvur ve izah olunamamaktadır. «

5¦ îÜ©Ó� ü�£ a¡ á¡Ü¤È¡Û¤a å
� ß¡ ¤án¢îm©ë@a¢ b¬ß� ë� » Ancak his ba'delvuku' bir emri vakı' oldu�u gibi,

his maalvuku' ve hattâ his kablelvuku' bile inkâr olunamıyacak vakıalardandır. Burada kendi nefsimden

vakı' olmu� telepati hâdiselerinden ilk evvel nazarı dikkatimi celbeden bir misali kaydedece�im, �öyle ki;

�stanbulda Mektebi nüvvabda talebe iken bir gün ö�leden sonra dersten çıkıp Nuriosmaniyyede

ikametgâhım olan hattat odasına geldim, yalnız pencerenin önüne oturdum, oturur oturmaz henüz bir �eyle

me�gul olmaksızın birdenbire büyük amicam Muhammed Emîn Efendi hatırıma do�uverdi ve derhal

kalbime derin bir huzün çöktü, a�lamak istedim, halbuki ba�ka zamanlar onun hatırasından lâbüd bir ne�ê

ve in�irah duyardım, nadirül'vücud bir fazıleti mücesseme idi. Bu gün haiıfına öyle bir huzün gelmesi

isti�rabımı mucib oldu, hemen kaydettim, on be� gün sonra memleketten posta ile mektub aldım, pederim

«o gün amcamın vefat etti�ini ve bana yadigâr olmak üzere bir kaç kitabını vasıyyet eyledi�ini» yazıyordu.

O vakıt ki postanın on günde geldi�i bir mesafeden o huzünlü vak'anın vukuu anında huznünü duymu�tum

ve gözlerim dolukmu�tu. Ve i�te telepati dedikleri böyle hâdiselerdir ki bizim ıstılâhımız bütün bunları ilham

cümlesinden saymaktı ve bu hal uykuda iken olsa idi aynen ru'ya derdik. Bunlar mu'tâd olmakla beraber

nâdir de�il pek çoktur. Belki herkeste olur da farkında olmaz, Fakat sureti umumiyyede
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esbabi ılimden de�ildir. Alel'âde bir vehim halinde keramet veya mu'cize mertebelerine kadar muhtelif

derecatta zâhir olabilir. Kanaati âcizaneme göre bu âyet bize yalnız Ilmi ruh ve Mu'cizeye münhasır olacak

bir harikayı tesbit ile kalmıyor, bu günkü taharriyatı fenniyye noktai nazarından �ayâni dikkat ilhamlarda

vermektedir. Zira görülüyor ki rayiha. rih lâfzıyle ifade olunmu�tur. Bunda ise iysal ma'nâsı daha

mütebadirdir. Halbuki balâda söyledi�imiz vechile kafilenin ayrıldı�ı anda Ya'kubun vicdanına rayihanın

vusulü rüzgar sür'atinden daha seri' olmu� oluyor. Ma'lûmatı hazıramıza nazaran bu intikalin fizikî surette

husulü havanın kütlevî cereyanile de�il de elektrikî mevcelerile olması muhtemildir. Ancak bir rayihanın

hevâda inti�ariyle küçük maddî zerrelerin hareket ve inti�ariyle olması me�hur oldu�una göre bu zerrelerin

bir cereyanı elektrikî halinde ve bir �im�ek sür'atile akıp gelmesi müsteb'ad olacaktır. Bunun için bir tahlile

daha lüzum vardır ki o da o zerrelerdeki rayihanın hararet ve zıya gibi kabili inti�ar bir kuvvet oldu�unu

bulmaktır. Ve filvakı' rayihanın meselâ bir gül suyu zerratının kendilerinden ziyade onlardaki bir kuvvet ve

keyfiyet olması ve ince bir ihtizaz ile mülâhaza edilmesi daha makul ve rayiha hakkındaki ilk ihtisasatımızın

bedahetine daha muvafıktır. Ve o halde meseleyi kimya veya zerrevî fizik sahasında takip ederek savt

naklinden daha ince bir kanun ile rayiha, kuvvet ve hareketinin zapt-u naklinde dahi elektrik ceryanından

istifade mümkin oldu�u neticesine varabilecek demek olur. Gerçi Yakubun duygusu fennî de�il

mucizevîdir. Ve bazı müfessirînin dedi�i gibi Allah tealânın rayihai Yusüfü vicdanı Yakupta do�rudan do�ru

icad edivermi� olması da muhtemildir. Ve hattâ Yakubun hafızasını uyandırıp mazıden malûmu olan Yusüf

kokusunu vicdanına yeniden duyuruvermesi de muhtemildir. Lâkin âyetin ifadesinden
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zahir olan bu kokunun rüzgâr içinde duyulması ve gömle�i hamil olan müjde kafilesinin Mısırdan ayrıldı�ı

anda oradan bilinfisal isal edilmi� olmasıdır. Bu ise hılkatte rayihanın dahi havadan bir telsizle berk gibi

nakl-ü isali hâdisesinin vukuunu ve binaenaleyh hafî bir kanunun vücudunu ıhtar eder. �üphesiz ki bunun

gerek Mısırdan irsali ve gerekse böyle bir sür'atin Yakup tarafından ahzolunabilmesi ve o rayihanın Yusüf

kokusu oldu�unun temyiz ve tayin edilmesi asıl kanun gibi do�rudan do�ru tasarrufı rabbanîyi gösteren

harikalardır. Gerek bu cihetlerden ve gerekse Yakub ve Yusüfün birer peygamber olmaları haysiyyetile

vak'a i'cazkârdır. Zira bir insanın yakından bir insan kokusunu te�his etmesi bile harikulâdedir. Ancak

bunun heyeti mecmuasile mafevkalkanun bir mucize olması zımnında bazı kanunun da isbat edilmi�

olmasına münafi de�ildir. Meselâ �sanın ku� yapması biizinillâh bir mücizedir. Fakat ku�ların uçması

vak'asında

« tayeran » kanununu istinbat ile yine biiznillah tayyareler yapılması mucize olmıyan bir âdet olabilir.

Hasılı revhullaha bakın ki Ya'kub, Yusüfün güzel kokusunu o kadar uzaktan derhal duydu ve onun bir

vehm-ü hayal olmayıp bir hakikat oldu�unu vicdanında tanıdı ve tekidlerle söyledi fakat gafillerin bu

vicdana inanmayıp saçma diyeceklerini bildi�i için de «Beni bunak yerine koymasanız...» dedi lâkin kim

dinler ? Dedi�i gibi bu sözünü i�itenler 95.

›á¡í†©Ô� Û¤a �ÙÛ¡5� ™
� ó1©Û� �Ù�ã£a¡ é¡¨£ÜÛbm� aìÛ¢bÓ� 

tevallahi dediler, sen hakikaten

eski �a�gınlı�ındasın - yani halâ Yusüf deyip duruyorsun, halâ ona kavu�aca�ını tevehhüm ediyorsun ki bu

do�ru de�il. O�ulları yolda oldu�u için belki bunu söyleyenler onlar de�ildi, lâkin çok geçmeden �a�kınlık

kimde oldu�u tebeyyün etti. Zira bunun üzerine:

96.

›Š¢î,’
� æ
¤ a� b¬�£àÜ� Ï� 
© j� Û¤a õ� b¬u

›é©è¡u
¤ ë� óÜ¨Ç� é¢îÔ¨Û¤a� 

sh:»2923

vaktaki müjdeci keldi

gömle�i yüzüne koydu

›a7Š¦î–
© 2� �†£m� ‰¤bÏ� 

Yakubun basarı yerine geliverdi, gözü açılıverdi.

�imdi bu ne�'eye kavu�an Ya'kub, neler dedi, neler yaptı zannedersiniz? Hayır o yine sabrı cemilinden

ayrılmayıp «

¤ ß¡ aì
¢ d� í¤b� m ü� » nasıhatini ıhtar ederek sadece
¡6é¨Ü£Ûa 
¡ ë¤‰� å

›á¤Ø
¢ Û� 3
¤ Ó¢a� á¤Û� a� 4
� bÓ� 

size demedim mi dedi

›æ
� ìà¢Ü� È¤m� ü� bß� é¡¨Ü£Ûa å
� ß¡ á¢Ü� Ç¤a� ¬óã£©a¡

ben her halde Allahdan sizin

bilemeyece�iniz �eyler bilirim. - Yani �imdi anladınız mı Allah, ne büyük ve Peygamberlik ne hakikat?..

O vakit gelmi� olan o�ulları hepsi birden 97.

›b¬ä� 2� ìã¢‡¢ bä� Û� Š¤1¡Ì¤n� 
¤ a
›å
� c÷©Ÿ
� b�£ä×
¢ b�£ãa¡
¡ b

›bã� b2� a� b¬í� aìÛ¢bÓ� 

ey bizim babamız dediler

bizim için günahlarımıza isti�far et - ma�rifetimize dua ediver.

biz hakikaten suçlu idik - �imdi çok nadim olduk, buna kar�ı babaları

hemen isti�far edivermedi de vadederek 98.

›á¢îy
6 £2©‰� á¤Ø
¢ Û� Š¢1¡Ì¤n� 
¤ a� Ò
� ì¤
� 4
� bÓ� 
© �Š£Ûa ‰¢ì1¢Ì� Û¤a ì� ç¢ é¢�£ãa¡ ó

yakında

dedi sizin için Rabbıma isti�far ederim, �üphe yok ki odur o, ancak gafur rahîm - Ya'kub bu suretle kendi

afvını i�'ar etmekle beraber isti�farını sehar vakti veya Cuma gecesi gibi bir vakit icabet gözetti�i için ve

daha do�rusu Yusüfle halâlla�dırıncaya veya onun afvını anlayıncaya kadar te'hir etmi�ti. Çünkü

mazlumun afvı ma�rifetin �artıdır.

Gelelim neticeye:

aìÜ¢
¢ …¤a 4
� bÓ� ë� é¡í¤ì� 2� a� é¡î¤Û� a¡ ô¬ë¨a¨ Ñ
� 
¢ ìí¢ óÜ¨Ç� aìÜ¢
� …� b�£àÜ� Ï� ›YY
›6å
� îä©ß¡a¨ é¢¨£ÜÛa õ� b¬‘
� ¤æa¡ �Š–
¤ ß¡
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Meali �erifi

Vakta ki Yusüfün yanına vardılar, ebeveynini kucakladı, yanına aldı ve buyurun, dedi: Mısıra in�allah

emn-ü istirahatle girin 99 Ve ebeveynini taht üzerine çıkardı, hepsi onun için secdeye kapandılar, ve ey

babacı�ım, dedi: i�te bundan evvelki ru'yamın te'vili bu, hakikatten rabbım, onu hak kıldı, hakikaten bana

ihsan buyurdu çünkü beni zındandan çıkardı ve size badiyeden getirdi, �eytan benimle biraderlerimin

arasını dürtü�dürdükten sonra, hakikat rabbım me�iyyetinde lâtif, hakikat bu, o, öyle alîm, öyle hakîm 100

Yarab,

sen bana mülkten bir nasıb verdin ve bana elhadisin te'vilinden bir ılim ö�retdin,
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Gökleri, yeri yaradan rabbim! : Benim Dünya ve Âhırette veliym sensin beni müslim olarak al ve beni

salihîne ilhak buyur 101

99.

›Ñ
� 
¢ ìí¢ óÜ¨Ç� aìÜ¢
� …� b�£àÜ� Ï� 

Velhasıl vakta ki Yusüfe vardılar- Ya'kub ve bütün

hanedanı Yusüfün dedi�i gibi Mısıra hareket edip yanına vardılar -rivayet olunur ki Yusüf ve Melik

maıyyetlerinde dört bin asker ve ricali devlet ve bütün Mısır ahalisi ile istikbale çıkmı�lardı, Ya'kub

aleyhisselâm kar�ıdan Yehudaya dayanarak yürüyordu, kar�ıya gelen ahaliye ve atlılara bakıb « ey

Yehuda �u Mısırın Fir'avnı mı? » diye sordu, hayır o�lun dedi. Yakla�tırdıklarında Yusüfden evvel Ya'kub

selâm verdi de «selâmsana ey hüzünleri gideren» dedi

gça. Yusüf ›é¡í¤ì� 2� a� é¡î¤Û� a¡ ô¬ë¨a¨

ebeveynini kendine iyva etti - ya'ni boyunlarına sarılıb ba�rına basarak menzili mahsusunda istirahat ettirdi

ve anla�ılıyor ki bu henüz �ehre girmeden istikbal mevkiinde oluyordu. Netekim

›6å
� îä©ß¡a¨ é¢¨£ÜÛa õ� b¬‘
� æ
¤ a¡ Š� –
¤ ß¡ aìÜ¢
¢ …¤a 4
� bÓ� ë� 

ve «in�allah hepiniz emen'ü

aman içinde Mısıra giriniz» dedi - bu suretle Mısıra girdiler- 100.

›”
¡ Š¤È� Û¤a óÜ� Ç� é¡í¤ì� 2� a� É� Ï� ‰� ë�  ve ebeveynini ar�a çıkardı - bilhassa babasıyle anasını
karde�lerinden ziyade öyle i'zaz ve tekrim eyledi ki kendisinin bir taht gibi olan yüksek kö�künün üzerine

çıkardı

›a7†¦�v
£ 
¢ é¢Û� aë¢Š£
� ë�  ve onun için hepsi secdeye kapandılar - ya'ni ebeveyni ve

karde�lerini Yusüf için Allaha �ükrolmak üzere secdeye kapandılar. Bir kavle göre ise: o zaman âdet

oldu�u üzere Yusüfe kar�ı resmi
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selâm ifa etmek üzere secde vaz'ıyyetinde yerlere kapandılar. Gerçi bu ma'nâ yeknazarda ru'yaya daha

muvafık gibi görünür, lâkin selâm secdesi olsa idi ilk mülâkatta yapılması daha zâhir olurdu, Rü'yada «

� í†©u
å
� ó©Û á¤è¢n¢í¤a� ‰� » cümlesi de «bana secde ediyorlar gördüm» demek olabilece�i gibi
¡ b
«benim için secde ediyorlar gördüm» de demek olabilece�inden evvelki ma'nâ her veçhile daha muvafıktır.

Bir de bu secde ile meleklerin âdeme secdesi ma'nâsı beynindeki münasebet ve mü�abehet unutulmamak

lâzım gelir.

Onlar böyle secdeye kapandılar

«ey... babacı�ım» dedi

›ë�  ve - o vakıt bunu gören Yusüf ›o
� bÓ� 
¡ 2� a� b¬í� 4

›93
¢ j¤Ó� ¤åß¡ ô
� bí� õ¤‰¢ ¢3íë©b¤m� aˆ� ç¨ i�te bu, mukaddemâ

gördü�üm ru'yamın te'vili - ya'ni o zaman senin yaptı�ın te'vil ılmî ve icmalî bir ta'bir idi, bilfiil tahakkuk eden

meal ve ma'nâsı

›b6¦Ô£y
� ó2£©‰� bè� Ü� È� u
� †¤Ó�  onu rabbım hakikaten hak kıldı - sadık ve tıpkı

gördü�üm gibi vaki' olarak tahakkuk ettirdi

eyledi, çünkü

›ó2©¬ å
� 
� y
¤ a� †¤Ó� ë�  ve filvakı' bana lûtf-ü ihsan

›å
¤ 
£¡ Ûa �åß¡ óä©u
� Š� 
¤ a� ‡¤a¡ beni zindandan kurtardı
¡ v

›ë¡†¤j� Û¤a �åß¡ á¤Ø
¢ 2¡ õ� b¬u
� ë�  ve sizi bedivden getirdi - badiyeden ya'ni alandan yahud
«Bedâ» nam mahalde bulunmaktan kurtardı getirdi. Vahidî vesairenin beyanına göre «bedv» iki ma'nâya

gelir, birincisi: �ahsın uzaktan zâhir oldu�u düz ve açık yer demektir ki lisanımızda «alan» ta'bir olunur. Aslı

bedâ yebdû bedven fı'linden zuhur ma'nâsına masdar olup sonra mekân, masdar ile tesmiye edilerek

«bediv» ve mukabilinde «hadar», nisbetlerinde bedevî ve hadarî denilmi�tir. �kincisi �bni Abbastan rivayet

olundu�una
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göre Ya'kub «Bedâ» nam mahalle nakledip orada sakin olmu� ve Yusüfe oradan gelmi�ti ve orada da�ın

dibinde kendisinin bir mescidi vardı. �bni Enbarî de demi�tir ki «Bedâ» ma'ruf bir mevzı'dır.=

a†2ë kÈ‘ åî2 ìç » Filân, �i'b ile Bedâ arasında» denilir. Ve bunların ikisi beraber �iirlerde
zikroluna gelmi� mevzı'lardır. Netekim «küseyyir» �öyle demi�tir.

a†2 óÛa bjÈ‘ ojjy ónÛa oãaë
bàçaì …52 óãbŸëaë óÛa

Ve i�te bundan me'huz olarak «

aë¦†¤2� æ
� ë†¢j¤í� â¢ì¤Ô� Û¤a a†� 2� » denir ki kavm Bedâya vardılar

varıyorlar demektir, Ve bediv bu ma'nâda masdar olur. Ve bu surette Hazreti Ya'kub ve evlâdı esasen

bedevî de�il hadarî idiler demek olur

gça. Bu tefsirin sebebini bir sahife sonra «

ôŠ¨Ô¢Û¤a 3
¤ ß¡ » nazmı celîlinden bulaca�ız.
¡ ç¤a� å

Maamafih evvelki ma'nâya göre bunu �öyle anlamak ta mümkindir: sizi badiyeden geçirerek ta�radan

Mısıra getirdi. Hangisi olursa olsun �urası ne zarif ve ne kadar �ayanı dikkattir ki Yusüf peder ve

hanedanının Mısıra getirilmelerini kendisinin zindandan çıkmasına adîl bir ni'met addetmekle kalmayıp

bunun da o biri gibi bilhassa kendi hakkında bir ihsan oldu�u haysiyyetini zikr-ü tasrih eylemi�tir. Ya'ni

hanedânının ni'met ve refahını kendine aid bir ihsan saymı� ve karde�lerini müteessir etmemek için

zindandan evvel olan kuyu vak'asını tasrihten ictinâb ederek setr-ü afvini iltizam ve hakkındaki ihsanın

ehemmiyetini beyan sadedinde demi�tir ki:

›ó
6 m©ì� 
¤ a¡ å
� î¤2� ë� ó©äî¤2� æ
¢ bÀ
� î¤,�’
£ Ûa Î
� Œ� ã� æ
¤ a� †¡È¤2� å
¤ ß¡ Benimle
karde�lerimin arasını �eytan dürtü�türdükten sonra -böyle oldu, ya'ni benimle karde�lerim arasında geçen

ve kale alınmaması lâzım gelen mâceranedeonlardan de�il, aramızı bozmak
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için �eytanın bizlemesinden, ifsad ve igvasından ıbaret idi. Fakat �eytanın karde�ler arasına sokulması

haddi zatında büyük bir ibtilâ idi. E�er Allahın ihsanı yeti�mese idi ne fenalıklar olmazdı. Binaenaleyh böyle

bir ibtilâdan sonra rabbımın bu ihsanları ne büyük ihsandır

›6õ¢b¬’
� í� bà� Û¡ Ñ
¥ îÀ
£ a¡ hakikaten rabbım me�iyyetinde latîftir. -Diledi�i emr için
© Û� ó©2£‰� �æ
tedbiri ne latîf, ne ho�, ne incedir

›á¢îØ
� Û¤a á¢îÜ©È� Û¤a ì� ç¢ é¢�£ãa¡ ve hakikaten o, ancak
© z

odur ki alîm, hakîmdir. -Ilim onun ılmi, hikmet onun hikmetidir.

Rivayet olunur ki Hazreti Yusüf pederinin elinden tutub hazineleri gezdirmi�, altın, gümü�, cevahir,

elbise, silâh vesaire hazinelerini dola�tıktan sonra yazı yazılacak Kırtas hazinesine vardıklarında Hazreti

Ya'kub: «ay o�lum bunlar dururken �u sekiz merhalelik mesafeden bana bir mektub yazmadın ha! bu ne

ili�iksizlik?» demi�, Yusüf de «bana Cebraîl öyle emretmi�ti» demi�,«pek iyi amma neye sormadın» demi�

«sen ona benden evlâsın» demi� ve binaenaleyh sual etmi�, Cebraîl «sen, demi�, «korkarım ki kurt yer»

dedi�inden dolayı Allah, bana öyle emretti ve benden korksa idin a» buyurdu. Yine rivayet olundu�una

göre Ya'kub aleyhisselâm Yusuf ile beraber yirmi dört sene ya�amı� sonra vefat etmi� ve �am tarafından

babası Ishak aleyhisselâmın yanına defnolunmasını vasıyet eylemi�, Hazreti Yusüf de bizzat kendisi gidib

oraya defnederek avdet etmi�, sonra da Mısırdan yirmi üç sene daha ya�amı�tı.

Fakat bütün bunları gören, bu ni'met ve ihsana iren Yusüf nihayet ne dedi kıssası nasıl bir hatime ile

neticelendi bakınız: dedi ki:

101.

›Ù
£¡ ‰�  Yarab sen bana Mülkten bir nâsib
¡ Ü¤à¢Û¤a �åß¡ óä©n� î¤m� a¨ †¤Ó� l
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verdin

›s
� ü
�¤ a 3
¤ ß¡ óä©n� à¤�Ü£Ç� ë�  ehadîsin mealini bilmek ılminden de
¡7 í…©by
¡ íë©b¤m� å

bir hıssa ta'lim eyledin - binaenaleyh en büyük Dünya devletinin ne oldu�unu tattım ve sonu nereye

varaca�ını anladım. Ya'ni anladım ki bütün Dünya hadisatı te'vil ve ta'biri sonunda tehakkuk edecek bir

ru'ya gibidir. Ve ta'lim etti�in ılimden hıssam nisbetinde o ru'yanın da ta'bir ve te'vili ma'lûmum oldu�undan

bunun ilerisinde bir Âhıret gelece�ini ö�renmi� bulunuyorum

›
� ¤ aë� p
£ Ûa Š� Ÿ
¡ ‰¤ü
¡ aì� à¨�
¡ bÏ�  ey Semavat ve Arzı yaratan rabbım
›ñ¡7Š� 
¨ ¤ aë� bî� ã¤¢†£Ûa ó¡Ï ï
£© Û¡ë� o
� ã¤a�  Dünyada ve Âhırette sensin benim
¡ ü
velim-maliki emrim, veliyyi ni'metim, efendim, onun için Dünyada

müslim olarak vefat ettir- ruhumu öyle kabzet

›bà¦Ü¡
¤ ß¢ ó©ä�Ï£ì� m�  beni

›å
� îz
£ Ûb2¡ óä©Ô¤z
© Û¡b�–
¡ Û¤a� ë�  ve salihîne ilhak

eyle - Âhıret atalarım gibi salihler zümresinde ha�reyle - zira ni'met ancak bununla tamam olacaktır.

Deniliyor ki Yusüf dua etti�i vakıt Allah tealâ ruhunu tayyibben ve tahiren kabzeylemi�ti ve bunun

üzerine Mısır ahalisi beyninde defni hususunda müneazea ve muhasame zuhur etmi�, birbirlerile mukatele

edecek dereceye gelmi�lerdi, nihayet mermerden bir tabut yapıb içine koyarak Nilin güzergâhına

defnetme�e karar vermi�lerdi ki Nil suyu, üzerinden geçerek Mısra vasıl oldukça hepsi onunla teberrükte

müsavi olacaklardı ve ondan sonra Mısırda inkılâb olmu�, hükûmet amalıkadan çıkıb Fir'avnlara intikal

etmi�ti ve Beni �sraîl Hazreti Musânın bı'setine kadar Fir'avnların elinde kalmı� idi.

Resuli ekrem sallallahü aleyhi vesellem Mi'rac gecesi Âdeme Semai Dünyada, Yusüfe ikinci Semada

mülâkı oldu�unu me�hur Mi'rac hadîsinde haber vermi�ti. ��te Yusüf geçidi mihnet ve ibtîlâ, sonu fena ve

zeval olan Dünya

sh:»2930

mülkünün mahiyyet ve akıbetini bildi�inden daha ilersine gitmek ve kuvvet elinde iken Mısra büsbütün

Melik olmak sevdasını beslememi�, bil'akis Dünyadan çekilmek, ebedî hayata can atmak istemi� de bu dua

ile vefatını temenni etmi� ve hatime ile Âhirete gitmi�tir ki ne güzel hatime! Ve i�te müttekılerin can

atacakları gaye, o Dünya hazineleri de�il bu hüsni hatimedir.

¤áè¡í¤†� Û� o
� ä¤×
¢ bß� ë� 7Ù
� î¤Û� a¡ é¡îy
¤ ß¡ Ù
� Û¡‡¨ ›QPR
© ìã¢ k
¡ î¤Ì� Û¤a õ¡b¬j� ã¤a� å
ì¤Û� ë� 
¤ a� b¬ß� ë� ›QPS æ
� ëŠ¢Ø
¢ à¤í� á¤ç¢ë� á¤ç¢Š� ß¤a� a¬ìÈ¢à� u
¤ a� ‡¤a¡
¡ b�ä£ÛaŠ¢r� ×
ì� ç¢ ¤æa¡ Š6§ u
¤ a� ¤åß¡ é¡î¤Ü� Ç� á¤è¢Ü¢d� 
¤ m� bß� ë� ›QPT �åîä©ß¡¤ìªà¢2¡ o
� •
¤ Š� y
�
p
£ Ûa ó¡Ï ò§í� a¨ å
¤ ß¡ å
¤ í£¡b� ×
� ë� ›QPU ;å
� îà©Û� bÈ� Ü¤Û¡ Š¥×
¤ ‡¡ ü�£ a¡
¡ aì� à¨�

¢åß¡¤ìªí¢ bß� ë� ›QPV æ
� ì™
¢ Š¡È¤ß¢ bè� ä¤Ç� á¤ç¢ë� bè� î¤Ü� Ç� æ
� ë¢Š£à¢í� 
� ¤ aë�
¡ ‰¤ü
á¤è¢î� m¡b¤m� æ
¤ a� aì¬ä¢ß¡b� Ï� a� ›QPW æ
� ì×
¢ Š¡’
¤ ß¢ á¤ç¢ë� ü�£ a¡ ¡é¨£ÜÛb2¡ á¤ç¢Š¢r� ×
¤ a�
ü� á¤ç¢ë� ò¦n� Ì¤2� ò¢Ç� b�
£ Ûa á¢è¢î� m¡b¤m� ë¤a� ¡é¨£ÜÛa l
¤ ß¡ ò¥î� ,‘
¡ aˆ� Ç� å
¡ bË�
› æ
� ëŠ¢È¢’
¤ í�
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Meali �erifi

Bu i�te, gayb haberlerinden, sana onu vahy ile bildiriyoruz, yoksa onlar i�lerine karar verip mekir

yaparlarken sen yanlarında de�ildin 102 Ve insanların ekserisi sen ne kadar hırslansan mü'min de�ildirler

103 Buna kar�ı onlardan bir ecir de istemiyorsun, o ancak bütün âlemîne ilâhî bir tezkirdir 104 Bununla

beraber Göklerde yerde ne kadar âyet var ki üzerine u�rarlar onlardan yüz çevirir geçerler 105 Onların

ekserisi Allaha �irk ko�maksızın iman etmez 106 ya artık Allahın azâbından umumunu saracak bir beliyye

gelivermesinden veya �uurları yokken kendilerine ansızın saatin gelivermesinden emandamıdırlar

?

102.

›Ù
� Û¡‡¨ O yok mu?- yani hiç haberin yokken bervechi balâ malûmun olan ve calibi dikkat nice

âyetleri muhtevi bulunan �u güzel kıssayı, bu Yusüf haberini görüyorsun ya, bu i�te

›k
¤ ß¡ gayb haberlerindendir. ›7Ù
� î¤Û� a¡ é¡îy
¡ î¤Ì� Û¤a õ¡b¬j� ã¤a� å
© ìã¢ biz onu sana
vahyediyoruz

›æ
� ëŠ¢Ø
¢ à¤í� á¤ç¢ë� á¤ç¢Š� ß¤a� a¬ìÈ¢à� u
¤ a� ¤‡a¡ á¤è¡í¤†� Û� o
� ä¤×
¢ bß� ë� 

yoksa onlar o mekri yaparlarken i�lerine karar verdikleri sırada sen yanlarında de�ildin - ne Yusüfü kuyuya

atmak dolabını kuran karde�lerin yanında idin, ne de sana bir mekolarak bunu sormak için gıyabında

konu�up karar veren Kurey� ile Yehudun meclislerinde. Balâda geçti�i üzere bu vahye kadar bunların

hepsinden gafil idin. Halbuki bu haber ve beyan, ancak bir sahib �ühudun beyanıdır.

Binaenaleyh bu gayb haberlerinin «

†¥îè©‘
� õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ ×
¢ óÜ¨Ç� » Haktealâdan sana vahyedilen

ve senin hak Peygamber oldu�un �üphesizdir. 103.

›å
� îä©ß¡¤ìªà¢2¡ o
� •
¤ Š� y
� ì¤Û� ë� 
¤ a� b¬ß� ë� 
¡ b�ä£ÛaŠ¢r� ×

Maamafih
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sen hırslansan: �iddetle arzu etsen de nâsın ekserisi inanıcı de�ildir. -çokları vahye ve bu güzel kıssanın

mündericatına iman etmez, güzel bir roman, uydurma bir hikâye gibi tahayyül eder geçer 104.

›Š§6u
¤ a� ¤åß¡ é¡î¤Ü� Ç� á¤è¢Ü¢d� 
¤ m� bß� ë�  halbuki sen buna kar�ı onlardan bir ecir de
istemiyorsun - ki cüz'î bir �üpheye mahalolsun

›;å
� îà©Û� bÈ� Ü¤Û¡ Š¥×
¤ ‡¡ ü�£ a¡ ì� ç¢ æ
¤ a¡ bu

ancak âlemîne bir zikirdir. - Bu ıhbar veya bu kur'an bütün zevilukul âlemlerine hakkı hatırlatmak için halıs

bir tezkir ve ıhtardan ibarettir.

Binaenaleyh aklı olanların bunu tezekkür ve mucebince iyman etmesi ıktıza ederse de aklı olmıyanlar

ıhtar ve tezkirden anlamadı�ı gibi akılları hevalarında ma�lûb olmu�, tezekkür kabiliyyetini zayi' eylemi�

olanlar da ıhtar ve tezkire ehemmiyyet vermeyip cebr-ü ikrah gözettiklerinden ekser nâs tezkir ile iyman

etmezler. Hem bu inanmamazlıkları sade senin nübüvvetine ve sana vahyolunan âyetlere münhasır

de�ildir. 105.

›
� ¤ aë� p
£ Ûa óÏ¡ ò§í� a¨ å
¤ ß¡ å
¤ í£¡b� ×
� ë�  Göklerde ve
¡ ‰¤ü
¡ aì� à¨�

Yerde nice âyetler vardır ki

›bè� î¤Ü� Ç� æ
� ë¢Š£à¢í�  üzerlerine u�rarlar da

›æ
� ì™
¢ Š¡È¤ß¢ bè� ä¤Ç� á¤ç¢ë�  ondan yüz çevirirler geçerler -bundan sonraki Sûrede de i�aret

olunaca�ı vechile Allahın varlı�ına ve birli�ine ve ılm-ü kudretine ve kemali hikmetine delâlet eden enfüsî,

afakî, arzî, semavî bunca delâil, fikr-ü nazarlarına çarpar, mü�ahedeleri tecribeleri, fenleri, felsefeleri

bunların etrafında dola�ır, üstüne u�rarlar da onlar bu delilleri görmek istemez, yüzlerini ba�ka tarafa

çevirir geçer, ba�ka maksad pe�inde ko�arlar 106.

›æ
� ì×
¢ Š¡’
¤ ß¢ á¤ç¢ë� ü�£ a¡ ¡é¨£ÜÛb2¡ á¤ç¢Š¢r� ×
¤ a� å
¢ ß¡¤ìªí¢ bß� ë�  ve ekserisi Allaha iyman
etmez ancak mü�rik olarak - ederler. Ülûhiyyeti büsbütün nefy-ü inkâr etmeseler de açık veya gizli bir �irk

karı�tırmadan Allaha da inanmazlar.
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Halıs tevhid ile iyman etmez, Allahdan ba�kasına da ma'budluk payesi verir, mâsivaya da taparlar 107.

›é¡¨Ü£Ûa l
¤ ß¡ ò¥î� ,‘
¤ a� aì¬ä¢ß¡b� Ï� a�  imdi bunlar kendilerine
¡ aˆ� Ç� å
¡ bË� á¤è¢î� m¡b¤m� æ
Allahın azâbından bürüme: ya'ni hepsine �ümullü bir ukubet gelivermesinden

›æ
� ëŠ¢È¢’
¤ í� ü� á¤ç¢ë� ò¦n� Ì¤2� ò¢Ç� b�
£ Ûa á¢è¢î� m¡b¤m� ë¤a�  ve yâhud hiç haberleri
yokken ansızın vakti saat geliverip ba�larına kıyametin kopuvermesinden eman mı bulmu�lardır? - Ki

bunca âyetlere kar�ı hakkı tezekkür etmez, iymansızlık, mü�riklik ederler de, Allahdan kormaz, Âhiret için

hazırlanmazlar. Hayır eman bulduklarından de�il, basıretsizliklerinden öyle yaparlar.

Onun için sen :

å
� ê©ˆ¡ç¨ 3
¤ Ó¢ ›QPX
¡ ß� ë� b¯ã� a� ñ§Š� î–
© 2� óÜ¨Ç� é¡¨£ÜÛa óÛ� a¡ aì¬Ç¢…¤a� óÜ©¬îj©
› å
� î×
¤ à¢Û¤a �åß¡ bã�¯ a� b¬ß� ë� é¡¨£ÜÛa æ
� bz
� j¤
¢ ë� 6óä©È� j� �m£a
© Š¡’

Meali �erifi

De ki : i�te benim meslekim bu, basıret üzere Allaha da' davet ederim ben ve banan tabi' olanlar, ve

Allahı tesbih ile tenzih eylerim ve ben mü�riklerden de�ilim 107

108.

›3
¤ Ó¢ de ki ›ê©ˆ¡ç¨ i�te bu - bu da'vet, böyle tevhid ve ıhlâs ile iyman yolu

›óÜ©¬îj©
�  benim yolum: ›ñ§Š� î–
© 2� óÜ¨Ç� ¡é¨£ÜÛa óÛ� a¡ aì¬Ç¢…¤a� 
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basîret üzere Allaha da'vet ederim

›ó
6 ä©È� j� �m£a å
¡ ß� ë� bã�¯ a�  ben ve bana uyanlar da

›é¡¨Ü£Ûa æ
� bz
� j¤
¢ ë�  ve allahi tenzih ve takdis ile tesbih eylerim
›å
� î×
¤ à¢Û¤a �åß¡ bã�¯ a� b¬ß� ë�  ve ben mü�riklerden de�ilim - bu âyet gösteriyor ki dine
© Š¡’
da'vet ancak bu �artlar ile caiz ve müstahsen olur. Ya'ni mü�rikler gibi körkörüne ve bir takım a�razı faside

ile hissiyyatına tebean de�il, basıret üzere: ne dedi�ini bilerek, ıhlâs ve yakîn üzere yürüyerek nezahet ve

hikmet dairesinde ve ancak Allah için Allaha da'vet edilmelidir, yoksa din namına mahzâ bir gururdan

ıbaret kalır. «

á¤è¢Û¤…¡bu
� ë� ò¡ä� 
� z
� Û¤a ò¡Ä
� Ç¡ì¤à� Û¤aë� ò¡à� Ø
¤ z
� 2£¡‰� 3
� óÛ¨a¡ Ê
¢ …¤a¢
¡ Û¤b2¡ Ù
¡ îj©
6å
¢ 
� y
¤ a� �óç¡ ón©�Û£b2¡ » emri bu noktayı daha ziyade tasrih ve tafsıl etmi�tir.
¤åß¡ á¤è¡î¤Û� a¡ óy
� ‰¡ ü�£ a¡ Ù
� Ü¡j¤Ó� å
¤ ß¡ bä� Ü¤
� ‰¤a� b¬ß� ë� ›QPY
©¬ ìã¢ ü¦ bu
ò¢j� Ó¡bÇ� æ
� b×
� Ñ
� î¤×
� aëŠ¢Ä
¢ ä¤î� Ï� 
� ¤ a óÏ¡ aëŠ¢î,
6 Š¨Ô¢Û¤a 3
¡ ‰¤ü
© í� á¤Ü� Ï� a� ô
¡ ç¤a�
� ìÜ¢Ô¡È¤m� 5� Ï� a� a6¤ìÔ� �m£a å
æ
� íˆ©�Ü£Û¡ Š¥î¤
� ñ¡Š� 
¨ ¤ a ‰¢a†� Û� ë� 6á¤è¡Ü¡j¤Ó� å
¤ ß¡ å
� íˆ©�Û£a
¡ ü
aì2¢ˆ¡×
¢ †¤Ó� á¤è¢�ã£a� aì¬¢ä£Ã
� ë� 3
¢ 
¢ ¢Š£Ûa 
� d� î¤n� 
¤ a a‡� a¡ ó
¬ ¨£ny
� › QQ P 
â¡ì¤Ô� Û¤a å
¢ b¤2� ¢…£Š� í¢ ü� ë� 6õ¢b¬’
� ã� å
¤ ß� ó
� v
£¡ ä¢Ï� b=ã� Š¢–
¤ ã� á¤ç¢õ� b¬u
�
¡ Ç� bä� 

› å
� îß©Š¡v
¤ à¢Û¤a
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Meali �erifi

Senden evvel gönderdi�imiz Peygamberler de ba�ka de�il ancak �ehirler ahalisinden kendilerine

vahyeyledi�imiz bir takım erler idi; Ya �imdi o yerde bir gezmediler mi? Baksalar â kendilerinden evvel

geçenlerin akıbetleri nasıl olmu�? Ve elbette Âhiret evi korunanlar için daha hayırlıdır ya, hâlâ

akletmiyecekmisiniz? 108 Nihayet Peygamberler ümidlerini kesecek hale geldikleri ve onlar yalana

çıkarıldılar zannettikleri vakıt onlara nusratımız geldi de dileklerimiz necata irdirildi, mücrimler güruhundan

ise azâbımız giri döndürülmez 109

109.

3
� ‰¡ ü�£ a¡ �ÙÜ¡j¤Ó� å
¤ ß¡ bä� Ü¤
� ‰¤a� b¬ß� ë� 
¡ ç¤a� ¤åß¡ á¤è¡î¤Û� a¡ ó¬y
© ìã¢ ü¦ bu
›ô
6 Š¨Ô¢Û¤a Senden evvel de biz ehli kuradan kendilerine vahiy gönderdi�imiz ricalden ba�ka Resul

göndermedik - Ya'ni senden evvelki Peygamberler de ne Melâike, ne kadın, ne bedevî, ne de ba�ka bir �ey

de�il, medenî insanlardan kendilerine vahiy hassası verdi�imiz senin gibi erkek, merd âdemlerden ıbaret

idi. Bundan anla�ılır ki haklarında «

ë¡†¤j� Û¤a �åß¡ á¤Ø
¢ 2¡ õ� b¬u
� ë� » buyuruldu�undan dolayı Ya'kub

ve evlâdı esasen bedevî idiler zannolunmamalıdır. Bütün Peygamberler ve �brahim ve Ishak gibi Ya'kub da

esasen ehli kuradan, ya'ni medenî idiler. Badiyede bulundularsa bu arazî bir hal, bir geçid veya bedevîleri

ir�ad etmek için bir vazife veya ibtilâ idi. Netekim bil'ahare Musâya da böyle ibtilâ vaki' olmu�tu. Hazreti

Adem bile Cennette çiftiyle yaradılmı�, sonradan Dünyaya inmi�, ruhan ve fıtraten medenî idi. Peygamber

denildi�i zaman onu yemez içmez, ihtiyacatı be�eriyyeden hiç birini duymaz bir Melek farzetmemelidirler.

Sûrei «En'am» da «

5¦ u
¢ ‰� ê¢bä� Ü¤È� v
� Û� bØ
¦ Ü� ß� ê¢bä� Ü¤È� u
� ì¤Û� ë� » bak.

Sûrei «Bakare» de de Adem kıssasında geçti�i üzere Ademe ve binaenaleyh nev'i Beni Ademe mahsus

olan ta'lim ve tekrimi ilâhîye Melâike mazher olmamı�tır. �mtihanı
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ilâhî ile Adem, Melâikeye de�il, Melâike, Ademe secde ile emrolunmu�tur. Emri ilâhî ile insanların

hizmetine müvekkel Melekler var fakat hiç bir insan Meleklere hizmet ile me'mur de�ildir. Onun için

nübüvvetin ilk �artı insanlık, vasfı mümeyyizi de vahy ile ta'limi mahsusı ilâhîdir. Sonra hem teb�iri

heminzarı muhtevi olan bu ılmin öyle netaici ameliyyesi ve bu vazifenin öyle a�ır levazımı vardır ki kadın

fıtratı, di�i me�rebi do�rudan do�ru bunun mes'uliyyetine mütehammil de�ildir.

Gerçi Allah tealâ dilerse bir kadına da istitaat ve tehammülü verebilir, fakat bu onu bir erke�e kalbetmek

olur. Binaenaleyh insanlar içinde nübüvvet vezaifini yüklenebilecek zevatın en yüksek, en güzide ricalden

olmasıda hikmeti subhaniyye ıktızasındandır. O halde gerek vahiy ve gerek kuvvet ve tehammül noktai

nazarından nübüvvet medenîlerden ziyade bedevîlere lâyık olmaz mı? Bir ümmînin aldı�ı vahiy, tahsıl

görmü� bir kimsenin alaca�ı vahiyden daha ziyade i'cazkâr oldu�u gibi bir bedevîye olacak vahiy

medenîninkinden daha �aibesiz ve daha büyük bir harika sayılmaz mı? Mâsivadan kûlî bir inkıta' ile hak

tealâya bir tekarrübi mahsusu ifade eden vahiy emrine bedevînin tecerrüd hayatı daha elveri�li, çöller,

yaylâlar, köylerden, �ehirlerden daha ziyade varidatı hakkın inki�afına müsait de�il midir? Ve buralarda

cevalân eden bedevîler, daha pi�gin, hayatın germ-ü serdine daha alı�kın ve binaenaleyh daha erkek ve

daha kahraman görülmez mi? gibi de tevehhüm olunmamalıdır. Nübüvvet en büyük menbeı medeniyyet

oldu�u cihetle bedeviyyet, nübüvvetin hikmet ve gayesile gayrı mütenasibdir. Medeniyette sükut fazla

olabildi�i gibi ıstıfa da o nisbette ziyadedir. Sureti umumiyyede ricali medeniyyenin kemalâtı

ahlâkıyyesinde ricali bedeviyyeden daha yüksek bir cem'ıyyet ve cazibe vardır Medenîlerde ılim ve hılm-ü

intibahın galebesine mukabil bedevîlerde
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cehl-ü cefa ve kasvet galibdir. «

¢é¨Ü£Ûa 4
� Œ� ã¤a� b¬ß� …� ë†¢y
¢ aìà¢Ü� È¤í� ü�£ a� ‰¢†� u
¤ a� ë� » dır.

Bir hadîsi �erifte de vârid olmu�tur ki «

� 1� Ë� †� î¤�–
3
£ Ûa É� j� �m£a å
¤ ß� ë� b1� u
� a†� 2� å
¤ ß� »

badiyede ya�ıyan cafî ya'ni kaba ve ha�în ve av ardına dü�en gafil olur. ». Velhasıl din yalnız iptidaî

insanların de�il, en yüksek medeniyyetlerin nazımıdır. Ve bedevîlik bir Peygamberde bulunması muktezayı

hikmet olan zerafet ve cazibeye ve cem'ıyyeti mehasin ve kemalâta mülâyim de�ildir. Öteden beri sünneti

ilâhiyyede bütün Peygamberler ehli kurâdan, ya'ni medenî olan ricalden gelmi�tir. Hatemül'enbiya da

«ümmülkurâ» olan Mekke �ehrinde do�up ba's buyurulmu� ve bu Kur'an, bu ahsenül'kasas, bu gayb

haberleri ona vahyolunmu�tur. Binaenaleyh nübüvvet ve risaleti Muhammediyyeye inanmıyanlar bir

sebebi ılmîden na�i de�il, �irke meyilleri ve hakkı sevmedikleri cihetle iyman etmezler

›
� ¤ a ó¡Ï aëŠ¢î,
© í� á¤Ü� Ï� a�  artık o iymansızlar yer yüzünde hiç seyretmediler mi
¡ ‰¤ü
›6á¤è¡Ü¡j¤Ó� ¤åß¡ �åíˆ©�Û£a ¢òj� Ó¡bÇ� æ
� b×
� Ñ
� î¤×
� aëŠ¢Ä
¢ ä¤î� Ï�  basalar â kendilerinden

evvelkilerin akıbetleri nasıl oldu? - Hani bir vakitler Dünyayı kendilerinin zannedib de Allaha �irk ko�an,

Allahın âyetlerine ve Peygamberlerine inanmıyan, Âhireti hisaba almıyan iymansızlar nereye gittiler, ne

oldular?

›a6ì¤Ô� �m£a å
� íˆ©�Ü£Û¡ Š¥î¤
� ñ¡Š� 
¨ ¤ a ‰¢a†� Û� ë�  ve her halde ittika etmi� olanlar
¡ ü

için Âhireti evi daha hayırlı. - ey aklı olanlar

›æ
� ìÜ¢Ô¡È¤m� 5� Ï� a�  artık akıl etmez misiniz - aklınızı

husni isti'mal ederek bu hakikati anlayıp o hayra yeti�mek için �u ölümlü Dünyada �ik-ü ısyandan tevakkî

etmez misiniz?

Bu gün �u kara topra�ın neresine bakılsa akıbetleri görülecek olan evvelkiler içinde bir vakıtler Dünyaya

öyle ma�rur olanlar vardı ve bunlar o Peygamberlerin kar�ısında bir müddet için öyle imhal olunmu� idiler

ki
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›3
¢ 
¢ ¢Š£Ûa 
� d� î¤n� 
¤ a a‡� a¡ ó
¬ ¨£ny
�  tâ o Resuller - vahyile gönderilmi� olan o rical -

yeis haline geldikleri - ya'ni nasıhatlerinin tutumasından ümidlerini kestikleri

›aì2¢ˆ¡×
¢ †¤Ó� á¤è¢�ã£a� aì¬¢ä£Ã
� ë�  ve kendilerini hakıkaten yalan çıkarıldı zannettikleri vakıt -

ya'ni iyman etmiyen kavimleri «o vahiy sözlerinin dedikleri gibi yalan oldu�u hakıkaten tebeyyün eyledi»

zannedip haniya «

� îÓ©…¡b•
å
� á¤n¢ä¤×
¢ æ
¤ a¡ †¢Ç¤ì� Û¤a aˆ� ç¨ ón¨ß� » diye �ımardıkları vakıt

›b=ã� Š¢–
¤ ã� á¤ç¢õ� b¬u
�  onlara - o Resullere mev'ud olan - nusratımız geldi
›6õ¢b¬’
� ã� å
¤ ß� �óv
£¡ ä¢Ï�  de kime diliyorsak necat verildi - di�erlerinin hiç biri kurtulmadı
›å
� îß©Š¡v
¤ à¢Û¤a â¡ì¤Ô� Û¤a å
¢ b¤2� ¢…£Š� í¢ ü� ë�  ve filvakı' mücrim kavimlerden bizim
¡ Ç� bä� 
azâbımız reddolunmaz - ya'ni necatlarına me�iyyet taallûk edenler o Peygamberlerle onlara iyman eden

müttekîler, kurtulmıyanlar de hep mücrimler idi. Ve böyle vakti gelip Allahın azâbı indimi artık mücrimlerden

o azâbın def'olunmasına hiç bir suretle ıhtimal yoktur. Zira Allahın hukmüne kar�ı gelebilecek hiç bir kuvvet

ve kudret mümkin olmadı�ı gibi o lâhzada iyman yeis de müfid olmaz. Mevkı'i icraya konulmu� olan hukmi

hak bozulmaz. Ve bu her zaman böyledir. Evvelkiler hakkında böyle oldu�u gibi sonrakiler hakkında da

böyledir.

� b×
æ
� bß� l
� ¤ a óÛ¡ë¯ü
¢ ¡ ñ¥Š� j¤Ç¡ á¤è¡–
� Ó� óÏ© æ
� b×
� †¤Ô� Û� ›QQQ
¡6 bj� Û¤ü
¡ –
õ§ó
¤ ‘
� 3
¢ 3
� î–
� î¤2� ôˆ©�Û£a Õ
� í†©–
¤ m� å
¤ Ø
�
¡£ ×
© 1¤m� ë� é¡í¤†� í� å
¡ Û¨ë� ôŠ¨n� 1¤í¢ br¦í†©y
› æ
� ìä¢ß¡¤ìªí¢ â§ì¤Ô� Û¡ ò¦à� y
¤ ‰� ë� ô†¦ç¢ë�
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Meali �erifi

Hakikat onların kıssalarında ülül'elbab için bir ıbret vardır, bu uydurulur bir söz de�il ve lâkin

önündekinin tas: diki ve her �eyin tafsıli ve iyman edecek bir kavm için bir hidayet bir rahmettir 110

111.

›á¤è¡–
� Ó� óÏ© æ
� b×
� †¤Ô� Û�  Hakikaten onların - evvelki enbiya ile ümmetlerinin ve
¡ –

bilhassa Yusüf ve karde�lerinin kıssasında

›ñ¥Š� j¤Ç¡ büyük bir ıbret vardır.

›l
� ¤ a ó¡Ûë¯ü
¢ ¡  Fakat ülül'elbab için - ekser nas gibi içi çürük veya kuf olmıyan, sa�lam
¡6 bj� Û¤ü
özlü, temiz akıllı kimseler için. Hissiyatı sekîme ile bozulmu� olmıyan ülül'elbab anlarlar ki

›é¡¨Ü£Ûa æ
¤ ß¡ ôŠ¨n� 1¤í¢ br¦í†©y
� æ
� b×
� bß�  bu - Kur'an, yâhud bu güzel kıssa ¡ ë…¢ å
Allahın madunundan uydurulur bir söz de�il.

›é¡í¤†� í� å
� î¤2� ô©ˆ�Û£a Õ
� í†©–
¤ m� å
¤ Ø
¡ Û¨ë� 

Ve lâkin önündekinin - ya'ni bundan evvel indirilmi� ve murırı zaman ile temyiz ve tasdıklarına ihtiyac hasıl

olmu� Semavî kitabların - tasdikı

›õ§ó
¤ ‘
� £3
¢ �3î–
¡ ×
© 1¤m� ë�  ve her �eyin tafsıli

›ô†¦ç¢ë�  ve bir hüda - ya'ni do�ru yolu gösteren büyük bir rehber ›ò¦à� y
¤ ‰� ë�  ve bir

rahmettir

›æ
� ìä¢ß¡¤ìªí¢ â§ì¤Ô� Û¡ ancak iyman eder bir kavm için - zira bundan istifade edecek olanlar

buna inanacak olanlardır. Maadasına gelince onlar bu hidayet ve rahmetten intifa' etmezler. Göklerin

gürlemesini, ba�larına yıldırımların dü�mesini gözetirler. Onun için bu Sûreyi de sûrei ra'd ta'kıb edecektir.

