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Divan

edebiyatının büyük şairlerinden olan Şeyh Galib üzerinde bugüne

ar tahlili ve tenkitli pek az çalışma yapılmıştır. Sadettin Nuzhet Ergun'un "Şeyh
~·=b Hayatı ve Eserleri", Abdulbaki Gölpınarlı'nın "Hüsn ü Aşk"ı, Sedit Yüksel'in
•yh Galib Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri" ... gibi buna benzer birçok şahsın
ışmaları dışında Şeyh Galib hakkında ciddi bir araştırma yapıldığını göremiyoruz.
Ben de bunu dikkate alarak Şeyh Galib Divanı'nda Hz. NOh, Hz. İbrahim ve Hz.
• - •• ile ilgili mazmunları, dini ve tasavvufi hususiyetleriyle özlü bir tahlilini yapmayı
un bularak değerli hocam Doç. Dr. Nihat öztoprak'tan bu çalışmayı bitirme tezi
olarak ele aldım.
_
Beni Şeyh Galib'Eiçalışmay-şında;
le>
Şairin tasavvufi yönünün ağır basması ve sahasında eski edebiyat1Kson temsilcisi,
ı zamanda zirvede olması gelir.
Şeyh Galib, şiirlerinde Allah, Melekler, Peygamberler, Kitaplar ve diğer itikadi
ları İslami görüşlere uygun olarak işlemiş ve diğer dini hususlarda da aynı
rıassasiyeti göstermiştir. Şiirlerinde tasavvuf, birtakım mazmunların sembollerin,
in ifadesiyle ortaya çıkmaktadır.
ir şeyi teşbih ederken teşbih ettiği maddelerle ilgili biçimlerden, atasözlerinden,
r1erden hatta ayetlerden de faydalanmıştır. Şiirlerinde anlam ve telmih yoluyla
iöbaS edilen birçok ayetini tespit ettim.
nu yaparken Şeyh Galib'in şiirlerine mısra mısra göz atarak ve etrafında bir
teşekkül etmiş, tabir mazmunlarını da tespit ettim. Hz. NOh, Hz. İbrahim ve
usa ile ilgili dini ve tasawufı unsurları aksettiren ve telmih yoluyla iktibas edilen
n seçip onları açıklamaya çalıştım. Onlar hakkında geniş bilgiler vererek
an-ı Kerim'de onlarla ilgili ayetleri de yazdım.
Galib'in gerek kütüphanelerdeki gerekse kataloglardaki bilgileri inceleyerek o
l::.wmldardan istifade ettim. incelediğim kaynakların sağlam nüshalara dayanılarak
ığı kanaatindeyim.
çalışmamda bana yardımcı olan hocam Doç. Dr. Nihat Öztoprak'a, Sölöz
••~- ••.•ıoı...,etir..,. """ıı Okulu (Bursa-Orhangazi) öğretmenlerinden çok sevdiğim değerli ağabeyim
Küçüközer'e sınıf arkadaşım Sezgin Poyrazoğlu'na, Celal Bayar
~.esi'ndeki
değerli arkadaşım Özgür Yapık'a ve bana bilgisayarda yardımcı
·n ağabeyime sonsuz saygılarımı sunarak bana olan yardımlarını borç

Uysal KÜÇÜKÖZER
Haziran I 2002

(-eflo?~

•..

Hz. NOH (as.)
--GENEL BİLGİ--

Şekli ve Şemali : Uzun boylu, esmer, ince tenli, uzunca başlı, büyük gözlü,
uzun ve enli sakallı, iri vücutluydu. Kolları ve bacakları ince, uyrukları etliydi.
Kavmine Peygamber Olarak Gönderilişi : Hz. NOh'un meskeni lrak'ta
i. Vedd, Süva, Yağuş ve Nesr diye anılan putlara tapan kavmini, başlarına gelecek
azapla korkutmak, Allah'a ibadete davet etmek üzere peygamber olarak gönderildi.
Onlara : "Ey kavmim! Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka bir ilahiniz yoktur.
Allah'tan başkasına tapmayınız" dedi.
Kavminden ileri gelenler : "Biz, seni hiç şüphesiz apaçık bir sapkınlık içinde
görüyoruz" dediler.
Hz. NOh : "Bende hiçbir sapkınlık yoktur. Ben, alemlerin Rabb'i tarafından
gönderilmiş bir peygamberim" dedi.
Kavmi yine : "Bu bizim gibi bir insandan başka bir şey değildir. O bize karşı
üstünlük sağlamak istiyor" dediler.
NOh Aleyhisselam da : "Ey Rabb'im! Onların, beni yalanlamalarına karşı bana
yardım et" dedi.
Biz de ona şöyle vahyettik : "Sen, bizim nezaretimizle bir gemi yap. Nihayet
aklerine emrimiz gelip de o fırın, kaynamaya başlayınca ona her çeşit
anlardan erkek ve dişi ikişer çift ile aileni alıp içeri gir'' .
Artık sen, maiyetindekilerle birlikte geminin üstüne doğrulup yerleşince : "Bizi, o
er güruhundan selamete erdiren Allah'a hamdolsun ve sen konduranların
rlısısın de" .
Kavmini Tevhide Davet Edişi ve Başına Gelenler : Hz. NOh, halkın
.ellerinde, puthanelerinde bulundukları sırada yanlarına varıp : "La ilahe illallah"
·niz. Ben, Allah'ın kulu, Resul'uyum" dedikçe işitmemek için halk, başkalarını
etis~erinin içine sokar, kulaklarını da parmaklarıyla tıkarlardı. Hz. NOh'a dilleriyle
.ötülüğü yaptılar, sövdüler-saydılar. Hatta Kral Mahvil, onu hapse attırmıştır.
oğlu Dermesi!, hapisten çıkarmıştır. Fakat o da Hz. NOh'u hapse atmış ve
bir rüya üzerine hapisten tekrar çıkarmıştır.
NOh, kendisini zulüm etmekten geri durmayan kavmi arasında 550 yıl
ştır. Kendisi sabırlı ve halimdi.
-

öü

Nuh'un Allah'a İltica ve Kavminin Helaki İçin Suç Edişi : Hz.
tebliğ ve davet vazifesini gece-gündüz, gizli-açık yapmaya devam etti. Fakat
••••wfioc3nin bütün bu çabaları onların imandan kaçmalarından, küfürlerini
arından başka bir işe yaramadı. Bunun üzerine Hz. NOh, "Ey Rabb'im! O
Zi6.,....•..,•••ıleı"""'rin, şaşkınlıktan başkasını arttırma. Ben artık mağlubum. intikamımı al"
cirteıek dua etti.

1

Geminin Hazırlanışı

: Yüce Allah, NOh'a ağaç dikmesini emretti. O da dikti.
40 yılda büyüyüp yetişti ve boyu 300 zirayı buldu. Yüce Allah tarafından NOh'a
vahyolundu :
Kavminden iman etmiş olanlardan başkası asla imana gelmeyecektir. O halde
n işlemekte oldukları şeylerden tasalanma. Hz. NOh marangozdu. Ağaçları
i, kuruttu. Gemiyi yapmaya başladı. Kestiği sac ağacından tahtalar biçti. 3 yıl
unla meşgul oldu. Demirden çiviler yaptı. Yapılacak şeylerin hepsini kendisi yaptı.
Hz. NOh, gemiyi hazırlarken, müşrikler onunla alay ediyorlardı. " Karada gemi mi
ıyorsun? Nasıl yüzdüreceksin? Hani su nerede? " ... gibi sorularda soruyorlardı.
Nuh da : "Siz, şu an benimle alay ediyorsunuz ama biz de ileride sizinle
eaıeneceğiz" dedi.
Geminin yapılışı 20 yıl sürdü. Daha fazla sürdüğü de rivayet edilir.

Geminin Planı : Eni 50 zira, yüksekliği 30 zira hatta , uzunluğunun 660 zira
üu hatta daha fazla olduğu rivayet edilir. Gemi alt kat, orta kat ve üst kat olmak
3 kattı. Her katı 1 O zira yükseklikteydi. Bunlara küçük birer ışık deliği pencere
onulmuştu. Birbirinden aşağı olmak üzere 3 kapısı vardı. Üst katında içilecek su
depolar ve yiyecekler için de iki yanına tahtadan depolar yapılmıştı. Gövdesi kuş
ğsü gibi suyu yaracak biçimde meyilliydi. Baş tarafı horoz başı gibi, karnı kuş karnı
· kuyruk tarafı da horoz kuyruğu gibiydi. Kanatları da vardı.
Zi'ra : Dirseğin ucundan orta parmağın ucuna kadar olan uzunluktur.

iye Ne Zaman Binildiği, Kimlerin Bindiği ve Binenlerin Sayısı
AJlah'ınbuyurduğu gibi Hz. NOh, gemiye oğulları Sam, Ham, Yafes ve bunların
zewıceferiylekendisine iman etmiş bulunan 6 kişiyi bindirdi. Oğlu Yam (Kenan) ise
ı. Çünkü o kafirdi. Hz. NOh'unkarısı Vaile de kafirdi.
· gibi küfür üzerine direnerek onlarla birlikte sayısı 80 kişiyi bulmuştur. Hz.
gemiye her hayvandan birer çift almıştır. Gemiye ilk binen hayvan karınca, en
·
ise eşek olduğu rivayet edilir. Çünkü Şeytan, eşeğin kuyruğunda asılı
~Mlı~ıaştı.-.tır. (Şeytan, bir türlü gemiye binemeyince eşeğin kuyruğuna asılmıştır)
Gı.ıı:iw; binildiği zaman Recep ayından 10 gece geçmiş bulunuyordu.

I'm Gemiyi ve Gemidekileri Yakmak İstemesi : Hz. NOh, gemiye
•••ta-ıdiğ--ihaberini alan Kral Dermesi!:

an akıtıp-taşıyacak su nerede?" diyerek gemiyi yakmak üzere adamlarından
•••••u;ı- ile geminin yanına gitti. Hz. NOh krala : "O su, senin durduğun yerde sana
g12k eek.tir" dedi. Kral, Hz. NOh'u ve gemidekileri tehdit etti. Hz. NOh da ona : "Allah'a
eş, ortak koşmayı bırakıp müslüman ol, doğru yolu bul, aksi halde azabı önünde
bulacaksın" dedi.

lifin Haberi, İnkar ve Telaş : Hz. NOh, kralla konuştuğu sırada bir adam
bir kadının ekmek pişirdiği tandırından su fışkırmaya başladığını krala haber
. Hz. NOh : "Bu, bütün yeryüzünün delinip-deşileceği; atını, dikildiği yerden
aısa:ağına ve atının ayağının altından su fışkıracağına işarettir" dedi.
atını durduğu yarden ayırınca ayağının altından su fışkırdığını gördü ve
atını başka yere sürdü. Herkes Tufan olacağını anlıyor fakat vaktini
•••••••
lyuf
••• nırdmu. Kral ve ev halkı dağa çıkmak istedikleri zaman dağın başından, kayaların
I ı· uıın üzerine atıldığını gördüler. Nereye yönelip-gideceklerini bilmiyordu. Yerden
I J waı sular, çok sıcak ve pis kokulu idi.

2

-,-n'ın Yaygınlaşması

: Göklerden boşanan yağmurların, yerden fışkıran

n selleri, bütün yeryüzü tuttu ve dağları kapladı. Güneş'in ve Ay'ın ışığı karardı.
'Dinva, karanlıklar içinde kaldı. Gece-gündüz bir oldu. Yağış 40 gün sürdü. Tufan
a boğulacak olanlar boğuldu. Hz. Nuh ile gemidekilerden başka yeryüzünde
1ııı.ı1ı~nıarınhepsi Tufan suyunda boğulup helak oldu.

inin Her Yeri Dolaşıp Cudi Dağına Oturuşu : Gemi, bütün dünyayı
••Cl!Sb. Önce Habeş ülkesine ulaştı. Sonra da Cidde tarafına yöneldi. Rum ülkesine

"Tu yol almaya başladı. Geri dönüp mukaddes Arza yöneldi. Mekke haremine
lı:adar gitti. Sonra da Yemen'e doğru gitti. Oradan da dönüp Cudi Dağına ulaştı.
üce Allah, semaya "suyunu tut" ; yere de "suyunu tut" emrini vermesi üzerine
· Cudi Dağı'nın üzerine oturdu.

r,eminin Su Üzerinde Ne Kadar Dolaştığı ve Gemiden Ne Zaman
iği : Gemi hiç durmadan 6 ay su üzerinde dağlar gibi dalgalar arasında akarak
auıyanın her tarafını dolaştı. O gün, gemi halkı şükür orucu tuttular. Hz.
· · n inerken gemisini kitleyip anahtarını oğlu Sam'a verdi.

Nuh

udi Dağı Nerdedir? : Musul toprağında, Musul'un Hısneyn veya Hadıyd
meviciindedir.Cezire'de Karda nahiyesindedir.

Nuh'un Tufan Gemisi ve Sonucu : Yüce Allah, Hz. Nüh'un kavmini
devam edip durdukları sırada Tufan sularında boğdu. Hz. Nuh ile gemi
.artıadaşlarınıselamete erdirdi. Gemiyi de Cudi Dağı'nın tepesinde insanlara bir ibret
diye bıraktı.

Nuh'un Oğullarına Tavsiyeleri : Rivayete göre Hz. Nuh, Tüfan'dan
350 yıl daha daha yaşamıştır. Vefatı yaklaştığı sırada yerine büyük oğlu Sam'ı
raktı. Yanına toplanan oğulları Sam, Ham ve Yafes ile bunların oğullarına
lasi,elerde bulundu. Yüce Allah'a ibadete devam etmelerini onlara emretti. Ayrıca
Sam'a : "Sana iki şeyi emir ve seni iki şeyden de nehy ediyorum. Sana Kelime-i
T...tıiırf"j emrediyorum. Çünkü bunlar her şeyin duasıdır ve halk bunlarla rızıklanır"
Nuh, Mekke'de vefat etmiştir. Kabri, Zemzem ile Hacer-Ol Esved Rüknü

aasaıdadır.
Nuh, bir şey yediği zaman, bir şey giydiğinde, bir şeye bindiğinde daima
Bunun için Yüce Allah ona "şükredici bir kul" ismini vermişti.

~ıı;:.,_
•••.••
"-ıwiü'lillah" derdi.

3

Nüh'un Yeryüzünü 3 Oğlu Arasında Bölüştürüşü : Oğlu Sam'a

- zünün orta ve üstün kısmını tahsis etmişti. Oğlu Ham'a Nil'in batısına ve arka
llııafına düşen yerleri tahsis etmişti. Yafes, Mağrıp ve Meşrık arasında konaklamıştı.
ürklerden, Hazarlardan ve daha başkalarından gelen ve Arap olmayan bütün
"'8:allar, Yafes'in çocuklarındandır. Arap olanı ve olmayanlarıyla bütün peygamberler,
nliler ve Nizarlarıyla bütün Araplar, Sam b. Nüh'un çocuklarındandır.
gamber Efendimiz : "Sam Arapların, Yafes Rumların, Ham ise Habeşlerin
ıwtesıdır" buyurmuştur.
Sam akılda, bilgide, kavrayış ve anlatışta, kalp temizliğinde öteki kardeşlerinden
-- olduğu için Hz. Nüh, onu yerine vekil bıraktı. Peygamberlik sırlarını, hikmetin
ııceiklerini öğretti. öteki oğullarına da Sam'ın emrine boyun eğmelerini vasiyet etti.
da Yüce Allah'a ibadet ve taatla üzerine vazifelerle meşgul oldu.
Sam'ın vefatı yaklaştığı sırada oğlu Erfahşed'i yerine bıraktı.Sam, 600 yaşında
etmiştir.

4

KUR'AN-I KERİM.DE
Hz. NOH (AS. )
• Al-i İmran Suresi (3. sure, 33. ayet) :
. birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i, NOh'u, Ibrahim ailesi ile İmran
---~-•.•- seçip alemlere üstün kıldı.

• Nisa Suresi (4. sure, 163. ayet) :
NOh'ave ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik.
im lbrahlm'e, ismail'e, ishak'a, Yakub'a, esbata, isa'ya, Eyyüb'e, Yunus'a,
·-·a ve Süleyman'a vahyettik. Davut'a da Zebur'u verdik.
,e

En'am Suresi (6. sure, 84. ayet) :

ona İshak veYakub'u da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha
de NOh'u ve onun soyundan gelen Davut'u, Süleyman'ı, Eyyüb'ü, Yusufu,
-..ı"yı ve Harün'u doğru yola iletmiştik. Biz, iyi davrananları işte böyle
il aaUand ı rırız.

İsra Suresi (17. sure, 3. ayet) :
Oh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Şunu bilin ki NOh, çok
lien bir kul idi.

sn

Meryem Suresi (19. sure, 58. ayet) :
nlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in

; -tan. NOh ile birlikte gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve israil'in (Yakub)

; ıdan doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara, çok
P

,etli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Enbiya Suresi (21. sure, 76. ayet) :
da hatırla. Hani o dua etmiş, biz onun duasını kabul etmiştik. Böylece

fi - ive iman eden yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.

D

Ahzab Suresi (33. sure, 7. ayet) :
•

· peygamberlerden söz almıştık; senden NOh'tan, lbrahlm'den, MOsa'dan
oğlu isa'dan da evet biz onlardan pek sağlam bir söz aldık.

mTI
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• Şura Süresi (42. süre, 13. ayet) :
· · ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye NQh'a tavsiye ettiğini sana
7 ;ettiğimizi, Ibrantm'e, Müsa'ya ve isa'ya tavsiye ettiğimizi Allah, size de din kıldı.
IFalrat kendilerini çağırdığın bu din, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah, dilediğini
D tisne peygamber seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

• Hadid Süresi (57. süre, 26. ayet) :
olsun ki biz, Nüh'u ve lbrahlrn'i gönderdik; peygamberliği de kitabı da onların

-,una verdik. Onlardan, insanlardan kimi doğru yoldadır, içlerinden bir çoğu da
J T laıı çıkmışlardır.

Nüh ve Kavmi
• Araf Süresi (7. süre, 59 - 64. ayetler) :
. And olsun ki Nüh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki : "Ey kavmim! Allah'a
D 7 edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük
-~on azabından korkuyorum.
_ Kavminden ileri gelenler dediler ki : "Biz, seni gerçekten apaçık bir sapıklık
,· te görüyoruz.
_ Dedi ki : "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur fakat ben, alemlerin
llıılbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.
Size, Rabb'imin vahyettiklerini duyuruyorum, size öğüt veriyorum ve ben sizin
2 7 ıilderinizi Allah'tan gelen vahiylerle biliyorum.
lah'ın azabından sakınıp da rahmete nail olmanız ümidiyle içinizden sizi
; acak bir adam vasıtasıyla size bir zikr gelmesine şaştınız mı? "
Onu yalanladılar, biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık,
Zs 7 iıizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler.

*

Tevbe Süresi (9. süre, 70. ayet) :
D

kendilerinden evvelkilerin, Nüh, Ad ve Semüd kavimlerinin, İbrahim
· iıı, Medyen halkının ve alt-üst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberi
7 a apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi fakat
· kendilerine zulmetmekte idiler.

Yunus Süresi (1 O. süre, 71 - 73. ayetler)
Nüh'un haberini oku; hani o kavmine demişti ki : " Ey kavmim! Eğer
ızda durmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldi ise ben
'a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı
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ataştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra vereceğiniz hükmü
uygulayın ve bana mühlet de vermeyin".
. "Eğer yüz çeviriyorsanız zaten ben sizden bir istemedim. Bana
ı-:tmanlardan olmam emrolundu.
. Yine de onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de onunla beraber gemide
..ıı~nıarı
kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da denizde boğduk. Bak ki
yanların sonu ne oldu?

• Hud Suresi (11. sure, 25 - 49. ayetler)
. And olsun ki biz NOh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Onlara : "Ben, sizin için
k bir uyarıcıyım" dedi.
. Allah'tan başkasına tapmayın! Ben, size gelecek elem verici bir günün
ından korkuyorum
..
V. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki : "Biz, seni sadece bizim gibi bir insan
alarak görüyoruz. Bizden basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasına
uyduğunu görmüyoruz ve sizin bize karşı bir üstünlüğünü de görmüyoruz.
is sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz" .
28. Nüh dedi ki : " Ey kavmim! Eğer ben Rabb'im tarafından bildirilen açık bir delil
inde isem ve o bana kendi katından bir rahmet vermişse de bu, size gizli
muşsa buna ne dersiniz? Siz, onu istemediğiniz halde biz, sizi ona zorlayacak
29. Ey kavmim! Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal
iyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben, iman edenleri kovacak
ilim; çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır fakat ben, sizi bilgisizce davranan bir
luk olarak görüyorum.
30. Ey kavmim! Ben, onları kovarsam beni Allah'tan onun azabından kim korur?
-~ ünrnüyor musun?
31. Ben, size "Allah'ın hazineleri benim yanımdadır" demiyorum; gaybı da bilmem.
bir meleğim" de demiyorum. Sizin gözlerinizin her gördüğü kimseler için " Allah,
a asla bir hayır vermeyecektir" diyemem. Onların kalplerinde olanı Allah daha
· bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum.
32. Dediler ki : "Ey NOh! Bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri
....n. Eğer doğrulardan isen kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir".
33. Nüh dedi ki : "Onu size ancak dilerse Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakacak
"'ilsiniz".
34. Eğer Allah, sizi azdırmak istiyorsa ben, size öğüt vermek istesem de öğüdüm
35. Resulüm! Yoksa" bunu uydurdu mu" diyorlar. De ki:" Eğer onu uydurduysam
· e fayda vermez. Çünkü o, sizin Rabb'inizdir ve nihayet ona döndürüleceksiniz.
ünahırn bana aittir. Fakat ben, sizin işlediğiniz günahtan uzağım" .
36. NOh'a vahyolundu ki : Kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana
asla inanmayacak. Öyle ise onların işlemekte oldukları günahlarından dolayı üzülme.
37. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler
ında bana bir şey söyleme.
38. NOh gemiyi yapıyor, kavminden ileri gelenler ise yanına her uğradıkça onunla
alay ediyorlardı. Dedi ki : "Eğer bizimle alay ediyorsanız, iyi bilin ki biz de sizinle alay
edeceğiz".
39. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin
başına ineceğini yakında bileceksiniz.
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. Nihayet emriniz gelip de sular coşup-yükselmeye başlayınca NOh'a dedi ki :
çeşitlerinden her birinden birer çift ile boğulacağına dair aleyhinde söz geçmiş
r dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber pek azı
etmişti.
1. NOh dedi ki : "Gemiye binin! Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın
I 7 .tadır. Şüphesiz ki Rabb'im çok bağışlayan ve esirgeyendir".
. Gemi, dağlar gibi dalgalar arsında onları götürüyordu. NOh, gemiden uzakta
n oğluna : "Yavrucuğum! Sen de bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma"
seslendi.
. Oğlu : "Beni, sudan koruyacak bir dağa sığınacağım" dedi. NOh : "Bugün
'ın emrinden, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur'' dedi.
~na
dalga girdi, böylece o da boğulanlardan oldu.
. Nihayet "Ey yer suyunu yut" ve "Ey gök suyunu tut!" denildi. Su çekildi, iş
lilıidi; gemi de Cudi Dağının üzerine yerleşti ve o zalimler, topluluğun canı
..._,neme" denildi.
. NOh, Rabb'ine dua edip dedi ki : "Ey Rabb'im! Şüphesiz oğlum da ailemdendir.
·n vadin ise elbette haktır. Sen hakimler hakimisin" .
. Allah buyurdu ki : "Ey NOh! O asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı
bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi isteme benden. Ben sana
ıilerden olmamanı tavsiye ederim".
7. NOh dedi ki: "Ey Rabb'im! Ben senin hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten
sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgernezsen ben ziyana uğrayanlardan
~ı

ü

m"

. Denildi ki : "Ey NOh! Sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve
.etlerle gemiden in. Kendilerini dünyada faydalandıracağımız, sonra da bizden
·ıerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır''.
9. Resul'üm : "İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bunlardan
onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret çünkü iyi sonuç sabredip
nanlarındı r''.

• İbrahim Suresi (14. sure, 9. ayet) :
Sizden öncekilerin NOh, Ad ve SemOd kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin
berieri size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri kendilerine
ııu:izeler getirdi de onlar ellerini peygamberlerinin ağızlarına bastılar ve dediler ki :
size gönderileni inkar ettik ve bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir
ııııım.ı içindeyiz" .

• Hac Suresi (22. sure, 42 - 43. ayetler) :
,2, 43. Resul'üm! Eğer onlar, seni yalanlıyorsa şunu bil ki onlardan önce NOh'un
1:aıımi, Ad, Semud, İbrahim kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerini
••

dılar. işte ben, o kafirlere süre tanıdım, sonra onları yakaladım. Nasıl oldu
ııiı•• cezalandırmam?

• Mü'minun Suresi (23. sure, 23 - 30. ayetler) :
. And olsun ki Nüh'u kavmine gönderdik ve o : "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin,
- için ondan başka bir tanrı yoktür. Hala sakınmaz mısınız? " dedi.
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üzerine kavminin inkarcı ileri gelenleri şöyle dediler : "Bu sadece sizin
beşeridir. Size üstün ve hakim olmak istiyor. Eğer Allah peygamber
7
k isteseydi muhakkak ki melekler gönderirdi. Biz, geçmişteki atalarımızdan
duymadık.
ızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise bir süreye kadar
~
7 7 .ıı, beldeyin bakalım".
"Rabb'im! " dedi. Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
üzerine ona şöyle vahyettik : "Gözlerimizin önünde ve bildirdiğimiz
21& EE gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular, coşup-yükselmeye başlayınca her
çift ile daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki
al. Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma! Zira onlar
~ ulacaktı r".
yanındakilerle birlikte gemiye yerleştiğinde : "Bizi zalimler topluluğundan
'a hamdolsun" de.
ki : "Rabb'im! Beni bereketli bir yere indir. Sen, iskan edenlerin en

,~llıF

•••..

iz bunda Nüh kavminin başından geçenlerden
Hakikaten biz kullarımızı böyle deneriz.

birtakım ibretler de

Furkan Suresi (25. sure, 37. ayet)
ine gelince peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde onları, suda
kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Zalimler için acıklı bir azap

Şuara Suresi (26. sure, 105 - 122. ayetler) :
Oh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar.
Kardeşleri Nüh, şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısın?"
. Bilin ki ben size gönderilmiş, güvenilir bir elçiyim.
Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin .
. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak
7 7 ıiıı Rabb'idir.
. Onun için Allah'tan korkun ve bana itaat edin .
. Onlar şöyle cevap verdiler : "Sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken
iman eder miyiz? "
Oh dedi ki : "Onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur.
. Onların hesabı ancak Rabb'ime aittir. Bir düşünseniz.
_ Ben iman eden kimseleri kovacak değilim .
. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım .
. Dediler ki : "Ey Nüh! Bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki taşlanmışlardan
d abınn .
. Nüh : "Rabb'im! Kavmim beni yalancılıkla suçladı" dedi.
8. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki
- inleri kurtar.
9. Bunun üzerine biz, onu ve beraberindekileri o dolu geminin içinde taşıyarak
llu&dık.
20. Sonra da geri kalanları suda boğduk.
21. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler.
22. Şüphesiz Rabb'in, işte o, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
9

• Ankebüt Süresi (23. süre, 14. ve 15. ayetler) :
. And olsun ki biz NOh'u kendi kavmine gönderdik de o, bin yıldan elli yıl eksik bir
onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken Tüfan kendilerini
II 7 I ,yıverdi.
,. Fakat biz, onu ve gemidekileri kurtardık.

• Sad Süresi (38. süre, 12. ve 13. ayetler)
13. Onlardan önce NOh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, SemOd, Lut
· ve Eyke halkı da peygamberleri yalanladılar. işte bunlar da peygamberlere
·rıeşentopluluklardır.

• Mü'min Süresi (40. süre, 5. ve 31. ayetler) :
Onlardan önce NOh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da peygamberlerini
Femeye, her ümmet kendi peygamberlerini yakalamaya azmetmişti. Batılı halkın
koymak için mücadele etmişlerdi. Bunun üzerine ben onları kıskıvrak
• 7 dadım. işte cezalandırmamın nasıl olduğunu gör.
. iman etmiş olan dedi ki : "Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için NOh kavminin, Ad,
ve onlardan sonra gelenlerin durum gibi peygamberleri yalanlayan
arın başlarına gelen bir akıbetten korkuyorum. Allah, kullarına bir zulüm
,A
cektir" .

·I a

E,e

• Kaf Süresi (50. süre, 12. ayet) :
an önce NOh kavmi, Res halkı ve Semüd da yalanlamıştı.

-.ıı

Zariyat Süresi (51. süre, 46. ayet) :

.-.ardan önce de NOh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir
idiler.

Necm Süresi (53. süre, 52. ayet) :
önce de çok zalim ve pek azgın olan NOh kavmini helak etmiştir.

Kamer Süresi (54. süre, .9 -16. ayetler) :
Onlardan önce NOh'un kavmi de yalanladı, hem de kulumuzun yalancı

7 7 Jr,ında ısrar ederek : "O delirdi" dediler ve NOh, davetten vazgeçmeye zorlandı.
. Bunun üzerine Rabb'ine : "Ben, yenik düştüm, bana yardım et! " diyerek
s 7 zdı .
. Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık.
Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Her iki su, takdir edilmiş bir işin olması için
,- 7 ı ıişti .
. nOh da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik.
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_ İnkar edilmiş olana NOh'a bir mükafat olmak üzere gemi, gözlerimizin önünde
- ·· ordu.
And olsun ki onu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur?
Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? -

Nuh Suresi (71. sure, 1 - 28. ayetler)
Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye NOh'u kendi
- ıe gönderdik.
4. NOh, şöyle dedi : "Ey kavmim! Şüphesiz olmasın ki ben sizi Allah'a kulluk
Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı
7 I fayın ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin. Muahaze etmeden yaşatsın
rı ek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vade gelince artık
• Lld.anmez. Keşke bilseydiniz.
Sonra NOh : "Rabb'im" dedi. Doğrusu ben kavmimi gece-gündüz imana davet
D

t benim davetim ancak koşmalarını attırdı.
Gerçekten de imana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onları ne
•• ..,. davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için
-- lerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler.
ra ben, kendilerine haykırarak davette bulundum.
ra onlara hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.
Dedim ki: "Rabb'inizden mağfiret dileyin çünkü o, çok bağışlayıcıdır.
Mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.
larınızı ve çocuklarınızı çoğaltın, size bahçeler ihsan etsin. Siz için ırmaklar
Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?
Oysa sizi türlü merhametlerden geçirerek o yaratmıştır.
Görmediniz mi Allah yedi göğü birbiri ile ahenktar olarak nasıl yaratmış?
ların içinde Ay'ı bir nur kılmış, Güneşi de çerağ yapmıştır.
,lah, sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir.
Sonra sizi, yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır.
. Allah, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye yeryüzüne sizin için bir
ıştır.
Öğütlerin fayda vermemesi üzerine NOh : "Rabb'im" dedi. Doğrusu bunlar
ı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanına arttırmaktan başka işe
L
Ly'an kimseye uydular".
nlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular.
Ve dediler ki : "Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan,
TI 1an, Ye'uk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin.
Böylece onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabb'im! Sen de bu zalimlerin
-m•ıl şaşkınlıklarını arttır.
Bunlar, günahları yüzünden suda boğuldular, ardında ateşe sokuldular ve o
Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar.
-h : "Rabb'im! dedi. Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma!
-çünkü sen onları bırakırsan kulları saptırırlar, yalnız ahlaksız, nankör insanlar

••n,

4lııllımmar
Rabb'im! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden
7 7 I eri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helakini arttır.
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Nüh'a Selam
Saffat Suresi

(37. sure, 79. ayet)

-~ alemlerdeNüh'aselamolsun.

Nüh'un Duası
Nuh Suresi'nin 28. ayetindeaynen geçer.Yukarıdakayıtlıdır.

Nüh'un Gemisi
37. - 44.

ayetleri arasında aynen geçer. Yukarıda

ıdır.

Nüh'un Karısı
rim Suresi

(66.

sure,

1 O.

ayet) :

edenlere Nüh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi,
·· · salih kişinin nikahları altında iken onlara hainlik etti. Kocaları
hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara : "Haydi, ateşe girenlerle
girin! " denildi.

'un Oğlu için Kabul Olunmayan Duası
·resi'nin

45. - 47.

ayetleri arasında aynen geçer. Yukarıda

Nüh'un Yası
·resi'nin 14. ayetindeaynengeçer.Yukarıdakayıtlıdır.
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-- BEYİTLER ŞEYH GALİB DİVANI.NDA
Hz. NOH (as. )
Şeyh Galib'in şiirlerinde " Newah, Tufan...

vs

münasebetiyle ele

utan - Bismi'llahi, Neciyu'llah :
•.._ tarafından bahisle, tufandan kurtulmak isteyenlerin gemiye "Bismillah"
· liklerirıi ve bu geminin büyük bir mülkiyet oluşunu, NOh Peygamber'i
rdaşı" anlamına gelen "Neciyullah" tabiri ile Şeyh Galib, aşağıdaki
·- etmektedir :

cır cat ümmid

edenler işte bismi'llahi mecraha" ü

s. 103 I Tar. -1 I 25.

iifan - Sıkıntı :

9 -7

. bazen Hz. Nüh ve Tüfan hadisesini kendi içinde bulundukları durumu ifade
ele alırlar. Nitekim aşağıdaki beyitte Şeyh Galib çektiği sıkıntıları tufana,
7 7P dan kurtulma ümidini sahile, endişelerini ise gemiye benzetmektedir.

~ - sahil-i ümidde hasretle kalmada
-ı fenaya keşti-i endişe salmada"

s. 212 I Tah. -6 I 5.
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Tufan - Na-huda :
Galib, aşağıdaki beyitte Hz. Nüh'u kaptan (na-huda) olarak zikreder ve
ııııııına Hz. Nuh olan geminin tufandan müteessir olmasının düşünülemeyeceğini
Tütan'm, Hz. Nuh'un növbette olduğu zaman cereyan ettiği ifade ederken
Galib " Nuh, Tufan" ve " Na-huda" kelimeleri arasında münasebete işaret
1 P ZHir.
'a-huda Nüh-ı nebi olduğu dem şekk yokdur
Gavta-i varta-i tüfan bu nevbet de geçer.

11

s. 3031 G. 10613.

Tufan - Şarab :
lliızen şairler, şarabı yakıcılığından ve tesirinden dolayı tufana benzetirler. Şarap
•1ııın, gemiyi çalkalaması gibi insanı sarhoş eder.

• Tüfan-ı şarab üzre meğer nakş-ı hababız
Kim jale-i gül-berg gibi hane-harabız.

11

s. 321 I G. 128 11.
Nevha - Kays :

d
P

Nuh, kavmini Hakk'a davet etmiş; kavmi ona karşı koyarak mukavemet
5 mişlerdi. Bu duruma üzülen Hz. Nuh, çok ağlamıştır. Bu bakımdan Şeyh
beyitte ağlama ile "girye-hiz" ve "nevha" kelimeleri arasında münasebet
ak Hz. Nüh'u, Kays'a (Mecnun) benzetmiştir.

• Nevha-i derd ile Nüh olmuş idi deştlerde
Girye-hiz-i müje-i har-, mugaylan olmuş idi Kays"

s. 3241 G. 13114.
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Hz. İBÜHİM
(as.)
--GENEL BİLGİe Şemali : Orta boylu, ak benizli, ela gözlü, ak saçlı, güzel ve güler
alınlı, uzunca yanaklı, ak sakallı idi.

2 7 r sı ve Yurdu : Babası Tarah (Azer), Harran halkından idi. Kral Nemrud'un
15
ı bakıcısı ve idarecisiydi.
C

esi : Erfahşed b. Sam, b. Nuh ogullarından Kernba b. Kuse'nin kızı Nuna

·IIJI & il. Sam, b. Nüh'un kızı Ebuyna'dır.
emrut ve Marifetleri : ilk defa kötü yol açan, ilk defa başına taç
defa yıldızların durumunu ortaya koyan ve onlar hakkında nazariyeler
ameliyat yapan, ilk defa ateşe tapan (Kabil'den sonra) kişi idi.

un Rüyası ve Korkunç Tedbirlere Başvurrnasr : Nemrut,
bir yıldızın doğduğunu, yıldızın parlaklığı, ayın aydınlığı ve güneşin
, SJ ı bastırıyordu. Nemrut, bundan çok korkmuştu. Sihirbazları, kahinleri çağırıp
mnı sordu. Onlar da : "Ülkende şu yılda bir çocuk doğacak, saltanatını
cak ve dinini değiştirecek" dediler.
da köyünden ayrılıp başka köye taşındı ve doğan erkek çocukların
, - ürüI mesini emretti. Bunun üzerine doğan bütün erkek çocukları öldürüldü.
I a --öld
gebe kadın, Nemrut'un emri üzerine göz altında tutuldu. Ancak Hz.
5 CZ ,..., annesi genç olup gebeliği belli etmediğinden göz altına alınmadı.

lbrahlm'ln Mağarada Doğuşu ve Büyüyüşü : Annesi, doğum
zamanı gelince geceleyin evinden çıkarak yakınlarında bulunan bir mağaraya
lbrahlm'i orada doğurdu.
Asakir'e göre Hz. Ibrahim, Irak toprağında Babil'in Küsa Köyünde halen
5 5 - ıe nispet edilen Makam'da doğmuştur.
••••
gereken her şeyi yaptıktan sonra mağaranın kapısını kapatarak evine
Zaman zaman mağaraya uğruyor, oğluyla ilgileniyordu. Azer, gebeliğini
bğru zaman Nuna :
oğlan doğurdum ve öldü" dedi. Azer, onu doğruladı ve sustu. Hz. Ibrahim, Hz.
C Paa yaklaşık olarak 2000 yıl önce doğmuştur.
Ibrahim, her geçen gün hızla büyüyordu. Kendisi mağarada 15 ay kalmıştır.
oğlunun mağarada olduğunu, nasıl büyütüldüğünü öğrenince çok sevindi.

I

a

İbrahim'in Anne ve Babasına İlk Soruları : Hz. İbrahim, anne ve
D D a smdan başka henüz hiçbir yaratığı görmemişti. Mağarada annesine : "Rabb'im

z-

iı?" sorusuna annesi:" Benim" dedi.
in Rabb'in kimdir? " diye sordu Hz. İbrahim. Annesi : "Babandır" dedi. Hz.
-.:ıtıim : "Onun Rabb'i kimdir?" Annesi : "Nemrut'tur" dedi. Hz. İbrahim : " Peki onun
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diye sorunca annesi : "Sus" dedi ve kocasının yanına gidip" halkın

Ut2 FtE ecek çocuk budur" dedi.
~him'in Mağaradan Çıkarılışı : Az.er, arkadaşlarına

: "Benim bir
--ı,r ki onu, Kral'ın öldürme emrine rağmen saklamıştım. Kendisini, saklı
yerden çıkarıp getirmemi, korkulu ve sakıncalı 'bulur musunuz? " diye
.._.llılmdaşları da : " Hayır! Gidip getirebilirsin" dediler.

·ahim'in, Gördüğü

Hayvanlar Hakkındaki Soruları : Hz.

"aradan çıkınca yeryüzünde gezen hayvanlara, yaratıklara bakıyor ve
gi hayvanı gördüyse (deve, at, inek, koyun ... vs) sorular soruyor ve
o hayvan hakkında bilgi veriyordu.

·brahim'in İrşad Oluşu ve Rabb'ini Buluşu :

Hz. lbrahtm'ln
tau çıkışı,
güneşin batışından sonraydı. Hz. lbrahlrn'in başını göklere
ğı zaman yıldızı (Müşteri Yıldızı) görmüştü ki : Bu Kuran-ı Kerim'de
ııokJanır : işte o, üstünü gece bürüyüp örtünce bir yıldız görmüş. "Rabb'im
işti, Yıldız sönüp gidince : "Ben, böyle sönüp-batanları sevmem" dedi.
ı doğar halde görünce : "Rabb'im budur" dedi. Fakat o da batıp-gidince :
MIIUl ki eğer Rabb'im bana hidayet etmemiş olsaydı muhakkak ben de sapanlar
t C ıdan olurdum" dedi. Sonra Güneş'i doğar halde görünce : "Rabb'im budur.
lı,B J-4tden daha büyük" dedi. O da batınca "Ey kavmim! Ben, sizin Allah'a şerik
i a 7 iğinizden kesin olarak uzağımdır. Hiç kuşkusuz ben, bir muvahhid olarak
o gökleri ve yeri yaraymış bulunan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden
dedi.

t

1£

Halkı Uyarmaya Başlaması : Hz. Ibrahim,
tapışına şaşıyor ve onlara : "Elinizle yonttuğunuz şeylere
J smuz?" diyordu. Kavmi de: "Bunu, bize baban öğretti" diyorlardı.

4 win Hz. İbrahlm'e ve Kardeşleriyle

1

O

- ıiı, taptıkları

kavminin
ne diye

Birlikte Put Sattırışı : Az.er,

putları yapar, götürüp satması için öteki oğullarıyla birlikte Hz.

SZıı'e de verir : "Bu putlardan büyüğünü şu fiyata, küçüğünü şu fiyata sat" derdi.
Him de putları alır, onların ayaklarından bağlar çekerdi. Bu yüzden kimse
arından almazdı.
Ibrahim, kumaş ve elbise ticaretiyle uğraşmış, hicretten sonra da çiftçilik

•._..in Hz. İbrahim'i Nemrut'a Götürüşü : Hz. Ibrahim, "Allah'tan başka
ur. O benim Rabb'imdir. O, her şeyin Rabb'idir" dedikçe annesi ve babası
:an korkarak ağlarlar, Hz. lbrahtm'i uyarmaya çalışırlardı. Az.er, kendisini ,
,- - · ıiı'ı Nemrut'a ihbar edeceğinden korkarak Nemrut'a gidip : "Ey Kral, senin
sından sakındığın çocuk , benim oğlumdur. Onun doğup -büyümesinden
ı .im de haberim olmamıştır" dedi ve oğlunu Nemrut'un yanına getirdi. Hz. Ibrahim,
'a hakaretler etmeye başladı. Nemrut da : "Ey Az.er! Oğlun daha küçüktür;
onu al götür. Kendisini, azabımın şiddetiyle korkut! " dedi.
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P
t

tbrahim'in Peygamber Oluşu : Yüce Allah, Hz. İbrahim'e, Cebrail'i
7 ip, dinini öğretti ve kendisini, kavmine peygamber olarak gönderdi. Hz.

a I ıı'in babası ve kavmiyle aralarında geçenler Kuran-ı Kerim'de şöyle açıklanır :

ki İbrahim babasına : "Ey babam! Bana, muhakkak ki sana gelmeyen bir
iştir. O halde, bana uy da seni, ben dümdüz bir yola çıkarayım. Ey babam!
V ;++.ten korkuyorum ki çok esirgeyen Allah'tan sana bir azap gelip çatar da
119 C ra yar olmuş olursun" dedi. Babası :
İbrahim! Sen, benim tanrılarımdan yüz mü çeviricisin? And olsun ki
ft & çmezsen seni muhakkak taşlarım. Sen uzun bir müddet benden ayrıl" dedi.
•. him ise : "Üstüne selamet! Ben, senin için Rabb'imden mağfiret dileyeceğim.
• 71 o, bana çok lütufkardır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı bırakıp
$ FI;rorum. Rabb'irne dua ediyorum. Umulur ki Rabb'ime duada sizin gibi bedbaht
P f dedi.
İbrahim, gerçekten çok tazarru ve niyaz edici, pek yumuşak huylu ve sabırlı

İbrahim'in Puthanedeki Putları kırması : Hz. lbrahlrn'ln, putlara
m ve davranışı kavmi arasında yapılmış fakat bu hususta Nemrut'a hiçbir
••• ._. ulaşmamıştı. Ancak daha sonraları Hz. İbrahim'in işi iyice açığa çıkmış
ura da ulaştırılmış bulunuyordu. Babası Azer, oğlunu putperestliğe çevirmek
.- tedbir düşündü. Ona : "Ey İbrahim! Bizim bir bayram günümüz vardır ki o gün,
Iİ7İmle birlikte bayram yerine gidersen her halde dinimiz senin de hoşuna gider"
günü olunca Hz. İbrahim onlarla birlikte yola çıktı. Ancak Hz. İbrahim,

7 J aıı yerine gitmekten vazgeçip putların bulunduğu binaya geldi. Puthanenin
7 a un karşısında büyük bir put vardı. Onun yanında birbirinden küçük putlar
Hz. İbrahim, eline bir balta alıp bütün putları vurup-yardı. Yalnız baltayı en
SE;• putun boynuna astıktan sonra çekip-gitti.
Pulperestler, olanları görünce hayretler içinde kaldılar. "Bunu, olsa olsa İbrahim
a aş.1ır" dediler. Haberi Nemrut'a ulaştırdılar.

ı

İbrahim'in Sorguya Çekilip, Ateşe Atılması : Hz. lbrahtrn'in
I 7 ıede yaptığı olaylar üzerine Nemrut, Hz. İbrahim'i huzuruna çağırttı. Nemrut :
Ibrahim! Sen mi tanrılarımıza bu işi yaptın? " dedi. Hz. İbrahim :
"'Belki olanları şu büyüğü yapmıştır. Bu put, sizin küçük putlara tapmanızı
7 5 mış ve onları kırmıştır" deyince kafirler biraz insafa geldiyseler de tekrar eski
7 7 7 nna döndüler. Nemrut, Hz. lbrahtm'e :
in şu ibadet etmekte olduğun ve halkı da ona ibadete davet ettiğin,
J alarma karşı kudretin ululuğundan ve üstünlüğünden söz ettiğin ilahını gördün
diye sordu. Hz. İbrahim:
im Rabb'im hem diriltir hem de öldürür" deyince Nemrut :
ölüme hükmettiğim iki adamdan birini öldürürsem onu öldürmüş olurum.
lliL.:iı,j
ise affedip sağ bırakırsam onu da diriltmiş olurum" dedi. Hz. İbrahim ise :
, Güneşi doğudan getiriyor, sen, onu batıdan getirsene" deyince Nemrut,
p kaldı. Buna çok kızıp Hz. lbrahtrn't 7 yıl zindanda hapsetti. Bundan sonra
• ııut ile kavmi Hz. [brahlml yakmayı düşündüler. Ona bu fikri Fars bedevilerinden
119,rzen vermiştir. Hz. lbrahtrn'in yakılması için her şey yapıldı. Onun yakılmasını
*)ef'l
çok kişi vardı. Hasta bir kadın : "Tanrı beni iyileştirirse İbrahim için odun
ı.ılwım" demiştir. Ayrıca hiçbir hayvan Hz. İbrahim için odun taşımadığı sadece
n bu iş için kullanıldığı ve bu nedenle katırların kısır olduğu rivayet edilir.
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LA ıin, Hz. lbrahlm'e Serinlik ve Selamet oluşu : Hz. lbrahlm, ateşin

lıı rP I :tığı zaman Yüce Allah tarafından :
! lbrahlm'e karşı serinlik ve selamet ol" buyrulmuştur.
·r ışık haline getirildi ve ancak Hz. lbrahlm'in bağlandığı ipleri yaktı.
"htm, ateşin içinde 7 gün kalmıştır.

İbrahim'in Ateş içinde Annesiyle Görüşmesi : Annesi, oğluna
in onu yakmadığını görünce :
cuğum! Ben, senin yanına gelmek istiyorum. Allah'a dua et de çevrendeki
retinden beni korusun" dedi. Hz. İbrahim, Allah'a dua etti ve Nuna,
yanına gelerek, onu kucaklayıp öptü ve geri döndü. Ateşin, ona hiçbir etkisi

lbrahim'in Ateşin içinden Çıkıp Nemrut'la Konuşması : Nemrut,
lbrahim'i kül haline getirdiğini sanıyor ve bundan hiç şüphe etmiyordu.
I 4 Hz. lbrahtm'in ateşin içinde oturduğunu, yanında kendisine benzeyen birisini
ona:
"htm! Gördüm ki senin ilahın büyük ve kudretliymiş. Ne güzel bir ilahın
Bu nedenle ilahına kurban takdim edeceğim. Ama bunu, ilahına ibadet
I 7 1'}'1a değil onun kudretini gözümle gördüğüm için yapıyorum, ona 4000 sığır
R eğim" dedi. Hz. İbrahim : "Sen, bu dininden herhangi bir şey üzerinde
S 7 aksızın ayrılıp benim dinime girmedikçe Allah, senin takdim edeceğin kurbanı
7 7 T.etmez"dedi.
rahim, ateşten sağ-salim çıktı ve ateş suya, odunlar da balığa dönüşmüştü.
yakıldığı mekan Şanlıurfa'da "Balıklı Göl" diye bildiğimiz yerdedir. Bu
DZ Ii balıkların yenmediği ve yiyenlerin zarar gördüğü rivayet edilir.

lbrahirn'in ateşin içinden dipdiri çıktığını gören
DnSeler Allah'a iman ettiler. Hz. ibrahim'in kardeşi Haran'ın oğlu Lut b. Haran,
arah ile Hz. lbrahlm'in amcası büyük Haran'ın kızı Sare de iman edenler
•-ıdaydı.
Yüce Allah, Hz. lbrahlm'e Nemrut'un ülkesinden ayrılıp kutsal Şam
7 a .Hanna doğru gitmesini emretti. Hz. Ibrahim de Rabb'inin yolunda muhacir
C I yurdundan gizlice ayrıldı. Hz. Lut da Hz. lbrahlrn'le birlikte hicret etti.
zaman Kusa halkının ve Hz. lbrahlmfn dili Süryanca idi.

ruf un, Muhacirleri Geri Çevirmek İstemesi : Nemrut, muhacirlerin
2 I nndan adamlar koşturdu. Süryanca konuşan herkesi kendisine getirmesini
Ibrahim, Harran'da Fırat'ı geçince Yüce Allah onun dilini İbranice'ye çevirdi.
ıut'un adamları onlara yetiştiler ancak onların dilini anlayamadıkları için onları
Pest bıraktılar.
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İbrahim'in, Hz. Sare yüzünden Başı Dertte : Yüce Allah, Hz.
e Hz. Sare- ile evlenmesini vahyetmişti. Hz.
Sare de kendisiyle hiç
ııııııamak kaydıyla kendisiyle evlenebileceğini söyledi. Hz. İbrahim de bunu
i. Hz. Sare ile evlendiği zaman 30 yaşındaydı.
him, Hz. Sare ile birlikte Mısır'a varınca şehrin giriş kapısında vazifeli
P SJer Hz. Sare'yi görür-görmez ona hayran oldular. Firavun'a:
halkından buraya bir adam geldi. Yanındaki kadın, insanların en
ı C indendir" diyerek haber verdiler. Haberi alan Firavun, Hz. İbrahlm'! yanına
: "O kadın kimdir, neyin olur? " diye sordu. Hz. İbrahim de gerçeği
• ek "kız kardeşimdir" dedi.
e, Firavun'un Huzurunda : Firavun, adam göndererek Hz. Sare'yi yanına
&;ekten Hz. Sare, çok güzel ve Hz. lbrahtrn'e karşı çok itaatli idi. Bunun için
, onu şerefli kıldı. Yüce Allah, Hz. İbrahim'e Firavun'un Hz. Sare'ye
yapamayacağını bildirdi
Hz. Sare'ye elini uzatmaktan kendini alamayıp eli tutulunca Hz. Sare'ye
etmesini ve elini kurtarmasını istedi. Hz. Sare de dua edince Firavun'un
haline döndü. Ancak Firavun, bunları sık sık tekrarlayınca eli, tutulmakla
--ışıc aynı zamanda nefesi de boğulup ayağıyla yeri tepelemeye başlamıştı.
üzerine : " Gerçekten Rabb'in büyükmüş" dedi ve Hz. Sare'yi görüşsün diye
•-.v::ıya gönderdi.

--.nm,

Sare'yeYapılan İkramlar : Hurya'nın yanına giden Hz. Sare, çok iyi bir
karşılandı. Ona türlü türlü eşyalar verildi. Ancak Hz. İbrahim, bunların
kabul etmedi. Hurya, iyilik yapmak için her yola başvurdu. Fakat onlar, bir
etmiyorlardı. Hurya, Cariyelerin en güzeli olan Hacer'in kabulü için ısrar
da kabul etmek zorunda kaldılar.
~· im, Firavun'un şerrinden korktuğu için Şam'a doğru yol aldı.

him'in Hz. Hacer'le Evlenmesi : Yüce Allah, Hz. lbrahtm'e mal
cet bolluğu verince Hz. İbrahim :
'im! Benim çocuğum yok, ben mal ve serveti ne yapayım? " demişti. Hz.
I SE rın yaşı çok ilerlemişti. Fakat kendisi salih bir oğul ihsan buyurması için Yüce
arıp duruyordu. Mısır'dan gelişlerinden 1 O yıl sonra idi ki Hz. Sare,
I E;isi Hz. Hacer'i Hz. lbrahirn'e bağışlayarak :
onun gösterişli bir kadın olduğunu görüyorum, sen onu zevceliğe al. Belki
sana ondan bir oğul nasip eder" dedi.

I

İbrahim'in Sünnet oluşu :

Hz. İbrahim 80'i aştıktan sonra "kudum"
5 ıet olmuş, bundan sonra da 80 yıl yaşamıştır. İlk sünnet olan insandır.
•tamamlamasının, cesedinden bir parça etini kesip atması yani sünnet olması
ııııçekleşeceği vahy edilince kendisini hemen keser ile sünnet etmiş; ağrının
577 5 e dayanamayınca da Allah' a yalvarmıştı.
Allah : "Biz, sana sünnet aletini beyan etmeden önce sen acele ettin" diye
·. Hz. İbrahim de :
! Emrini geciktirmek istemedim. " dedi.
ahim'in, Amalıklarla yaptığı savaşta iki taraftan pek çok ölenler olup kendi
7 7 mı gömmek için tanıyamadığından müslümanlık alameti olmak üzere
7 Fe emrolunduğu da rivayet edilir.
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z sail Aleyhisselamın Doğuşu ve Hz.

Sare'nin Hz.

Hacer

I 75 w,daki Kıskançlığıve Yemini : Hz. ibrahim, 86 yaşında bulunduğu
Hz. Ismail, Hz. Hacer'den doğdu. Hz. ismail, doğduktan sonra Hz. Sare,
r'i kıskanmaya başladı. Bir gün ona kızdı. Kendisini, evden dışarı çıkardı.
._..,un
üç uzvundan birer parça kesmeye, şeklini değiştirmeye yemin etti. "
ben onu sünnet edeyim" dedi. Ancak öfkesi geçip aklı başına geldiği zaman
bu yemine şaştı.
İbrahim, yemini yerine getirmek üzere Hz. Hacer'in iki kulağım delmesini ve
-~net etmesini Hz. Sare'ye tavsiye etti. Sare de öyle yaptı. Bu, kadınlar
••• ~ıdawhısünnet ve adet oldu.
Hacer sünnet edilince , uzun etekle kandan korundu. bunun için sünnet olan
I 7 ılaı, uzun etek giyinmeyi adet edinmişlerdir.
Hacer kulakları delinen ilk kadın olduğu gibi kadınlardan ilk sünnet olanı ve Hz.
D 'Iden izini gizlemek için ilk etek uzatanı da o idi.
ınların böyle sünnet olmaları sonradan terkedilmiştir. Hz. Sare, Hz. Hacer'e :
,....., sen, benimle bir şehirde bulunmayacaksın" dedi.
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~UR'AN-1 KERİM'DE
Hz. iBRAHiM (as. )
ara Suresi (2. sure, 124 - 127, 130, 132, 133, 135, 136,

, 258, 260. ayetler) :
zamanlar Rabb'i İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak
__.,.,.- mince : "Ben, seni insanlara önder yapacağım" demişti. " Soyumdan da
ya Rabb'i" dedi. Allah : "Ahdim, zalimlere ermez, onlar için söz vermem"
Kabe'yi insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de
amından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve ismail'e
\er, ibadete kapan\ar, rCıku edenler için e'ılimi temiz tutun" demişti.
"him'e demişti ki : "Ey Rabb'im! Burayı emin bir şehir yap, halkından
ahiret gününe inanları çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki : "Kim
~ onu az bir süre faydalandırır sonra onu cehennem azabına sürüklerim.
lacak yerdir orası! "
zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor
ardı : "Ey Rabb'imiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işiten,
im'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? And olsun ki
dünyada elçi seçtik; şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.
Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. Yakub da : "Oğullarım! Allah,
· bu dini (İslam) seçti. O halde sadece müslümanlar olarak ölünüz" dediler.
Yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orda mı idiniz? O zamanlar Yakub,
na : "Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? " demişti. Onlar : "Senin ve
7 7 •• Ibrahim, Ismail ve lshak'm ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz; biz ancak
··m olmuşuzdur" dediler.
Yahudiler ve Hristiyanlar, Müslümanlar'a : "Yahudi ya da Hristiyan olun ki
yolu bulasınız" dediler. De ki : "Biz, Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O,
Es ?Jerden değildi".
,_ "Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, Ishak, Yakub ve esbata
I 5 7 ue; MOsa ve İsa'ya verilenlerle Rabbleri tarafından diğer Peygamberlere
fl
7 illere onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'
Z 5 ı olduk" deyin.
. Yok siz, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve esbatın Yahudi yahut Hristiyan
• 77 F larını mı söylüyorsunuz? De ki : "Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah
5 dan bildirilmiş bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah,
I & Udarınızdan gafil değildir.
. Allah, kendisine mülk verdiği için şımararak Rabb'i hakkında İbrahim ile
7 J naya gireni (Nemrut) görmedin mi? İşte o, zaman İbrahim : " Rabb'im, hayat
ve öldürendir" demişti. İbrahim : " Allah, Güneş'i doğudan getirmektedir, hadi
de batıdan getir" dedi. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Allah, zalim kimseleri
r Pı,ete erdirmez.
. İbrahim, Rabb'ine : " Ey Rabb'im! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana da göster "
f işti. Rabb'i ona: "Yoksa inanmadın mı?" dedi. Bunun üzerine İbrahim:" Hayır,
u

a

ı.._.
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fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim" dedi. Bunun üzerine
: • Öyle ise dört.tane kuş yakala, onları yanına al; kesip parçala. Her dağın
onlardan bir parça koy, sonra da onları kendine çağır; onlar sana koşarak
. Bil ki Allah, azizdir, hakimdir" buyurdu.

Al-i İmran Suresi
ayetler) :

(3. sure, 33, 65, 66, 67, 68, 84, 95, 97.

Allah, birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i, NOh'u, İbrahim ailesi ile İmran
· seçip alemlere üstün kıldı. Allah, işiten ve bilendir.
Ey Ehl-i Kitap! Ibrahim hakkında niçin çekişirsiniz? Halbuki Tevrat ve İncil
t - P~e ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz?
işte siz, böyle kimselersiniz. Hadi hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda
ız fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa ki Allah her
ir, siz ise bilmezsiniz.
_ İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan idi fakat o, Allah' bir tanıyan, dosdoğru bir
-man idi; müşriklerden değildi.
insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar şu Peygamber (Muhammet)
iman edenlerdir. Allah, müminlerin dostudur.
. De ki : " Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, ishak, İsmail, Yakub ve Yakub
mııaı,na indirilene, MOsa, İsa ve diğer peygamberlere Rabb'leri tarafından
llilenJere iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz, ancak ona teslim oluruz" .
. De ki : " Allah, doğruyu söylemiştir. Öyle ise hakka yönelmiş olarak lbrahlrn'in
uyunuz. O, müşriklerden değildi.
Orada apaçık nişaneler, ayrıca lbrahtrn'ln makamı vardır. Oraya giren
I ivette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde
ı vardır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah'ın bütün alemlerden müstağnidir.

• En'am Suresi (6. sure, 74 - 75, 83. ayetler) :
. Ibrahim, babası Azer'e : " Birtakım putları tanrılar mı ediniyorsunuz? Doğrusu
seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum" demişti.
. Böylece biz, kesin iman edenlerden olması için lbrahtrn'e göklerin ve yerin
-*ıkutunu gösteriyorduk.
. İşte bu kavmine karşı İbrahlrn'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz, dilediğimiz
ımııselerin derecelerini yükseltiririz. Şüphesiz senin Rabb'in, hikmet sahibidir,
yla bilendir.

• Hud Suresi (11. sure, 74 - 76. ayetler) :
'4. lbrahlm'den korku gidip kendisine müjde gelince Lut Kavmi hakkında adeta
· le mücadele başladı.
5. Ibrahim, cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah'a vermiş biri idi.
76. Melekler dediler ki : " Ey İbrahim! Bundan vazgeç çünkü Rabbler'inin azap emri
iştir ve onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir.
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Yusuf Süresi (12. süre, 6. ve 38. ayetler) :
böylece Rabb'in seni seçecek; sana rüyada görülen olayların yorumunu

M ek ve daha önce iki atan Ibrahim ve isahk'a niyetini tamamladığı gibi sana ve
soyuna da niyetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabb'in çok iyi bilendir, hikmet

t.
arım Ibrahim, ishak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi
mız bize yaraşmaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır.
nların çoğu şükretmezler

Hier Süresi (15. süre, 51. ayet)

Nahl Süresi (16. süre, 119. ve 123. ayetler)
. Sonra şüphesiz Rabb'in, cahillik sebebiyle kötülük yapan sonra da bunun
JI tHı tevbe edip durumunu düzeltenleri bağışlayacaktır çünkü onlar tevbe ettikten
Rabb'in elbet çok bağışlayan pek esirgeyendir.
. Sonra da : " Doğru yola yönelterek lbrahtrn'in dinine uy! O, müşriklerden
diye vahyettik.

Hac Süresi (23. süre, 36. ayet) :
büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin işaretlerinden kurban kıldık.

ıııı.ma sizin için hayır vardır. Şu halde onlar ayakları üzerine dururken üzerlerine
ismini anınınız ve kurban ediniz. Yan üstü yere düştüklerinde ise artık canı
nda onlardan hem kendiniz yiyiniz hem de ihtiyacını gizleyen-gizlemeyen
·e yedirin. işte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.

• Ahzab Süresi (33. süre , 7. ayet) :
· biz, peygamberlerden söz almıştık; senden, NOh'tan, Ibranlm'den, MOsa'dan
i-Mı:ınıem oğlu isa'dan da. Evet biz, onlardan pek sağlam bir söz aldık.

• Sad Süresi (38. süre, 45. ayet) :
Muhammet! Kuwetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an.

• Şüra Süresi (42. süre, 13. ayet) :
Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye NOh'a tavsiye ettiğini sana
·ettiğimizi lbrahtm'e, MOsa'ya ve isa'ya tavsiye ettiğimizi Allah, size de din kıldı.
t kendilerini çağırdığın bu din, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah, dilediğini
isine peygamber seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.
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İbrahim ve Babası
En'am Suresi'nin 74. ayetinde aynen geçmektedir. Yukarıda kayıtlıdır.

Meryem Suresi (19. sure, 41 - 50. ayetler) :
Kitap'ta İbrahim'i an. Zira o, sıdkı bütün bir peygamberdir.
Bir zaman o babasına dedi ki : " Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana
da sağlamayan bir şeye niçin taparsın? "
Babacığım! Hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyle ise bana uy ki
-•1:z yola çıkarayım.
Babacığım! Şeytan'a kulluk etme çünkü Şeytan, çok merhametli olan Allah'a
Babacığım! Allah tarafından sana azap dokunup da Şeytan'ın yakını olmandan
•

)CNUm.

Babası : " Ey İbrahim! " dedi. Sen, benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun?
.geçmezsen and olsun ki seni taşlarım. Uzun bir zaman benden uzak dur"
rahim : " Selam sana" dedi. Rabb'imden senin için mağfiret dileyeceğim
bana karşı çok lütufkarsın.
Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden uzaklaşıyor ve Rabb'ime
.yorum. Umulur ki senin için Rabb'ime dua etmemle bedbaht olmam.
"yet İbrahim, onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir
çekildiği zaman biz, ona İshak ve Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber
Onlara rahrnetimizden bağışta bulunduk. Kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret
"k.

İbrahim ve Kavmi

Tevbe Suresi

h

(9. sure, 70.

ayet) :

kendilerinden evvelkilerin Nüh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim
iııin Medyen halkının ve alt-üst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberi
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apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi fakat
di kendilerine zulmetmekte idiler.
·

Enbiya Süresi (21. süre, 51 - 70. ayetler)

t

n

olsun biz, lbrahlm'e daha önce rüşdünü vermiştik. Biz, onu iyi tanırdık.
O. babasına ve kavmine : " Şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller
or? " demişti.
Dediler ki : " Biz, babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk.
Doğrusu siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz" dedi.
Dediler ki : " Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen oyunbazlardan biri misin?
Hayır. Sizin Rabb'iniz, yarattığı göklerin ve yerin de Rabb'idir ve ben buna
edenlerdenim.
Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun
;acağım.
Sonunda lbrahtm, onları param parça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı.
müracaat ederler diye.
Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir" dediler.
Bir kısmı : " Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine lbrahlrn
- 4· dediler.
O halde" dediler. Onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik
Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın" dediler.
Belki de bu işi büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun, eğer konuşuyorlarsa"

nun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine " zalimler sizlersiniz,
dediler.
Sonra tekrar eski inanç ve: tartışmalarına döndüler. " Sen, bunların
P a ııadığını pekala biliyorsun" dediler
·ahım : " Öyleyse " dedi. Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar
f
;en bir şeye hala tapacak mısınız?
Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere yuh olsun. Siz akıllanmaz
·r kısmı : " Eğer iş yapacaksanız, yakın onu da tanrılarınıza yardım edin "
Ey ateş! Ibrahim için serinlik ve esenlik ol" dedik.
Böylece ona bir tuzak kurmak istediler fakat biz onları daha çok hüsrana
ııl;:ır durumuna soktuk.

Hac Süresi (22. süre, 42 - 44. ayetler)
43, 44. Resul'üm, eğer onlar seni yalanlıyorsa şunu bil ki onlardan önce
kavmi Ad, Semud, lbrahlrn'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da
tz ,berlerini yalanladılar. MOsa da yalanlanmıştı. işte ben, o kafirlere süre
h 7 ıı sonra onları yakaladım. Nasıl oldu benim onları cezalandır marn.
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uara Süresi (26. süre, 69 - 104. ayetler) :
üm! Onlara İbrahim'in haberi de naklet.
· o, babasına ve kavmine : " Ne yapıyorsunuz" demişti.
ra tapıyoruz ve onlara tapmaya devan edeceğiz" diye cevap verdiler.
im:" Peki" dedi yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı?
size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı?
cevap verdiler:" Hayır ama biz, babalarımızı böyle yapar bulduk
. Ibrahim dedi ki. " iyi ama ister sizin ister önceki atalarınızı neye taptığınız,
düşündünüz mü?
···,tin ki onlar benim düşmanımdır ancak alemlerin Rabb'i benim dostumdur.
· yaratan ve bana doğru yolu gösteren odur.
· yidiren, içiren odur.
Hastalandığım zaman bana şifa veren odur.
im canımı alacak sonra beni diriltecek odur.
hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum odur.
'im! Bana hikmet ver ve beni iyiler arası na kat.
a sonra gelecekler içinde iyilikle anılmak nasip eyle.
i, naim cennetin varislerinden kıl.
amı da bağışla, ona tevbe ve iman nasip et çünkü o, sapıklardandır.
nların dirileceği gün beni mahcup etme.
gün, ne mal fayda verir ne de evlat.
k Allah'a kalb-i selim ile gelenler o günde fayda bulur.
gün cennet, takva sahiplerine yaklaştırır.
Cehennem de azgınlara apaçık gösterilir.
. Onlara : Allah'tan gayrı taptıklarınız hani nerede? Size yardım edebiliyorlar
kendilerine olsun yardımları dokunuyor mu? Denilir.
. Artık onlar, o azgınlar ve İblis orduları toptan oraya tepe taklak cehenneme
Orada birbiriyle çekişerek şöyle derler.
'allahi biz, gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.
Çünkü biz, sizi alemlerin Rabb'i ile eşit tutuyorduk.
Bizi ancak o günahlar saptırdı.
. -101. Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var ne de yakın bir dostumuz.
Ah keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak!
. Bunda elbet alınacak büyü, k bir ders vardır ama çokları iman etmezler.
. Şüphesiz Rabb'in işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

• Ankebüt Süresi (29. süre, 16 - 28 ve 31 - 32. ayetler)
. lbrahlm'l de gönderdik. O, kavmine şöyle demişti : "Allah'a kulluk edin. Ona
gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu, sizin için daha hayırlıdır.
. Siz, Allah'ı bırakıp birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz.
IE &siniz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size rızık veremezler. O halde rızkı Allah
a arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. ancak ona döndürüleceksiniz .
. Eğer size tebliğ edileni yalan sayarsanız bilin ki sizden önceki birçok milletler
dilerine tebliğ edileni yalan saymışlardır. Peygamber'e düşen yalnız açık bir
lılıiğdir.
9. Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını sonra bunu nasıl tekrarladığını görmediler
Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.
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. De ki : Yeryüzünde gezip dolaşın da Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın.
lah bundan sonca aynı şekilde ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah
şeye kadirdir.
. O, dilediğine azap eder, dilediğini esirger. Ancak ona döndürüleceksiniz .
. siz ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı aciz bırakmazsınız. Allah'tan başka bir
ve yardımcı bulamazsınız.
. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler işte onlar benim
timden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için haklı bir azap vardır.
. Kavminin lbrahtm'e cevabı ise : " Onu öldürün yahut yakın" demelerinden
oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda iman eden bir kavim için
r vardır.
5. Ibrahim onlara dedi ki : Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet
na Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. sonra kıyamet günü gelip çattığında
birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. varacağınız yer
nnemdir ve hiç yardımcınız da yoktur.
26. Bunun üzerine Lut ona iman etti ve İbrahim : " Doğrusu ben, Rabb'ime
ıttiğim yere hicret ediyorum. Şüphesiz o, mutlak güç ve hikmet sahibidir" dedi.
27. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları, onun soyundan
lere verdik. Ona dünyada mükafatını verdik. Şüphesiz ahirette de salihlerdendir.
28. Lut'u da gönderdik. O, kavmine demişti ki : " Gerçekten siz, daha önce hiçbir
tin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz" .
31. Elçilerimiz lbrahlm'e iki oğul ihsan edeceğine dair müjdeyi getirdiklerin de şöyle
iler : Biz bu memleket halkını helak edeceğiz. çünkü oranın halkı zalim
terdir.
32. İbrahim dedi ki : Ama orda Lut var! Şöyle cevap verdiler : " Biz orada kimlerin
unduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı
üstesrıa. O, azapta kalacaklar arasındadır.

• Saffat Suresi (37. sure, 83 -100. ayetler)
83. Şüphesiz İbrahim de NQh'unmilletinden idi.
84. Çünkü Rabb'ine kalb-i selim ile geldi.
85. Hani o, babasına ve kavmine : " Siz, kime kulluk ediyorsunuz? " demişti.
86. Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?
87. O halde alemlerin Rabb'i hakkındaki görüşünüz nedir?
88. Bunun üzerine İbrahim, yıldızlara şöyle bir baktı.
89. "Ben hastayım" dedi.
90. Ona arkalarını dönüp gittiler.
91, 92. Yavaşça putlarının yanına vardı. Oraya konmuş yemekleri görünce · "
Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi.
93. Bunun üzerine, yanlarına gelip sağ eliyle vurdu. (kırıp geçirdi)
94. Putperestler koşarak İbrahim'e geldiler.
95, 96. İbrahim : " Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi ve
yapmakta olduklarınızı Allah yarattı" dedi.
97. " Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın" dediler.
98. Böylece ona bir tuzak kurmayı düşündüler. Fakat biz, onları alçaklardan kıldık.
99, 100. Oradan kurtulan İbrahim:" Ben, Rabb'ime gidiyorum. O, bana doğru yolu
gösterecek. Rabb'im! Bana salihlerden olacak bir evlat ver" dedi.
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• Zuhruf Suresi (43. sure, 26 - 28. ayetler) :
26. Bir zaman İbrahim, babasına ve kavmine demişti ki : " Ben, sizin taptıklarınıza
27. Ben, yalnız beni yaratana taparım. Çünkü o, beni doğru yola iletecektir.
28. Bu sözü, ardından devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki insanlar onun
dönsünler.

İbrahim ve Misafirleri

• Zariyat Suresi (43. sure, 24 - 37. ayetler) :
24. lbrahlmfrı ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? (Bunlar meleklerdi)
25. Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış
· len " bunlar yabancılar" demişti.
26. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana (kebabını) getirmiş.
27. Onların önüne koyup" yemez misiniz" demişti.
28. Derken onlardan korkmaya başladı. " Korkma " dediler ve ona bilgin bir oğlan
ğu müjdelediler.
29. Karısı çığlık atarak geldi. Elini yüzüne çarparak" Ben, kısır bir koca-karıyım"
i.
30. Onlar : " Bu böyledir. Rabb'in söylemiştir. O hikmet sahibidir, bilendir" dediler.
31. Ibrahim:" O halde işiniz nedir ey elçiler?" dedi.
32. Biz dediler, suçlu bir kavme gönderildik.
33. Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya geldik.
34. Bu taşlar aşırı gidenler için Rabb'inin katında işaretlenmiş taşlardır.
35. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık.
36. Zaten orada müslümanlardan, bir ev halkından kimse bulamadık.
37. Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık.

İbrahim'in Babası için İstiğfarı

• Tevbe Suresi (9. sure, 114. ayet) :
İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği sözden dolayı idi. Ne var ki
onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan yumuşak huylu ve pek
sabırlı idi.
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İbrahim'in Hanif Dini
• En'am Suresi (161. sure, 161. ayet) :
De ki : Şüphesiz Rabb'im, beni doğru yola, dosdoğru dine Allah'ı birleyen
"'him'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi.

• Hac Suresi (22. sure, 78. ayet) :
Allah uğrunda hakkını vererek cihad edin, o sizi seçti. Din hususunda üzerinize
ir zorluk yüklemedi; babanız lbrahlm'in dininde de böyleydi. Peygamberin size
it olması sizin de insanlara şahit olmanız için o, gerek daha önce gelmiş
larda gerekse Kuran'da size müslümanlar adını verdi. Öyleyse namazı kılın,
tı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O, sizin Mevla'nızdır. Ne güzel mevtadır, ne
~-:el yardımcıdır.

İbrahim'in Duası
• Bakara Suresi (2. sure, 128. ve 129. ayetler) :
128. Ey Rabb'imiz! Bizi, sana boyun eğenlerden kıl; neslimizden de sana itaat
n bir ümmet çıkar, bize ibadet usüllerimizi göster, tevbemizi kabul et, zira
eteri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.
129. Ey Rabb'imiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara
·· p ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder çünkü üstün
en her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.

• İbrahim Suresi (14. sure, 35 - 41. ayetler)
35. Hatırla ki İbrahim şöyle demişti : " Rabb'im! Bu şehri (Mekke'yi) emniyetli kıl.
ni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut.
36. Çünkü onlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Rabb'im şimdi
bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok
"ışlayan ve esirgeyensin.
37. Ey Rabb'imiz! Ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben neslimden
· kısmını senin Kabe'nin yanında ziraat yapmanın gönüllerini onlara meyledici kıl ve
:yvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler.
38. Ey Rabb'imiz! Şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi de açıklayacağımızı da
··irsin çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz
39. İhtiyar halimde bana ismail'i ve lshak'ı lutfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz
Rabb'im duayı işitendir.
40. Ey Rabb'im beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle.
Ey Rabb'imiz! Duamı kabul et.
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41.

Ey Rabb'imiz! Amellerin hesap olunacağı gün beni, anamı,
üminleri bağışla.

babamı ve

ibrahim'in imanda Yakine Ulaşması
• En'am Sfıresi (6. sure, 76 - 79. ayetler) :
76. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü : " Rabb'im budur" dedi.
ız batınca," batanları sevmem" dedi.
n. Ay'ı doğarken görünce:" Rabb'im budur" dedi. O da batınca, "Rabb'im bana
üru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum" dedi.
78. Güneş'i doğarken görünce de:" Rabb'im budur, zira bu, daha büyük" dedi. O
batınca dedi ki : " Ey kavmim! Ben, sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden
ım.
79. Ben, hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben
- · riklerden değilim.

ibrahim'in Karısı
• Hud Suresi (11. sure, 72. ayet) :
lbrahlm'ln karısı olacak şey değil! Ben koca-karı, bu kocam da bir ihtiyar iken

k mu doğuracağım? Bu, gerçekten şaşılacak şey" dedi.

ibra him 'in Milleti (Dini}
• Bakara Suresi (2. sure, 131. ve 134. ayetler)
131. Çünkü Rabb'i ona:" Müslüman ol" demiş o da:" Alemlerin Rabb'ine boyun
"''im" demişti.
134. Onlar bir ümmetti, gelip-geçti. Onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz.
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ibrahim'in Rüyası

• Saffat Süresi (37. süre, 101 - 113. ayetler) :
01. işte o zaman biz, onu uslu bir oğul ile müjdeledik.
02. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince : "Yavrucuğum! Rüyamda
· boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin" dedi. O da cevaben : "
cığım! Emrolunduğu şeyi yap. inşallah beni sabredenlerden bulursun " dedi.
03, 104, 105, 106. Her ikisi de teslim olup onu alnı üzerinde yatırınca : " Ey
-"Lim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz, iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu, gerçekten çok
bir intihardır" diye seslendik
107, 108, 109, 110, 111. Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden
91!1ecekler arsında ona iyi bir nam bıraktık. lbrahtm'e selam" dedik. Biz, iyileri böyle
-· ıfatlandırırız çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır.
112, 113. Salihlerde bir peygamber olarak ona (İbrahlm'e) lshak': müjdeledik.
isini ve İshak'ı mübarek eyledik lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı
· kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak.

ibrahim'in Sahifeleri
• Necm Süresi (53. süre, 36. ayet) :
Yoksa Müsa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazıh olanlar
disine haber verilmedi mi?

• Ala Süresi (87. süre, 18. ayet)
Şüphesiz bu anlatılanlar, önceki kitaplarda Ibrahim ve Müsa'nın kitaplarında da
rdı.

ibrahim'in Zürriyeti
• Meryem Süresi (19. süre, 58. ayet) :
işte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden Adem'in
soyundan, Nüh ile birlikte gemiye taşıdıklarımızdan İbrahim ve israil'in soyundan
doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara çok merhametli
olan Allah'ın ayetleri okuduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.
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--BEYİTLER-ŞEYH GALİB DİVANI.NOA

Hz. İBÜHİM

(as.)

İbrahim Hakk'a karşı muhabbeti, safveti, teslimiyeti, ihlası, tefekkürü ve ahde
ı dolayısıyla " Allah Dostu" (Halillullah) Unvanını kazanmıştır.

• Hz. İbrahim-Mihman:
Şeyh Galib de İbrahim Peygamberi "halillullah" hususiyeti ile zikretmektedir.
Galib, Hz. lbrahlrn'i "Han-ı Halillullah (Haililullah Sofrası) , Mihmanhan
firhane) "ve "Mihman (Misafir) tabirleriyle zikrederek Hz. lbrahtm'in severliğini,
yısıyla da cömertliğini, misafirsiz yemek yemediğini zikretmektedir.

" Ücret-i iman mıdır han-ı Halilu'llah-ı aşk
Yohsa mihman-hane-i tevhid mihmansız mıdır? "

s. 294 I G. 77 I 5.
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ttz. MUSA (as. )
--GENEL BİLGİŞekli ve Şemali : Uzun boylu, esmer tenli, yüksek burunlu, hafif etli, kıvırcık
ı idi. Sağ elinde " Nüvübbet Ben'i" vardı.

Doğuşu : Mısır firavunlarından Velid b. MOsab, diğer firavunlardan daha kötü
ağır işkence yapan biriydi. israiloğullarınını köle ve hizmetçi olarak çalıştırırdı.
lan, sınıflara ayırmıştı. Kavmine : "Ben, sizin Rabb'inizim" demiş, putlara
•lill>maktan menederek kavminin kendisine tapmasını emretmiştir.
Birgün Firavun rüyasında, Beytülmakdis tarafından gelen bir ateşin Mısır evlerini
p-yıktığını, israiloğullarına ise etki etmediğini gördü. Firavun Sihirbaz, kahin, falcı.
. vs ne varsa toplayıp rüyasının tabirini anlatmalarını istedi. Onlar da : " Herhalde
iloğullarından bir adam çıkacak ve Mısır'ı mahvedecektir, mülkünü, saltanatını
den çekip alacaktır; senin dinini değiştireceklerdir" dediler. Bunun üzerine
vun, israiloğulları arasında her doğan erkek çocuğun öldürülmesini emretti.
Görevliler, emirlerini yerine getiriyorlardı. Ölümler, günden güne çoğalınca
sırlılar, ağır işlerin kendilerine kalacağını düşünerek Firavun'a : "Çocukları, bir yıl
ürelim bir yıl öldürmeyelim" dediler.
Hz. MOsa'ya, annesi erkek çocukların öldürülmesi emredilen yılda hamile
mıştı. Ancak kardeşi Harun, emredilmeyen yılda hamile kalmıştı. Hz. MCısa'nın
nesi, onu doğuracağı zaman başına geleceklerinden telaşlanınca Yüce Allah:
"Onu, emzir, eğer bir tehlike gelirse Nil'e bırak ve kederlenme çünkü biz, onu sana
· göndereceğiz hatta peygamberlerden biri yapacağız" diye vahyetti".

Hz. MCısa'nınEvlat Edinip ve Firavun'un Sarayında Büyütülmesi :
nesi, MOsa'yı doğurdu, onu emzirdi ve bir sandık yaptırarak Nil'e bıraktı. Kızına,
u takip etmesini istedi.
Nehir, sandığı bir yukarı kaldırıyor; bir aşağı indiriyordu. En sonunda Firavun'un
nağı yanındaki ağaçlığa kadar sürükledi. O sıralarda Firavun'un zevcesi Asiye
ıtun ve cariyeleri nehir kıyısında yıkanıyorlardı. Sandığı gördüler ve alıp içinde
çocuğu görünce ona karşı bir şefkat ve sevgi duydular. Onu alıp Firavun'un yanına
ötürdüler. Firavun, önce çok kızdı ancak karısı isteyince razı oldu.
Hz. MOsa'yabir süt anne arıyorlardı fakat kimse onu emziremiyordu. Hz. MOsa'nın
kardeşi, Firavun'a haber verip kimliğini gizleyerek annesini getirdi. Annesi, Hz.
Osa'yı emzirdi.
Hz. MOsa, yürüyecek yaşa gelince Asiye Hatun onu evlat edinmeyi istedi. Firavun
da bunu istemeyerek de olsa kabul etti.
Birgün Firavun, Hz. MOsa'yı kucaklayınca Hz. MOsa, Firavun'un sakalını çekiverdi.
Firavun : "Bu, o çocuktur'' dedi. Asiye Hatun, buna izi vermedi. Ancak Firavun, Hz.
MOsa'yı denemek istedi. Onun önüne yakut bir de ateş koru koydu. Hz. MOsa,
Cebrail (as. ) aracılığı ile ateşi aldı ve ağzına koyarak dilini yaktı. Böylece Firavun,
ondan şüphe duymadı.
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. Miısi'nın Delikanlı Yaşa Gelişi : Hz. Müsa, Firavun sarayında
ürnüş, onun hayvanlanna biner ve onun elbiselerinden giyer olmuştu. Kendisine
un'un oğlu derlerdi.
·rgün Hz. Musa, sokakta gezerken iki kişinin kavga ettiğini görünce onları ayırmak
i. Kavminden olanı Hz. Müsa'dan yardım isteyince Hz. Musa, diğer adama bir
k atarak onu öldürdü. Bunun üzerine Hz. Musa Allah'a dua ederek kendisini
ıesini istedi. Allah da onun duasını kabul edip onu affetti.
Hz. Musa, yine bir gün sokakta dolaşırken o adamın kavga ettiğini gördü ve ona
ı. Adam da : "Ey Müsa! O adam gibi beni de öldürme " dedi. Hz. Musa da onu
i halinde bıraktı. Ancak adam, ölen adamın Hz. Musa tarafından öldürüldüğünü
.ese söyledi. Bunu Firavun da duyunca : "Onu yakalayınız" dedi.

Hz. Miısi'mn Medyen'e Götürülüşü : Hz. Musa, yakalanacağını anlayınca
u içinde işin sonucunu bekler bir halde şehirden çıktı. "Ey Rabb'im! Beni, bu
m kavmim elinden kurtar" diye yalvardı. Bu arada bir melek gelip onu Medyen'e
ürdü,

Hz. Müsa, Medyen şehrinin kapılarından birinin yanına geldiğinde iki kadını gördü
onlara : "Nedir derdiniz, niçin suya yaklaşmıyorsunuz? " diye sordu. Kızlar : "Biz
·-eriz. Erkeklerin arsına sokulamayız. Çobanlar, hayvanlarını sulayıp götürmeden
su alamıyoruz. Babamız da çok ihtiyardır" dediler. Hz. Müsa, onlara acıdı.
unun üstündeki taşı kaldırdı. Kovayı alıp kuyudan su çekti. Koyunları suladı.
Kızlar, evine döndüklerinde olanları babalarına anlattılar. Babaları Şuayb (as. )
arından birine (İleride Hz. Müsa'ya zevce olacak kişiye) : "Git, onu bana çağır"
i. Kız, Hz. Müsa'nın yanına gidip onu çağırdı. Yolda yürürken rüzgar, kızın
isesini biraz kaldırınca kızın beli açık kaldı. Bunun üzerine Hz. Musa, kızı
asına alıp öylece yürüdüler. Eve vardılar. Hz. Şuayb, Hz. Müsa'ya: "Otur, yemek
dedi. Fakat Hz. Müsa : "Bunu koyunlarınızı salmanın karşılığı olarak mı
· orsunuz? " dedi. Hz. Şuayb ise : "Hayır, bu yemek hizmet karşılığı değildir" dedi.

Hz. Miısi'nın, Hz. Şuayb'a Damat Oluşu : Olanlar karşısında Hz.
ayb, Hz. Müsa'ya : "İki kızımdan birini sana, bana 8 yıllık ecirlik etmek üzere
·· ahlamayı arzuluyorum" dedi. Hz. Müsa da kabul etti. Hz. Şuayb, Hz. Musa'nın
yunları yayması için kızı Safura'dan (Hz. Musa'nın ilerideki karısı) bir asa
tirmesini istedi. Kız da bir asa getirdi ki bu asa, melek tarafından Hz. Şuayb'a bir
emanet olarak tevdi edilmiş olup yanında bulunuyordu. Asanın baş tarafı iki çatallı ,
uda eğri ve kancalı idi, Kız, asayı getirip babasına verdi, Hz. Şuayb, o asayı Hz.
üsa'ya verai ve : "Al bunu, yanında bulunsun. Yırtıcı hayvanları, kendinden ve
.oyunlarındanmenedersin" dedi.
Hz. Müsa, Hz. Şuayb'ın yanında süresi dolunca ayrılmak için izin istedi.
Hz. Miısi'nın Medyen'den Ayrılması : Hz. Musa ve karısı Safura Hanım
Medyen'den ayrıldı.
Gündüzün asası ile ağaçlardan koyunlarına yaprak döker, akşam da ateş yakar ve
ateşin çevresinde gecelerdi. Şehir ve mamurelerden uzak sapa yollardan gidiyorlar
ancak nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Gittikleri yol, kendilerini soğuk bir kış
akşamında Tür Dağı'nın sağına düşen batı tarafına kadar götürmüştü.

Hz. Miısi'nın İlahi Tecelliye, Vahy'e Mazhar ve Peygamber Oluşu :
Kuran-ı Kerim'de açıklandığı gibi bir ateş görmüştü de ailesine : "Siz burada durunuz.
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t ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor getirir, bir yol bulurum" dedi.
;ki o, ateş değildi. Allah'ın nurundandı. Hz. Musa, ona yaklaşınca ağaç ve nur
çekildi. fakat ateş yalını, yine kendine yaklaştı. Hz. Musa korktu, gözlerini
ı, yere yattı. Kulağına işitmediği sesler geliyordu. yanındaki ağaç : "Ey Musa.!
seslenince Hz. Musa.: "Buyur, buyur! Emrine amadeyim" diyordu. Fakat kimseyi
iyordu, "Sen nerdesin? " dedi. Yüce Allah : "Arkandayım, önündeyim,
ayım, solundayım ey Musa! Beni andığında ben, onun yanında oturanıyım,
ettiğin zaman onun yanındayım" buyurdu.
Musa'nın kalbi şiddetle çarpmaya başlamıştı. Dili tutulmuş, ölü gibi hareketsiz
gelmişti. Yüce Allah, bir melek gönderip Hz. Musa'nın kalbini güçlendirdi. Hz.
"' kendine gelince ona : "Asasıyla ne yaptığını sordu. O da birçok işte kullandığm:
-,ıedi. Yüce Allah, ona asasını yere bırakmasını emretti. Hz. Musa da yere bırakır
z asa, bir yılan oluverdi. Hz. Musa şaşırdı ve yılanı (asayı) eline alınca asa
r eski haline döndü. Sonra Yüce Allah : "Elini koynuna sok da o, kusursuz olarak
mınt>eyaz çıkıversin" dedi. Hz. Musa, elini koynuna soktu, sonra onu kar gibi beyaz
k çıkardı. Bunu tekrarlayınca eli tekrar eski halini aldı. Yüce Allah, Hz. Musa'ya :
bu iki mucize, Firavun ve cemaatine Rabb'inden iki bürhandır" dedi. Hz. Musa,
'tan kardeşi Harün'u yanına yardımcı olarak göndermesini istedi. Yüce Allah da :
in pozunu, kardeşinle güçlendireceğiz ve size öyle bir satvet vereceğiz ki onlar
erişemeyecekler'' buyruldu.

z. Musa ve Hz. Harün'un Allah'a Münacaatları ve Firavunla
rşılaşmaları : Hz. Musa ve Hz. Harun : "Ey Rabb'imiz! Doğrusu biz, Firavun'u
karşı aşırı gitmesinden endişe kapıyoruz" diye münacaatta bulundular. Yüce
: "Korkmayınız çünkü ben sizinle beraberim" buyurdu. Bunun üzerine ikisi
leyin Firavun'un yanına gittiler. Firavun : "Sen kimsin? " diye sordu. Hz. Musa :
, Rabbler'in Resul'üyüm. israiloğullarının benimle gönderesin diye beni, sana
erdi" dedi. Firavun : " Biz, seni yeni doğmuş bir çocuk iken içimizde büyütmedik
·7 Sen, nankörlerdensin" dedi ve " Alemlerin Rabb'i dediğin de nedir? " diye sordu.
Musa : " Göklerin ve bunların arasında her şeyin Rabb'idir" dedi. Firavun :
.ydi getir onu" dedi. Bunun üzerine Hz. Musa, asasını yere bıraktı. Bir de ne
ünler asa, bir ejderha olmuş. Firavun'a doğru yönelince Firavun, af diledi ve iman
edeceğini söyledi. Hz. Musa, ejderhayı eline alıp asa, tekrar eski haline döndü. Fakat
vun sözünde durmadı. Bunun üzerine Hz. Musa, elini koynuna sokup-çıkardı ve
• nur saçan bir beyazlık haline geldi. Elini tekrar koynuna sokup-çıkardı ve eli, eski
ine geldi. Ancak Firavun, ne iman etti ne de israiloğullarının Hz. Musa ile
sine izin verdi.

Tufan Belası :

Bundan sonra Hz. Müsa'nm sihirbazlarla karşılaşmasından
Yüce Allah, Mısır halkına sağanak halinde sürekli yağmurlar gönderdi. Onlara
·· her şeyi sular bastı. Tufan, 7 gün sürdü. Halk, Hz. Musa'ya : "Bizim için Rabb'ine
a et de şu felaketi üzerimizden kaldırsın ki biz de iman edelim" dediler. Hz. Musa,
lah'a dua etti ve tufan durdu. Fakat onlar, iman etmediler. Bunun üzerine Allah, bir
ir'I sonra onlara çekirge gönderdi. Çekirgeler, onların ekinlerini, meyvelerini. .. vs
yiyip-bitirdiler. Bu belayı, başlarından kaldırması için Hz. Musa'nın Allah'a dua
etmesini istediler. Hz. Musa da dua edince Yüce Allah, bu belayı da kaldırdı. Fakat
onlar, yine iman etmediler. Bunun üzerine Yüce Allah, onlara karıncayı musallat etti.
Bu karıncalar, yerdeki bütün bitki artıkJarının tüketti ve halka zarar veriyordu. Halk
yine Hz. Musa'dan AHah'a dua edip, bu belayı da kaldırmasını istedi. Hz. Musa,
Allah'a dua etti ve bu bela da kaldınldı. Ancak onlar yine iman etmediler. Bir müddet

Allah, onlara kurbağa ve ardından kan belasını gönderdi. Bu belalar,
edeceğiz: demesiyle kaldırılıyor ancak onlar yine de iman etmiyorlardı.

-~

"'~ a

ve Hz. Harün'un Firavun'la Tekrar Karşılaşmaları : Hz.
Hz. Harun tekrar Firavu'un yanına vardılar. Ona : "Biz, senin Rabb'inin iki
· railoğullarının bizimle gönder, onlara işkence yapma" dediler. Firavun :
"'! Sen, sihrinle bizi yerimizden çıkarman için mi geldin bize? Ben, seni
~
sanıyorum" dedi. Hz. Musa da: "Ben de seni, herhalde helak edilmiş
" dedi. Firavun, çevresindeki ileri gelenlere : "Hiç şüphesiz bu, çok bilgili
liıbazdır ki sihir ile bizi yurdumuzdan sürüp, çıkarmak istiyor. Öyle ise ne kadar
hepsini bana getirin" dedi.
lımtıazıar, bütün hileleriyle toplanıp getirildi. 15000'den fazla sihirbaz geldiği
edilir.
usa ve Harun, üzerlerine yünden iki gömlek bulunduğu halde halkın
rağmen asasına dayanarak geldiler. Sihirbazlar, önce Hz. Müsa'nm
ını istediler. Sihirbazlar iplerini ve sopalarını bıraktıkları zaman onlar koşar
gibi birer vadiyi dolduran seyircilerin gözlerini kamaştırdı. Hz. MOsa, onlara:
· yaptığınız şey, sihirbazlıktır" dedi ve bunun üzerine asasını yere bıraktı. Asa
bir yılana dönüştü ve sihirbazlarm düzmecelerini yakalayıp yutuyor.
ar : "Eğer bu bir sihir olsaydı asla bize galebe çalamaz, onun işi bize gizli
dı. Bu muhakkak, Yüce A\\ah tarafından o\an bir iştir" dedi\er. Derhal secdeye
ve "Alemlerin Rabb'ine iman ettik " dediler.
....,un, bunun üzerine sihirbazların hepsini öldürttü ve kötülük işlemeye devam

.-sa

MCısa'nın İsrailoğullarıyla Mısır'dan Gizlice Ayrılığı : Yüce Allah,
Musa'ya : "Kullarımla, geceleyin yola çık da düşmanların yetişmesinden
yarak boğulmanızdan da endişelenmeyerek onlara denizde kuru bir yol aç"
vahyetti. Bu arada Firavun, şehirlere asker toplayıcılar salmıştı. Hz. MOsa,
· eylediği vahy üzerine israiloğullarının her 4 ev halkının bir evde toplanmasını
esin gerekli hazırlığını istedi.
Musa, israiloğullarının başında yola çıktı. Gecenin evvelinde Şam'a giden yolu
p denize doğru yol aldılar. Yola çıktıkları zaman yaşlı bilginler : "Hz. Yusuf,
edeceği sırada kendisinin kemiklerini yanımızda taşımadıkça Mısır'dan
.yız diye Allah adına israiloğullarından Ahd'ü Misak almıştı" dediler. Ancak Hz.
un kabrini sadece koca-karısı biliyordu. O da "ayaklarımı çözüp yürür hale
ı--ıcı.......
•• ..c.ni; gözümü ve gençliğimi geri vermen ayrıca cennete senin yanında
malıyım" şartıyla Hz. Musa'ya kabrinin yerini gösterdi. Nil'in içinde, mermer bir
ıkta buldular.
Firavun'un, İsrailoğullarını Takip Edişi :

Firavun, kır atlılar dışında
O kara atlı ordusunun başında Hz. MOsa'yı takip ediyordu. Hz. MOsa, denize
ış bulunuyordu. Önlerinde deniz, arkalarında ise Firavun'un ordusu vardı. Onlar
israiloğullarına olanca kinleriyle kavuşmuş bulunuyordu. İş büyümüş, yürekler
üazlanna gelmişti. Hz. Musa : "Denizden geçmekle emrolundum" dedi. Ancak
denizden geçmeye yeltenemedi. Yüce Allah, Hz. MOsa'ya: "Asanı denize vur''
vahyetti. Hz. MOsa da denize : "Ey Eba Halid! Allah'ın izniyle yarıl" diyerek
"'sını deniz vurdu ve deniz derha\ yarı\arak on iki parçaya ayrı\dı. Her kabile bir
\a g,r,p \\er\emeye baş\ad,.
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vun ve arkadaşları yaklaşıp da denizin yarıldığını görünce Firavun : "Denizin
n korktuğunu, düşmanlarıma yetişip onları öldüreyim diye benim için nasıl
öıru görmüyor musunuz? " dedi. Firavun ve ordusu denizin yollarına girdiler.
denizin kocaman gibi havaya kalkmış bulunan su yığınları üzerlerine
maya başlayınca Firavun : "inandım, gerçekten israiloğullarının iman ettiğinden
ilah yok. Ben de ona teslim olanlardan, müslümanlardanım"
demiştir. Yüce
: "Şimdi mi, başın dara gelince mi iman ediyorsun? Halbuki sen, bundan önce
etmiş, daima tesadüflerden olmuştun. Biz de bugün, seni cansız bir beden
bırakacağız ki arkadan geleceklere bir ibret olasın! " diye vahyettik. Ancak
kişiler Firavun'un ölümüne inanmadığını söyleyince Hz. Müsa, Allah'a dua etti
iravun, su üzerine kaldırıldı. Herkes onu izleyip onun ölümüne inanınca tekrar
bırakıldı.

Mucize

(Dr. Müh.

Celal Ediz)

:

Londra'daki British
i'nde cam bir fanus içinde bulunan ve secde vaziyetinde duran Firavun'un
i vardır. Bu cesedin bütün organları tamdır, hatta sararmış saçları ile sakalları
rahatlıkla görülebilmektedir.
edin en hayret verici özelliği ise mumyalanmamış olmasıdır. Hiçbir kimyevi
ele yapılmamıştır.

z. MCısa'nınTür Dağı'na İnişi : Hz Müsa, Mısır'da iken Yüce Allah'tan
Mikki eylediği vahye dayanarak Mısır'dan çıkışlarından, düşmanlarının helaklarına
r olanları ve geriye bırakılanları içine alan bir kitap getirmeyi lsrailoğullarına vaad
işti. Yüce Allah da Hz. Müsa'ya, Tür Dağı'na gelerek ibadet ve duada
nmasını vahy etti. Hz. Müsa, Tür Dağı'na giderken Hz. Harün'u lsrailoğullarına
·ı bıraktı ve döneceğini vaad etti.
Hz. Müsa, Tür Dağı'na çıktı. Yüce Allah onunla konuştu. israiloğulları hakkında
emirler verdi.
Hz. Müsa, Tür Dağı'na giderken Samir'i, elde edilen ganimetlerden bir erkek
ğı heykeli yaptı. israiloğullarına : "İşte, sizin ve Müsa'nın ilahı budur" dedi.
ıları buna inanıp buzağıya tapmaya başladı.
Hz. Müsa, ibadet için tayin edilen yere geldi. Rabb'i ona ilk sözü söyledi. Hz. Müsa:
b'im cemalini göster bana ne olur? Seni göreyim" dedi. Rabb'i ona : "Beni
· en göremezsin! Fakat şu dağa bak. Eğer o, yerinde durabilirse sen de beni
~ rürsün" buyurdu. Derken Rabb'i o dağa tecelli edince onu paramparça ediverdi.
Müsa da baygı bir halde yere düştü. Ayılınca : "Seni tenzih ederim. Tevbe ettim
a. Ben, iman edenlerin ilkiyim" dedi. Rabb'i ona : "Ey Müsa! Ben, seni risaletimle,
amımla zamandaki bütün insanlardan mümtaz kıldım. Şimdi sana şu verdiğimi
vizaya ve hükümlerin tefsiline ait her şey) ilgili her al ve şükredenlerden ol"
urdu.
Hz. Müsa, Tür Dağı'ndan geri dönünce olanlar karşısında şaşkına döndü ve
ndeki levhaları yere bırakarak kavmine öfkelenmişti.
Hz Müsa'ya 1 O suhuf indirildikten sonra 1 O levha da indirilmiştir. Levhalardan ikisini
rmış ve Yüce Allah da tekrar iki levha vermişti. Bunlardan biri Misak, diğeri Şehadet
vhası idi. Onun bir nüshasında şu yazılı idi : "Sapıklıktan kurtulup Hidayet'e,
azaptan sıyrılıp Rahmete kavuşmak o kimselere mahsustur ki onlar Rabbler'inden
orkarlar.
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·r Maktulün Dirilip, Katilini Haber Verişi : İsrailoğulları arasında vuku
faili bilinmeyen ve bir çok tartışmalara yol açan bir katil hadisesi Hz. Musa'ya
edilmişti. Bunun üzerine Yüce Allah, onlara bir inek boğazlamalarını emretti.
da kendileriyle alay ettiğini sanıyorlardı. Ancak daha sonra Hz. Musa'ya : "Öyle
bizim için Rabb'ine dua et de bize onu tarif etsin" dediler. Hz. Musa da : "Allah
ki ne çok yaşlı ne de pek genç olsun ikisinin ortası olsun" dedi. Ancak onlar
dan başka başka sorular soruyorlardı. Nihayet vasfına uygun ineği buldular ve
boğazladılar. Boğazlanan ineğin bir parçası ile maktule vurulunca Yüce Allah,
ülü diriltti. Hz. Musa, ona : "Seni kim öldürdü" diye sordu o da kendisinin kimin
üğünü söyledikten sonra eski haline döndü.

run'un Yer tarafından Yutuluşu :

Karun, Hz. Musa'nın amcası oğlu
büyük servet sahibi ve servet azgını biriydi. Firavun ve Haman gibi o da Hz.
"'yı sihirbaz olarak tekzip etmişti. Ancak Hz. Musa, Karun'un kötü tutum ve
nışlarını akrabası olduğu için af ve müsamaha ile karşılamıştı. Karun, Hz.
" ve Harün'dan sonra lsrailoğullarının en bilgini ve üstünüydü. Hz. Müsa,
!oğullarına zekatı emredince o, karşı gelmiş ve Hz. Müsa için kötü yollara
rmuştur. İsrailoğullarından bir fahişeyi ona cinsi temasta bulunmasını ve suçlu
k Hz. Müsa'yı kötülemek istemiştir. Ancak fahişe,
olanları (gerçeği)
Hz.
"'ya söyleyince Hz Müsa, Allah'a dua etti ve Karun, Allah tarafından toprağa
ruldu.

Hz. Harün'un Vefatı :

Yüce Allah, Hz. Müsa'ya Hz. Harün'u vefat ettireceğini
y ile haber verip "kendisini şöyle şöyle dağa getir" buyurdu.
Hz. Müsa ve Harun dağa gittiler. Yanlarında Hz. Harün'un iki oğlu Şibr ve Şibbir
bulunuyordu. Dağa çıktıklarında benzeri görülmemiş bir ağaç, bir ev, içinde bir
ir, sedirin üzerinde bir döşek. Her ikisi de yatıp uyudular. Ancak Hz. Harun,
lleceğini sezince Hz.
Müsa'ya beni aldattın dedi. Orda Hz.
Harün'un ruhu
zolundu. Dağda görülen ev ve sedir semaya, ağaç da kaybolup gitti. Hz. Müsa,
un cenaze namazını kıldı ve onu oraya gömdü.
Peygamber efendimiz, Miraç Gecesi'nde 5. kata yükselince Hz. Harun ile
ılaşmış ve selamlaşmışlardır.

Hz. Musa'ya İnen Kitap :

Yüce Allah tarafından Hz. Müsa'ya önce 10, sonra
00 sahife indirilmiştir. Daha sonra da birçok emirleri, haramları, helalleri, sünnetleri
ükümleri, .. vs taşıyan Tevrat (İbranice olarak) indirilmiştir.

Hz. Musa'nın Yüce Allah'a Bazı Soruları :

Hz. Musa birgün : "Ey
b'im! Kullarının sana sevgisi hangisidir? " diye sordu. Yüce Allah da : "Onların
na en çok zikredeni" buyurdu.
Hz. Müsa: "Kullarının en zengini hangisidir?"
Yüce Allah : "Kullarının en iyi hüküm verenidir''
Hz. Musa : "Kullarının en iyi hüküm vereni hangisidir? "
Yüce Allah : "İnsanlar hakkında kendisi için hüküm verdiği gibi hüküm verendir"
Hz. Musa: "Kullarının sana karşı en haşyetlisi hangisidir?"
Yüce Allah : "Beni en iyi bilenidir. "
Hz.
Müsa : "İlahi! Ben, sana nasıl şükredeyim ki bana ihsan buyurduğun
imetlerinden en küçük bir nimetle bile bütün amellerim denk gelmez " dedi.
Yüce Allah : "Ey Musa! İşte sen, şimdi bana şükrettin" buyurdu.
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Musa : "Ey Rabb'im! Allah'a iman eden hayırlı bir ümmetin insanlar için ortaya
cağını Tevratla yazılı buldum. Onları, benim ümmetim yap" dedi.
Allah : "Onlar, Ahmet Aleyhisselamın ümmetidir buyurdu.

MCısa'nın,Hz. Hızırla Buluşup Arkadaşlık Etmesi : Hz. Musa,
üullarınm ileri gelenlerinden bir topluluk içinde bulunduğu sırada ona, bir adam

: "Senden daha bilgili bir kimse biliyor musun? Diye sordu. Hz. Musa da : "
, bilmiyorum" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah, Hz. Musa'ya : "İki denizin
·-i yerde biri vardır ki o senden daha bilgilidir, o da kulumuz Hızır'dır" diye vahy
Hz. Musa, onunla buluşmak yolunu aradı. Yüce Allah da balığı onun için bir
ıt ve nişan yaptı. Kendisine: "Balığı, kaybettiğin zaman geri dön. Muhakkak ona
ursun" denildi. Bunun üzerine Hz. Musa, Yüce Allah'ın dilediği kadar gitti.
adamına : "Kuşluk yemeğimizi getir" dedi.
Musa, kuşluk yemeğini istediği zaman Hz. Musa'nın genç adamı Hz.
"''ya : " Kayanın dibinde barındığımız sırada ben, balığın gittiğini haber vermeyi
uşum" dedi. Hz. Musa da : " Dileğimiz de bu zaten" dedi.
Geri dönüp kayanın yanına varınca orda Hz. Hızır'ı gördüler. Selamlaşıp tanıştılar.
Musa, onunla arkadaşlık yapmak istediğini fakat Hz. Hızır, kendisiyle arkadaşlık
1,ıııoamayacağını, arkadaşlığına dayanamayacağını söyledi. Hz. Musa, her konuda
rtı olacağını söyleyip arkadaş olmakta ısrar edince Hz. Hızır : " Ben, sana anıp
yinceye kadar bana hiçbir şey sorma" deyip yola koyuldular.
Deniz kıyısında yürürlerken bir gemiciye rastladılar. Gemiye binmek için onlarla
uştular. Gemiciler Hz. Hızır'ı tanıdılar ve onları gemiye ücretsiz aldılar. Gemiye
ikleri zaman Hz. Hızır, geminin tahtalarında birini söktü. Hz. Musa, Bu olayı
ı ancak Hz. Hızır, arkadaşlığına dayanamayacağını hatırlatınca Hz. Musa,
isine ılımlı davranmasını istedi. Gemiden çıktılar. Yolda giderken birbiriyle
ayan iki çocuk gördüler. Hz. Hızır, bu çocuklardan birini öldürdü. Bu olay
rası Hz. Musa, son derece dehşet içinde kaldı. Hz. Hızır'ı yine kınayınca Hz.
ır, ona arkadaşlığının zorluğundan bahsedince, Hz. Musa: "Eğer bir daha bir şey
rsam benimle arkadaşlık yapma" dedi.
Tekrar yola koyuldular. Bir kariye halkının yanına vardılar. Ancak halk, bunları
uklamaktan çekindi. Hz. Musa çok acıkmıştı. Orda yıkılmaya yüz tutmuş bir ev
ar gördüler. Hz. Hızır, o duvarı doğrulttu. Hz. Musa, Bunun nedenini sorunca,
Hızır : "İşte bu, benimle senin ayrılışındır" dedi. Hz. Musa da bana
~,yleyeceğini söyle dedi. Hz. Hızır : "Şimdi sana sabredemediğin şeylerin içyüzünü
latacağım" dedi.
"O delmiş olduğum gemi ki denizde iş yapan yoksullarındı. Onun için ben, gemiyi
surlu yapmak istedim ki arkalarında her sağlam gemiyi zorla almakta olan bir
ükümdar vardı. Hükümdar o geminin kusuru yüzünden o gemiyi zaptetmekten
vazgeçti. gemiciler deliği onarıp, gemiden tekrar faydalandılar.
Oğlana gelince; o, daha yaratıldığı günden itibaren kafirlikle damgalı idi. Onun
anne ve babası müminlerdi. Bu çocuk, olgunluk çağına erişseydi anne ve babasını
azıtacak, onlara kötü davranacaktı.
Duvara gelince; bu duvar, o şehirdeki iki yetim oğlanın olup altında onlara ait altın
ve gümüş vardı. Babaları iyi adamdı. Bu nedenle Rabb'in diledi ki ikisi de erginlik
çağına gelince defineyi bulsunlar. Bu Rabb'inden bir merhamet ve esirgeme idi.
işte senin üzerinde sabredemediğin şeylerin iç yüzü" dedi.
Hz. Musa, pişman olduğunu söyleyip, arkadaşlıklarının devam etmesini söyledi
ancak Hz. Hızır kabul etmedi.

39

amber Efendimiz:" Allah. bize ve Müsa'ya rahmet etsin. Ne kadar isterdik ki,
rdu o, sabretseydi de ikisi arasında geçen işler bize Allah tarafından haber
ydi" demiştir.

MCısa'nın Vefatı : Hz. Müsa, Hz. Harün'un vefatından 3 yıl sonra vefat
r.

Müsa, birgün bazı işlerini görmek üzere gölgelikten çıkıp gitmişti. Kimse
e gittiğini bilmiyordu. Yolda giderken bir grup meleğe rastladı. Onların bir kabir
ığını görünce. "Ey Allah'ın Melekleri! Bu kabri, kimin için kazıyorsunuz? " diye
. Melekler : "Bu kabri, Rabb'ine karşı çok iyi davranışlı kul için kazıyoruz"
r.

Müsa: "Ben, bugüne kadar Allah tarafından o kula bahşederken üstün makam
kabrin bir benzerini görmedim" dediler. Melekler : "Öyle ise in de onun içine
nın üzerine yat ve Rabb'ine yönel. Sonra da şimdiye kadar almadığın kadar rahat
nefes al " dediler. Hz. Müsa, aynen öyle yaptı ve Yüce Allah da onun ruhunu
etti.
Peygamberlik vazifesini ifa eden Hz. Müsa, Yuşa adındaki bir zatı yerine halife
· etti. Vefat ettiğinde 120 yaşında idi.
'eygamber Efendimiz, Miraç Gecesi'nde 6. kat göğe yükselince Hz. Müsa ile
ılaşır ve selamlaşırlar.
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KUR'AN-I
KERİM'DE
.,.
~
Hz. MUSA (as. )

• Bakara Suresi (2. sure, 51. ve 53. ayetler) :
. Müsa'ya kırk gece vahyetmek üzere söz verdik. Sonra haksızlık ederek
ıyı tanrı edindiniz.
Doğru yolu bulasınız diye Müsa'ya Kitab'ı ve hak ile batılı ayıran hükümler

• Al-i imran Suresi (3. sure, 84. ayet) :
ki : "Biz, Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, Yakub ve Yakuboğullarına
nlere Müsa, İsa ve diğer Peygamberlere Rabbleri tarafından verilenlere iman
Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz ancak ona teslim oluruz.

• En'am Suresi (6. sure, 84, 91 ve 154. ayetler)
. Biz, ona ishak ve oğlu Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik.
önce de Nüh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf u,
'yı ve Harün'u doğru yola iletmiştik. Biz. iyi davrananları işte böyle
latlandırırız.
1. Yahudiler, Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü "Allah, hiçbir beşere bir şey
mdimıedi" dediler. De ki : "Öyle ise Müsa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak
ı-*diği kitabı kim indirdi? Siz, onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da
orsunuz. Sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler Kuran'da size öğretilmiştir.
ulüm! Sen, Allah de sonra onları bırak daldıkları bataklıkta oynayadursunlar" .
154. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete
rmek ve rahmet etmek maksadıyla Müsa'ya da Tevrat'ı verdik. Umulur ki,
blerinin huzuruna varacaklarına iman ederler.

• Yunus Suresi (10. süre, 75. ayet)
Sonra onların ardından da Firavun ve toplumuna Müsa ile Harün'u mucizelerimizle
~ -derdik fakat onlar kibirlendiler ve günahkar bir toplum oldular.

• İsra Süresi (17. sure, 2 ve 101. ayet) :
2. Biz, Müsa'ya kitabı verdik ve İsrailoğullarına : "Bendan başkasını dayanılıp
üvenilen bir Rabb edinmeyin" diyerek bu kitabı bir hidayet rehberi kıldık.
101. And olsun ki biz, Müsa'ya açık açık 9 ayet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor;
üsa onlara geldiğinde Firavun ona : "Ey Müsa! Senin büyülenmiş olduğunu
sanıyorum.
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• Meryem Sürşsi (19. süre, 51 - 53. ayetler)

:

. Resulüm! Kitapta MOsa'yı da an. Gerçekten o ihlas sahibi idi ve hem Resul
de nebi idi.
Ona TOr'un sağ tarafından seslendik ve onu, fısıldaşan kimse kadar kendimize
rdık.
. Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Harün'u bir peygamber olarak
"an ettik.

• Enbiya Süresi (21. süre, 48. ayet) :
olsun biz, MOsa ve Harün'a takva sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve Furkan'ı

• Hac Süresi (22. süre, 47. ayet) :
ulüm! Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla
z. Muhakkak ki Rabb'inin nezdinde birgün sizin saymakta olduklarınızdan bin
"dir.

• Furkan Süresi (25. süre, 35. ayet) :
olsun biz, MOsa'yakitabı verdik. Kardeşi Harün'u ona yardımcı yaptık.

• Ankebüt Süresi (29. süre, 39. ayet) :
n'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. And olsun ki MOsa, onlara apaçık

I Per getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki azabımızı aşıp
mıc;ebilecekdeğillerdi.

• Secde Süresi (32. süre, 23. ayet) :
olsun biz, MOsa'ya kitap verdik. Resulüm! Sen, ona kavuşacağından şüphe
ve onu israiloğullarına hidayet rehberi kıldık.

• Ahzab Süresi (33. süre, 7 ve 69. ayetler)
. Hani biz, peygamberlerden söz almıştık; senden, NOh'tan, İbrahim'den,
~'dan ve Meryem oğlu isa'dan da. Evet biz, onlardan pek sağlam bir söz aldık.
. Ey iman edenler! Siz de MOsa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Nihayet Allah,
dedikleri şeyden temize çıkardı. O, Allah yanında şerefli idi.

• Fussılet Süresi (41. süre, 45. ayet) :
SÖZ

olsun biz, MOsa'ya kitabı verdik. Onda da ayrılığa düşüldü. Eğer Rabb'inden
geçmiş olmasaydı, aralarında derhal hükmedilirdi. Onlar, Kur'an hakkında

ın bir şüphe içindedirler.
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• Şura Suresi (42. sure, 13. ayet) :
Dini, ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye Nüh'a tavsiye ettiğini, sana
ıyettiğimizi lbrahlm'e, Müsa'ya ve isa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı.
t kendilerini çağırdığın bu din, Allah'a ortak koşanlara geldi. Allah, dilediğini
isine peygamber seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

Müsa ve Harün: Firavun ve israiloğulları
• Bakara Suresi (2. sure, 54-93, 246. ve 248. ayetler) :
54. Müsa, kavmine demişti ki: "Ey kavmim! Şüphesiz siz, buzağıyı tanrı edinmekle
dinize kötülük ettiniz. Onun için yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün.
e yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah, tevbenizi
ul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak odur" .
55. Bir zamanlar : "Ey Müsa! Biz, Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız"
miştiniz de bakıp durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı.
56. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.
57. Ve sizi bulutla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve
erdiğiniz güzel nimetlerden yeyiniz" dedik. Hakikatte onlar bize değil sadece
ndilerine kötülük ediyorlardı.
58. israiloğullarına : "Bu kasabaya girin; orda bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol
I yeyin, kapısından eğilerek girin. Girerken "Hıtta" (Ya Rabb'i bizi affet) deyin ki
sizin hatalarınızı bağışlayayım zira biz iyi davrananlara karşılığını fazlasıyla
vereceğiz" demiştik.
59. Fakat zalimler, kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun
üzerine biz, yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir
azap indirdik.
60. Müsa çölde kavmi için su istemişti de biz, ona "Değneğinle taşa vur'' demiştik.
Derhal taştan 12 kaynak fışkırdı. Her bölük içeceği kaynağı bildi. Onlar : " Allah'ın
nzkından yeyin, için sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin" dedik.
61. Hani siz, verilen nimetlere karşılık : "Ey Müsa! Bir tek yemekle yetinmeyiz;
bizim için Rabb'ine dua et de yerin bitirdiği şeylerden, sebzesinden, hayrından,
sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bize çıkarsın" dediniz. Müsa ise :
"Daha iyiyi daha kötü ile değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde şehre inin. Zira
istedikleriniz sizin için orda var'' dedi. işte bu hadiseden sonra üzerlerine aşağılık ve
yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın ayetlerini inkara devam etmeleri, haksız olarak
peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi sadece isyanları ve
taşkınlıkları sebebiyledir.
62. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hrıstiyanlardan ve sabiilerden de
Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rabbleri katında mükafatlar
vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur; onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.
63. Sizden sağlam bir söz almış : "Tür Dağı'nın altında size verdiğimizi kuwetle
tutun, onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz" demişti.
64. Ondan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın ihsanı
ve rahmeti olmasaydı muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz.
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İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine : "Aşağılık
unlar olun" d~diklerimizi elbette bilmektesiniz.
. Biz, bu hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi;
kiler için de bir öğüt vesilesi kıldık.
67. MOsa kavmine: "Allah, bir sığır kesmenizi emrediyor" demişti de: Bizimle alay
ediyorsun? " demişlerdi. O da : "Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım" dedi.
68. " Bizim adımıza Rabb'ine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın" dediler.
" : "Allah diyor ki : "O, ne yaşlı ne de körpe; ikisi arsında bir inek" . Size
...-edileni hemen yapın dedi.
69. Bu defa : "Bizim için Rabb'ine dua et, bize onun rengini açıklasın" dediler. O,
ki : "Sarı renkli, parlak tüylü, bakanların içini açan bir inektir" dedi.
70. "Ey MOsa! Bizim için Rabb'ine dua et de onunu nasıl bir sığır olduğunu bize
klasın, nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz, inşallah emredileni yapma
unu buluruz" dediler.
71. MOsa dedi ki : "Allah, şöyle buyuruyor : "O, henüz boyunduruk altına
nmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan, salma renginde hiç
sı bulunmayan bir inektir. İşte şimdi gerçeği anlatın" dediler ve bunun üzerine
u bulup kestiler ama az kalsın kesmeyeceklerdi.
72. Hani siz, bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız.
lbuki Allah, gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır.
73. "Haydi şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun" dedik.
~ıylece Allah, ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini, peygamberlerine
rdiği mucizelerini gösterir:
74. Ne var ki bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi
hut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar; öylesi
var ki çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla
karıdan aşağıya yuvarlanır. Allah, yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.
75. Şimdi ey müminler! Onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki
onlardan bir zümre, Allah'ın kelamını işitirlerdi. iyice anladıktan sonra bile bile onu
tahrif ederlerdi.
76. Münafıklar inananlarla karşılaştıklarında "iman ettik" derler. Birbirleriyle
başbaşa kaldıkları vakit ise : "Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabb'iniz
atında sizin aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz? " derler
77. Onlar, bilmezler mi ki gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir.
78. içlerinde birtakım ümmiler vardır ki Tevrat'ı bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan
dolma şeylerdir.
79. Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için : "Bu,
Allah katındandır" diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline
onların ve kazandıklarından ötürü vay haline onların!
80. İsrailoğulları : "Sayılı birkaç gün müstesna, bize ateş dokunmayacaktır"
dediler. De ki onlara : "Siz, Allah katından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden
caymaz, yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz" .
81. Hayır! Kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o
kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.
82. iman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. Onlar, orada
devamlı kalırlar.
83. Vaktiyle biz, israiloğullarından : "Yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz; anababaya yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz" diye söz almış ve "
insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin" diye de emretmiştik.
Sonunda azınız müstesna yüz çevirerek dönüp gittiniz.

44

84. Ey İsrailoğulları! Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarından

rmayacağınıza•..dair sizden söz almıştık. Her şeyi görerek sonunda bunları kabul
iştiniz.
85. Bu misakı kabul eden sizler, verdiğiniz sözün tersine birbirinizi öldürüyor,
ızdan bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı
iyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde hem çıkarıyor
de size esirler olarak geldiklerinde fidye verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz
ın bir kısmına inanıp bir kısmına inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle
ananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en
ıtli itilmektedir. Allah, sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir.
86. İşte onlar, ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu ne azapları
ıetilecekne de kendilerine yardım edilecektir.
87. And olsun biz, MOsa'ya kitabı verdik. Ondan sonra art arda peygamberler
~-derdik. Meryem oğlu isa'ya da deliller verdik ve onu Cebrail ile destekledik. Ama
zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklük
ayarak kimini yalanladığınız kimini de öldürdüğünüz doğru değil im?
88. Yahudiler peygamberlerle alay ederek : "Kalplerimiz perdelidirler" dediler.
ıyır, küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az
nırlar.
89. Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından ellerindeki
evrat'ı doğrulayan bir kitap gelip de Tevrat'tan bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına
··· ilince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır.
90. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için
lah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir. Böylece
lar, gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kafirler için alçaltıcı bir azap vardır.
91. Kendilerine : "Allah'ın indirdiğine iman edin" denilince : "Biz, sadece bize
irilene, Tevrat'a inanırız" derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o
ran, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. " Ey
uhammet! Onlara şayet siz, gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın
peygamberlerini neden öldürüyordunuz? " deyiver.
92. And olsun MOsa, size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından
zalimler olarak buzağıyı tanrı edindiniz.
93. "Hatırlayın ki, Tür Dağı'nın altında sizden söz almış; size verdiklerimizi kuwetle
tutun. Söylenenleri anlayın" demiştik. Onlar : "İşittik ve isyan ettik" dediler. İnkarları
sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki : "Eğer inanıyorsanız, imanınız
size ne kötü şeyler emrediyor.
246. MOsa'dansonra Beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine
gönderilmiş bir peygambere : "Bize bir hükümdar gönder ki onun komutasında Allah
yolunda savaşalım" demişlerdi. "Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız?" dedi. "
Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah
yolunda neden savaşalım" dediler. Kendilerine savaş yazılınca içlerinde pek azı
hariç geri dönüp kaçtılar. Allah, zalimleri iyi bilir.

• Nisa Suresi (4. sure, 153. ve 164. ayetler)
153. Ehl-i Kitap, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar,
MOsa'dan bunun daha büyüğünü istemişler de : "Bize Allah'ı apaçık göster"
demişlerdi. Zulümleri sebebiyle hemen onları yıldırım çarptı. Bilahare kendilerine açık
deliller geldikten sonra buzağıyı tanrı edindiler. Biz, bunu da affettik ve MOsa'ya
apaçık delil ve yetki verdik.
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64. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana
..ım.,,.dık ve Allah, Mpsa ile gerçekten konuştu.

• Maide Suresi (5. sure, 20 - 26. ayetler)
20. Bir zamanlar MCısa, kavmine şöyle demişti : "Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği
:tini hatırlayın; zira o içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı.
,!erde hiçbir kimseye vermediğini size verdi.
21. Ey kavmim! Allah'ın size vatan olarak yazdığı mukaddes toprağa girin ve
nıza dönmeyin; yoksa kaybederek dönmüş olursunuz.
22. Onlar şu cevabı verdiler : "Ya MCısa! Orada zorba bir toplum var; onlar oradan
akmadıkça biz, oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen
. iz.
23. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi :
ların üzerine kapıdan girin; oraya bir girdiniz mi artık zaferi kazanmışsınızdır.
r müminler iseniz ancak Allah'a güvenin" .
24. "Ey MCısa! Onlar orada bulundukları müddetçe biz, oraya asla girmeyiz. Şu
esen ve Rabb'in gidin savaşın; biz burada oturacağız".
25. MCısa : "Rabb'im! Ben, kendimden ve kardeşimden başkasına hakim
ıyorum; bizimle bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır'' dedi.
26. Allah : "Öyleyse orası onlara 40 yıl yasaklanmıştır. Bu müddet içinde
yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen, yoldan çıkmış toplum için üzülme"
dedi.

• A'raf Suresi (7. sure, 103 -157. ve 159 -172. ayetler) :.
103. Sonra onların ardından MCısa'yı mucizelerimizle Firavun ve kavmine
gönderdik de o mucizelerini inkar ettiler ama bak ki fesatçıların sonu ne oldu.
104. MCısa dedi ki : "Ey Firavun! Ben, alemlerin Rabb'i tarafından gönderilmiş bir
peygamberim" .
105. Allah hakkında gerçekten başkasını söylemek benim üzerime borçtur. Size
Rabb'inizden açı bir delil getirdim. Artık israiloğullarını benimle bırak" .
106. Firavun dedi ki : "Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru
söylüyorsan onu göster bakalım".
107. Bunun üzerine MCısa, asasını yere attı. O, hemen apaçık bir yılan oluverdi.
108. Ve elini cebinden çıkardı. Birdenbire o da seyredenlere bembeyaz
görünüverdi.
109, 110. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki : "Bu, çok bilgili bir
sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyuruyorsunuz?"
111, 112. Dediler ki : "Onu da kardeşini de beklet; şehirlere toplayıcılar
(memurlar) yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler.
113. Sihirbazlar Firavun'a geldi ve : "Eğer üstün gelen biz olursak bize kesin bir
mükafat var mı?" dediler.
114. Firavun : "Evet, hem de siz mutlaka yakınlarımdan olacaksınız" dedi.
115. Sihirbazlar : "Ey MCısa! önce sen mi atacaksın, yoksa atanlar biz mi olalım"
dediler.

116. "Siz atın" dedi. Onlar atınca insanların sözlerini büyülediler, onları korkuttular

ve büyük bir sihir gösterdiler.
117. Biz de MCısa'ya "Asanı at" diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu, onların
uydurduklarını yakalayıp yutuyor.
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118. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yapmakta oldukları yok olup gitti.
119. işte Firavun ve kflvmi, orada yenildi ve küçük düşerek geri döndüler.
120. Sihirbazlar ise secdeye kapandılar.
121, 122. "Müsa ve Harün'un Rabb'i olan alemlerin Rabb'ine inandık" dediler
123. Firavun dedi ki : "Ben, size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Bu, hiç
-- hesiz şehirde halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında
ınıza gelecekleri göreceksiniz" .
124. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim; sonra da hepinizi
"cağım".
125, 126. Onlar : "Biz, zaten Rabb'imize döneceğiz. Sen, sadece Rabb'imizin
,tleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey
bb'imiz! Bize bol bol sabır ver, müslüman olarak canımızı al" dediler.
127. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki : "Müsa'yı ve kavmini, seni ve
rılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi bırakacaksın? Firavun:
iz, onların oğullarını öldürüp, kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz, onları ezecek
- -,tünlükteyiz" dedi.
128. Müsa kavmine dedi ki : "Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki
yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dileğini ona varis kılar.
129. Onlar da : "Sen, bize peygamber olarak gelmeden önce de geldikten sonra
da bize işkence edildi" dediler. Müsa : "Umulur ki Rabb'iniz, düşmanınızı helak eder
onların yerine sizi yeryüzünde hakim kılar da nasıl hareket edeceğinize bakar"
dedi.
130. And olsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve
mahsul kıtlığı ile cezalandırdık.
131. Onlara bir iyilik (bolluk) gelince, "bu bizim hakkımızdır" derler.
Eğer kendilerine bir fenalık gelirse ulusa ve onunla beraber olanları uğursuz
sayarlardı. Bilesiniz ki onlara gelen uğursuzluk Allah katındadır, fakat onların çoğu
bunları bilmezler.
132. Ve derler ki : "Bizi sihirlemek için ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak
değiliz" .
133. Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tüfan, çegirge, haşere,
kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim
oldular.
134. Azap üzerlerine çökünce "Ey Müsa! Sen, verdiği söz hürmetine bizim için
Rabb'ine dua et; eğer bizden azabı kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız ve
muhakkak israiloğullarını seninle göndereceğiz" dediler.
135. Biz, ulaşacakları bir müddete kadar olan azabı kaldırınca hemen sözlerinden
dönüverdiler.
136. Biz de ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle
kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk.
137. Her görülüp ezilmekte olan o kavmi de içini bereketle doldurduğumuz yerin
doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabb'inin
lsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta
olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri helak ettik.
138. israiloğullarını denizden geçirdik. orada kendilerine mahsus birtakım putlara
tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine : "Ey Müsa! Onların tanrıları olduğu gibi
sen de bizim için bir tanrı yap" dediler. Müsa : "Gerçekten siz, cahil bir toplumsunuz"
dedi.
139. Şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da
batıldır.
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. Müsa dedi ki : "Allah, sizi alemlere üstün kılmışken ben, size Allah'tan başka
n mı arayayım?"
1. Hatırlayın ki size işkencenin en kötüsünü yapan Firavun'un adamlarından sizi

lıılardık. Onlar oğullarınızı öldürüyorlar; kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. işte bundan
Rabb'iniz tarafından büyük bir imtihan vardır.
2. Bana ibadet etmesi için Müsa'ya 30 gece vade verdik ve ona 1 O gece daha
ettik. Böylece Rabb'inin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Müsa, kardeşi Harün'a
ki : "Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna
43. Musa, tayin ettiğimiz vakitte Tür'a gelip de Rabb'i ile konuşunca : "Rabb'im!
kendini göster; seni göreyim" dedi. Rabb'i : "Sen, beni asla göremezsin. Fakat
dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin" buyurdu. Rabb'i o
tecelli edince onu param parça etti. Müsa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki :
, inananların ilkiyim" .
44. Allah : "Ey Müsa! Ben, risaletimle sana verdiğim görevlerle ve sözlerimle seni
ların başına seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol" .
145. Nasihat ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini Müsa için levhalarda
ık ve dedik ki : "Bunları kuwetle tut, kavmine de onun en güzelini almalarını
et. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim".
146. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar,
-·-n mucizeleri görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse
n ona saparlar. Bu durum, onların ayetlerimizi yalanlayanlarından ve onlardan
I olmalarından ileri gelmektedir.
147. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa
ıştır. Onlar, yapmakta oldukları amellerden başka bir şey için mi cezalandırırlar?
148. Tür'a giden Müsa'nın arkasından kavmi, zinnet takımlarından böğürebilen bir
ağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de
Iara yol gösteriyor? Onu tanrı olarak benimsediler ve zalimler oldular.
149. Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki :
.ğer Rabb'·imiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan
acağız".
150. Müsa, kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce: "Benden sonra arkamdan
ne kötü işler yapmışsınız? Rabb'inizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz? " dedi.
Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye
başladı. Kardeşi : "Anam oğlu! Bu kavim, beni cidden zayıf gördüler ve nerede ise
beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle
beraber tutma" dedi.
151. Müsa da : "Ey Rabb'im! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et.
Zira sen, merhametlilerin en merhametlisisin.
152. Buzağıyı tanrı edinenler var ya! işte onlar, mutlaka Rabblerinden bir gazap ve
dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz, iftiracıları böyle cezalandırırız.
153. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbe edip de iman edenlere gelince
şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra Rabb'in elbette bağışlayan ve esirgeyendir.
154. Müsa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rabblerinden
korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardır.
155. Müsa tayin ettiğimiz vakitte kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş
deprem yakalayınca Müsa dedi ki : "Ey Rabb'im! Dileseydin onları da beni de daha
önce helak ederdin. içimizden birtakım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi
helak edecek misin? Bu iş, senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla
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""ini saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen, bizim sahibimizsin; bizi
a ve bize acı! Şen, bağışlayanların en iyisisin.
56. Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz, sana döndük. Allah,
rdu ki : "Kimi dilersem, onu azabıma uğratırım; rahmetim ise her şeyi kuşatır.
sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.
57. Yanlardaki Tevrat ve lncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmü peygambere
lar var ya! işte o peygamber, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar.
rtıklarını ve üzerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren,
yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura (Kuran) uyanlar var ya işte
uşa erenler onlardır.
159. MOsa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde adil
anan bir topluluk vardır.
160. Biz, lsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden
isteyince MOsa'ya : "Asanı taşa vur" diye vahyettik. Derhal ondan 12 pınar
rdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık. Onlara
ret helvası ve bıldırcın eti indirdik. Onlara dedik ki : "Size verdiğimiz rızıkların
· !erinden yeyin" . Ama onlar emirlerimizi dinlememekle bize değil kendilerine
diyorlardı.
161. Onlara denildi ki : "Şu şehirde (Kudüs) yerleşin. Ondan, nimetlerinden
iğiniz gibi yeyin. Bağışlanmak istiyoruz deyin ve kapıdan eğilerek girin ki
arınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileri de ihsanımızı daha da arttıracağız".
162. Fakat onlardan zalim olanlar, sözü kendilerine söylenenden başkasıyla
"iştirdiler. Biz de zulmetmelerinden ötürü üzerlerine gökten bir azap gönderdik.
163. Onlara, deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumu sor. Hani onlar
cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi tatili
madıkları gün de gelmezlerdi. İşte böylece biz, yoldan çıkmadıklarından dolayı
lan imtihan ediyorduk.
164. içlerinden bir topluluk : "Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap
edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz? " diye bir de sakınırlar ümidiyle öğüt
riyoruz.
165. Onlar, kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men edenleri
rtardık; zulm edenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azap
yakaladı.k.
166. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara :
Aşağılık maymunlar olun" dedik.
167. Rabb'in elbette kıyamet gününe kadar onlara en kötü eziyeti yapacak
kimseler göndereceğini ilan etti. Şüphesiz Rabb'in cezayı çabuk verendir ve
bağışlayan, pek esirgeyendir.
168. Yahudileri gurup gurup yeryüzüne dağıttık. Onlardan iyi kimseler vardır. Yine
onlardan bundan aşağıda olanları da vardır Kötülüklerinden belki dönerler diye onları
iyilik ve kötülüklerle imtihan ettik.
169. Onların ardından da ayetlerin tahrif karşılığında şu değersiz dünya malını alıp
nasıl olsa bağışlanacağız diyerek kitaba varis olan birtakım kötü kimseler geldi.
Onlara, ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Peki kitapta Allah
hakkında
gerçekten başka bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan söz alınmamış mıydı ve
onlar kitaptakini okumamış mıydı? Ahiret yurdu, sakınanlar için daha hayırlıdır.
Hala aklınız ermiyor mu?
170. Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya! işte biz böyle iyiliğe
çalışanların ecrini zayi etmeyiz.
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171. Bir zamanlar dağı, israiloğullarının üzerine gölge gibi kaldırdık da üstlerine
itl'ışecek sandılar," Şize verdiğimi (Kitap) kuwetle tutun ve içinde olanı hatırlayın ki
nasınız" dedik.
172. " Kıyamet gününde biz, bundan habersizdik" demeyesiniz diye Rabb'in,
moğullarından onları bellerinden zürriyetlerini çağırdı. Onları kendilerine şahit
ve dedi ki : "Ben, sizin Rabb'iniz değil miyim? "Onlar da : "Evet buna şahit
k" dediler.

• Yunus Süresi (10. süre, 75-93. ayetler)
75. Sonra onların ardından
da Firavun ve toplumuna Müsa ile Harün'u
lzelerırnlzle gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve günahkar bir toplum oldular.
76. Katımızdan onlara hak (mucize) gelince : "Bu elbette apaçık bir sihirdir"
,ifer.
77. Müsa : "Size hak geldiğinde onun için hep böyle mi dersiniz? Bu sihir midir?
buki sihirbazlar iflah olmazlar" dedi.
78. Onlar dediler ki : "Babalarımızı üzerinde bulunduğumuz dinden bizi döndüresin
yeryüzünde ululuk sizin ikinizin de olsun diye mi bize geldin? Halbuki biz, size
acak değiliz" .
79. Firavun dedi ki : "Bilgili bütün sihirbazları bana getirin" .
80. Sihirbazlar gelince Müsa onlara : "Atacağınızı atın" dedi.
81. Onlar iplerini atınca Müsa dedi ki : "Sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah, onu boşa
racaktır. Çünkü Allah, bozguncuların işini düzeltmez.
82. Suçluların hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır.
83. Firavun ve kavminin kendilerine işkence etmesinden korkuya düştükleri için
inden bir gurup gençten başka kimse Müsa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun,
üzünde ululuk taslayan bir diktatör ve haddi aşanlardan idi.
84. Müsa dedi ki : "Ey kavmim! Eğer Allah'a inandıysan ve ona teslim olduysanız
ce ona güvenip dayanın.
85. Onlar da dediler ki : "Allah'a dayandık. Ey Rabb'imiz! Bizi o zalimler topluluğu
· deneme konusu kılma.
86. Ve bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar.
87. Biz de Müsa ve kardeşine : "Kavmimiz için Mısır'da evler hazırlayın ve
inizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazlarınızı da dosdoğru kılın. Ey Müsa!
- minleri müjdele" diye vahyettik.
88. Müsa dedi ki : "Ey Rabb'imiz! Gerçekten sen, Firavun ve kavmine dünya
atında zinnet ve nice mallar verdin. Ey Rabb'imiz! Onlara bu nimetleri, insanları,
in yolunda saptırsınlar ve elem verici cezayı görünceye kadar iman etmesinler
mi verdin?
89. Allah : "İkinizin de duası kabul olunmuştur. O halde siz, doğruluğa devam edin
sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin" dedi.
90. Biz, israiloğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve
ırmak üzere onları takip etti. Nihayet denizde boğulma haline gelince Firavun : "
çekten israiloğullarının inandığı Tanrı'dan başka tanrı olmadığına ben de iman
im, Ben de müslümanlardanım" dedi.
91. Şimdi mi iman ettin! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan
uştun.
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92. Ey Firavun! Senden sonra geleceklere ibret olman için bugün senin bedenini
sız olarak kurtaracağız. İşte insanlardan bir çoğu hakikaten ayetlerimizden
ldirler.
•..
•
93. And olsun biz, İsrailoğullarını güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz
ıtlerden rışık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler.
üehesiz ki Rabb'in kıyamet günü onların aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler
ında hükmedecektir.

• İbrahim Suresi (14. sure, 5 - 8. ayetler) :
5. And olsun ki MOsa'yı da kavmini karanlıklardan ayrılığa çıkar ve onlara Allah'ın
miş kavimlerin başına getirdiği felaket günlerini hatırlat diye mucizelerimizle
~nderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır.
6. Hani MOsa kavmine demişti ki : "Allah'ın üzerindeki nimetini hatırlayın. Çünkü o,
· · işkencenin en kötüsüne sürmekte ve oğullarınızı kesip, kadınlarınızı, kızlarınızı
rakmakta olan Firavun ailesinden kurtardı. işte bu size anlatılanlarda, Rabb'inizden
~- ·ok bir imtihan vardır.
7. Hatırlayın ki Rabb'iniz size : "Eğer şükredersiniz, elbette size nimetimi
arttıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir" diye
·ıdirmişti.
8. Musa dedi ki : "Eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz bilin ki
Allah, gerçekten zengindir, hamdedilmeye layıktır.

• Taha Süresi (20. sure, 25 - 30. ve 90 - 91. ayetler)
25. MOsa : "Rabb'im! Yüreğime genişlik ver" dedi.
26. İşimi bana kolaylaştır.
27. Dilimden şu bağı çöz.
28. Ki sözümü anlasınlar.
29. Bana ailemden bir de vezir (yardımcı) ver.
30. Kardeşim Harün'u.
90. Hakikaten Harun, onlara daha önce : "Ey kavmim! Siz, bunun yüzünden
sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabb'iniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu
halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz" demişti.
91. Onlar : "Biz, MOsa aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan asla
vazgeçmeyiz" dediler.

• Mü'minün Suresi (23. sure, 44 - 49. ayetler) :
44. Sonra biz, peyder pey peygamberlerimizi gönderdik. Herhangi bir ümmete
peygamberlerinin geldiği her defasında onlar bu peygamberi yalanladılar. Biz de
onları birbiri ardından yok ettik ve onları ibret hikayelerine dönüştürdük. Artık iman
etmeyen kavmin canı cehenneme!
45, 46. Sonra ayetlerimizle ve apaçık bir fermanla MOsa ve kardeşi HarOn'u ve
Firavun'a ve ileri gelenlere gönderdik. Onlar ise kibire kapıldılar ve ululuk taslayan bir
kavim oldular.
47. Bu yüzden dediler ki : "Kavimleri bize kölelik ederken bizim gibi olan bu iki
adama inanır mıyız?
48. Böylece onları yalanladılar ve bu sebeple helak edilenlerden oldular.
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49. And olsun biz, Müsa'ya belki onlar yola gelirler diye kitabı verdik .

•..

• Şuara Suresi (26. sure, 10 - 67) :
1 O, 11. Hani Rabb'in Müsa'ya : "O zalimler güruhuna Firavun'un kavmine git. Hala
başlarına gelecekten sakınmayacaklar mı onlar? Diye seslenmişti.
12. Müsa şöyle dedi : "Rabb'im! Doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından
korkuyorum.
13. Bu durumda içim daralır, dilim dönmez; onun için Harün'a da elçilik ver.
14. Onların bana isnad ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden
korkuyorum.
15. Allah buyurdu : "Hayır! Seni asla öldürmezler. ikiniz mucizelerimizle gidin.
Şüphesiz ki biz, seninle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz.
16. Haydi Firavun'a gidip deyin ki gerçekten biz, alemlerin Rabb'inin elçisiyiz.
17. lsrailoğullarını bizimle beraber gönder.
18. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince Firavun dedi ki : "Biz, seni çocukken
himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi?
19. Sonunda o yaptığı kötü işi de Sen, nankörün birisin.
20. Müsa : "Ben, o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım".
21. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabb'im bana hikmet
bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı.
22. O nimet diye başıma kaktığın ise aslında israiloğullarını kendine kul köle
etmendir.
23. Firavun şöyle dedi : "Alemlerin Rabb'i dediğin de nedir? "
24. Müsa cevap verdi : "Eğer işin gereğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, itiraf
edersiniz ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabb'idir" .
25. Firavun etrafında bulunanlara : "İşitiyor musunuz?" dedi.
26. Müsa dedi ki : "O sizin de Rabb'iniz, daha önceki atalarınızın da Rabb'idir.
27. Firavun : "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir" dedi.
28. Müsa devamla şunu söyledi : "Şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o
doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabb'idir" .
29. Firavun : "Benden başkasını tanrı edinirsen and olsun ki seni zindanlıklardan
ederim.
30. Müsa : "Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?" dedi.
31. Firavun : "Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu! " diye karşılık verdi.
32. Bunun üzerine Müsa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler asa, apaçık koca bir
yılan oluvermiş.
33. Elini de koynundan çıkardı; o da seyredenlere bembeyaz görünen nur saçan
bir şey oluvermiş.
34. Firavun, çevresindeki ileri gelenlere : "Bu, doğrusu çok bilgili bir sihirbaz" dedi.
35. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyuruyorsun?
36. Dediler ki : "Onu ve kardeşini eğle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder.
37. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler.
38. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde biraraya getirildi.
39. Halka : "Siz de toplanıyor musunuz? Haydi hemen toplanın" denildi.
40. Firavun'un adamları : "Eğer üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız"
dediler.
41. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a : "Şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize
bir ücret vardır değil mi? " dediler.
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42. Firavun cevap verdi : "Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin. Gözde kimselerden
de olacaksınız" .
•..
43. Musa onlara : "Ne atacaksanız atın" dedi.
44. Bunun üzerine ipleri ve değneklerini attılar ve Firavun'un kudreti hakkı için
elbette bizler galip geleceğiz" dediler.
45. Sonra Musa asasını attı; bir de ne görsünler onların uydurduklarını yutuveriyor.
46. Bunu görünce sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.
47, 48. "Alemlerin Rabb'ine Musa ve Harun'un Rabb'ine iman ettik" dediler.
49. Firavun, kızgınlık içinde dedi ki : "Ben, size izin vermeden ona iman ettiniz ha!
Demek ki size sihiri öğreten büyüğünüzmüş o. Ama şimdi size yapacağımı görecek
ve bileceksiniz. And olsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, hepinizi
astıracağım".
50. "Zararı yok, nasıl olsa biz şüphesiz Rabb'imize döneceğiz dediler.
51. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabb'imizin, hatalarımızı bağışlayacağını
umarız.
52. Musa'ya : "Kullarımızı geceleyin yola çıkar çünkü takip edileceksiniz"

diye

vahyettik.
53. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi.
54. Esasen bunlar, sayıları az, bölük bölük bir cemaattir.
55. Böyle iken kesinkes bizi öfkelendirmişlerdir.
56. "Biz ise elbette uyanık ve yekvücut bir cemaatiz" diyor ve dedirtiyordu.
57-58. Ama sonunda biz, onları Firavun ve kavmini bahçelerden, pınarlardan,
hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık.
59. Böylece bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık.
60. Derken Firavun ve adamları gün doğumunda onların ardına düştüler.
61. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları : "İşte yakalandık" dediler.
62. Musa : "Asla! Rabb'im, şüphesiz benimledir. Bana yol gösterecektir" dedi.
63. Bunun üzerine Müsa'ya : "Asan ile denize vur" diye vahyettik. Asayı denize
vurunca deniz derhal yarıldı. 12 yol açıldı. Her bölük koca bir dağ gibi oldu.
64. ötekilerini de ortaya yaklaştırdık.
65. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık.
66. Sonra ötekilerini suda boğduk.
67. Şüphesiz bunda bir ibret vardır ama iman etmiş değillerdir.

• Nemi Suresi (27. sure, 7-14. ayetler) :
7. Hani Musa ailesine şöyle demişti : "Gerçekten ben, bir ateş gördüm. Gidip size
oradan bir haber getireceğim yahut bir ateş parçası getireceğim. Umarım ki
ısınırsınız" .
8. Oraya geldiğinde şöyle seslenildi : "Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler
mübarek kılınmıştır. alemlerin Rabb'i olan Allah, eksikliklerden münezzehtir" .
9. Ey Musa! İyi bil ki ben, mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım.
10. Asanı at! Musa asayı atıp onu yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına
bakmadan kaçtı. Kendisine dedik ki : "Ey Musa! Korkma çünkü benim huzurumda
peygamberler korkmaz.
11. Ancak kim haksızlık eder, sonra işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa bilsin ki
ben, ona karşı da çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim.
12. Elini koynuna sok da kusursuz, bembeyaz çıksın. 9 mucize ile Firavun ve
kavmine git. Çünkü onlar artık yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır.
13. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince : "Bu, apaçık bir büyüdür" dediler.
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14. Kendileri de bunlara yakınen inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden ötürü
onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak!

• Kasis Süresi (28. süre, 3-49, 76. ayetler) :
3. iman eden bir kavim için faydalı olmak üzere MOsa ile Firavun'un haberlerinden
bir kısmını sana gerçek şekliyle nakledeceğiz.
4. Firavun, Mısır toprağında gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü.
Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ
bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı.
5. Biz ise o yerde güçsüz düşenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve
onları mukaddes topraklara varis kılmak istiyorduk.
6. Ve o yerde onları hakim kılmak; Firavun ile Haman'a ve ordularına onlardan
lsrailoğullarından gelecek diye korktukları şeyi göstermek istiyorduk.
7. MOsa'nın anasına : "Onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde
onu denize (Nil'e) bırakıver. Hiç korkup kaygılanma. Çünkü biz onu sana geri
vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız" diye vahyettik.
8. Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk olarak nehirden aldı. O, sonunda kendileri
için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz Firavun ile Haman ve askerleri yanlış
yolda idiler.
9. Firavun'un karısı sepetin içinden erkek çocuk çıkınca kocasına : "Benim ve
senin için göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur ya da onu
evlat ediniriz" dedi.
1 O. Müsa'run anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz,
vaadimize inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık neredeyse işi
meydana çıkaracaktı.
11. Annesi, MOsa'nın ablasına : "Onun izini takip et" dedi. O da onlar farklar
varmadan uzaktan kardeşini gözetledi.
12. Biz, daha önceden annesine geri verilinceye kadar onun süt analarını
kabulüne (emmesine) müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası : "Size onun
bakırrum namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi?"
dedi.
13. Böylelikle biz, onu anasına gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın
vaadine gerek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat yine de pek çoğu bunu
bilmezler.
14. MOsa, yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz, ona hikmet ve ilim verdik. işte güzel
davrananları biz, böylece mükafatlandırırız.
15. Müsa, ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi
tarafından olan iki adamı birbirleriyle döğüşür buldu. Kendi tarafından olanı, düşmana
karşı ondan yardım diledi. MOsa da ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu.
Bunun üzerine : "Bu şeytan işidir. O, gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman" dedi.
16. MOsa: "Rabb'im! Doğrusu kendime zulmettim. Başıma iş açtım. Beni bağışla"
dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak odur.
17. MOsa : "Rabb'im! Bana lutfettiğin nimetlere and olsun ki artık suçlulara ve suça
itenlere asla arka çıkmayacağım" dedi.
18. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün. Dün
kendisinden yardım isteyen kimse feryad ederek yine ondan imdat istiyor. MOsa ona
dedi ki : "Doğrusu sen, besbelli bir azgınsın" .
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19. Müsa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o adam dedi ki: "Ey
lusa! Dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun? Demek
üzelticilerden olmak istemiyor da bu yerde ille yaman bir zorba olmayı arzularsın.
20. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi : "Ey Müsa! ileri gelenler seni
!dürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal buradan çık! inan ki ben, senin
~liğini isteyenlerdenim" dedi.
21. Müsa, korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı. "Rabb'im! Beni zalimler
ıüruhundan kurtar" dedi.
22. Medyen'e doğru yöneldiğinde : "Umarım Rabb'im beni, doğru yola iletir" dedi.
23. Musa, Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu.
)nların gerisinde de hayvanlarını engelleyen iki kadın gördü. Onlara : "Derdiniz
,edir?" dedi. Şöyle cevap verdiler: "Çobanlar, sulayıp çekilmeden biz, onların içine
sokulup hayvanlarımızı sulamayız; babamız da çok yaşlıdır" .
24. Bunun üzerine Musa, onların yerine davarlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye
~kildi ve: "Rabb'im! Doğrusu bana indireceğin her hayra (lütuflara muhtacım" dedi.
25. Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi : "Babam, bizim
~erimize hayvanları sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor" dedi. Müsa,
ona (Hz. Şuayb'a gelip) başından geçenleri anlatınca o : "Zalim kavimden
kurtuldun" dedi.
26. Şuayb'ın iki kızından biri : "Babacığım! Onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle
istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olanıdır" dedi.
27. Şuayb dedi ki : "Bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana
nikahlamak istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan artık o kendinden; yoksa sana
ağırlık vermek istemem. inşallah beni iyi kimselerden bulacaksın".
28. Müsa şöyle cevap verdi : "Bu, seninle benim aramdadır. Bu iki süreden
hangisini doldurursa doldurayım. demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize
Allah vekildir.
29. Sonunda Musa, süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca Tür tarafından bir ateş
gördü. Ailesine: "Siz, beni burada bekleyin; ben, bir ateş gördüm. Belki oradan size
bir haber yahut ısınmanız için bir ateş parçası getiririm" dedi.
30. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından oradaki ağaç
tarafından kendisine şöyle seslenildi : "Ey Musa! Bil ki ben, bütün alemlerin Rabb'i
olan Allah'ım.
31. Ve "asanı at" denildi. Müsa attığı asayı yılan gibi deprenir görünce dönüp
arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Müsa! Beri gel, çünkü sen, emniyette olanlardansın"
buyruldu.
32. "Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını
kendine çek. işte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabb'in tarafından iki
kesin delildir. Çünkü onlar, yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır" diye seslenildi.
33. Müsa dedi ki : "Rabb'im! Ben, onlardan birini öldürmüştüm. Beni
öldürmelerinden korkuyorum" .
34. Kardeşim Harürı'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni de
doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında
bulunmalarından endişe ediyorum.
35. Allah buyurdu : "Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret
vereceğiz ki ayetlerimiz (mucize yardımlarımız) sayesinde onlar size
erişemeyecekler. Sizi ve size tabi olanlar, üstün geleceksiniz".
36. Müsa onlara apaçık ayetlerimizi getirince : "Bu, olsa olsa uydurulmuş bir
sihirdir. Biz, önceki atalarımızdan böylesini işitmemiştik" dediler.
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37. Müsa onlara apaçık şöyle dedi : "Rabb'im, Kendi katından kimin hidayet hakka
berlik getirdiğini ve hayırlı akıbetin kime nasip olacağını en iyi bilendir. Muhakkak
· zalimler iflah olmazıat
38. Firavun : "Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Ey
man! Haydi benim için çamur üzerine ateş yak ve tuğla imal et. Bana bir kule yap
· Müsa'nın tanrısına çıkayım ama sanıyorum o, mutlaka yalan söyleyenlerdendir"
i.
39. O ve askerleri, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize
~ ndürülmeyeceklerini sandılar.
40. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize atıverdik. Bak işte zalimlerin sonu
ice oldu.
41. Onları, ateşe çağıran öncüler kıldık. Onlar, kıyamet gününde de kötülenmişler
arasındadır.
42. Bu dünyada,

arkalarına lanet taktık. Onlar, kıyamet gününde de kötülenmişler

arasındadır.
43. And olsun biz, ilk nesilleri yok ettikten sonra Müsa'ya dönüşüp öğüt alsınlar
diye insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak Tevrat'ı vermişizdir.
44. Resulüm! Müsa'ya emrimizi vahyettiğimiz
sırada sen, batı yönünde
bulunuyordun ve o hadiseyi görenlerden de değildin.
45. Bilakis biz, nice nesiller var ettik de onların üzerinde uzun zamanlar geçti. Sen,
ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş
da değilsin; aksine onları sana gönderen biziz.
46. Müsa'ya seslendiğimiz zaman da sen, Tür'un yanında değildin. Bilakis senden
önce kendilerine uyarıcı (peygamber) gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabb'inden
bir rahmet olarak orada geçenleri sana bildirdik. Ola ki düşünüp öğüt alırlar.
47. Bizzat kendi yaptıklarından
dolayı başlarına bir musibet geldiğinde .
"Rabb'imiz! Ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve
müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı seni göndermezdik.
48. Fakat onlara tarafımızdan o hak (peygamber)
gelince : "Müsa'ya verilen
mucizeler gibi ona da verilmeli değil miydi? Birbirini destekleyen iki sihir" demişler ve
şunu söylemişlerdi : "Doğrusu biz, hiçbirine inanmıyoruz" .
49. Resulüm! De ki : "Eğer doğru sözlüler iseniz Allah katında bu ikisinden bana ve
Müsa'ya inen kitaplardan daha doğru bir kitap getirin de ben, ona inanayım" .
76. Karun, Müsa'nm kavminden idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz, ona öyle
hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü-kuwetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi, ona
şöyle demişti : "Şımarma! Bil ki Allah, şımarıklığı sevmez" .

• Saffat Süresi : (37. süre, 114-122. ayetler)
114. And olsun biz, Müsa'ya da Harün'a da nimetler verdik.
115. Onları ve kavimlerini, o büyük sıkıntıdan kurtardık.
116. Kendilerine yardım ettik de galip gelen onlar oldu.
117. Her ikisine de apaçık, anlaşılan bir kitabı (Tevrat) verdik.
118. Her ikisini de doğru yola ilettik.
119-120. Sonra gelenler içinde Müsa ve Harün'a selam olsun diye iyi bir nam
bıraktık.
121. Doğrusu biz, iyileri böylece mükafatlandırırız.
122. Şüphesiz ikisi de mümin kullarımızdandı.
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•

Mü'min Suresi (40. sure, 23-45. ve 53. ayetler)

:

23, 24. And olsun ki biz, MOsa'yımucizelerimiz ve apaçık hüccetle Firavun, Haman
ve Karun'a gönderdik. Onlar : "Bu, çok yalancı bir sihirbazdır" dediler.
25. işte o (Musa) tarafımızdan kendilerine hakkı getirince : "Onunla beraber iman
edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın" dediler.
26. işte Firavun : "Bırakın beni, MOsa'yı öldüreyim, kurtulabilirse Rabb'ine
yalvarsın. Çünkü ben, onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat
çıkaracağından korkuyorum" dedi.
27. Musa da : "Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabb'ime,
sizin de Rabb'inize sığındım" dedi.
28. Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen bir mümin adam şöyle dedi : "Siz, bir
adamı 'Rabb'im Allah'tır' diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o, size Rabb'inizden
apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru
söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin azabın bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah,
haddi aşan, yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez.
29. Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hakim kimseler olarak hükümranlık sizindir. Ama
Allah'ın azabı bize gelip çatarsa kim bize yardım eder?" Firavun : "Ben, size kendi
görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru yolu gösteriyorum" dedi.
30, 31. iman etmiş olan dedi ki : "Ey kavmim! Doğrusu ben, sizin için Nüh kavminin
Ad, Sernüd ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan
topluluklardan başlarına gelen bir akıbetten korkuyorum. Allah, kullarına bir zulüm
dileyecek değildir" .
32, 33. Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden arkanıza
dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi, Allah'tan onun azabından kurtaracak
kimse yoktur. Allah, kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.
34. And olsun ki Müsa'dan önce Yusuf da size açık deliller getirmişti ve onun size
getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat edince : "Allah,
ondan sonra peygamber göndermez" dediniz. işte Allah o aşırı giden şüphecileri
böyle saptırır.
35. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında
mücadele edenler gerek Allah yolunda gerekse iman edenler yanında büyük bir
nefretle karşılanır. Allah, büyüklük taslayan ve her zorbanın kalbini işte böyle
mühürler.
36, 37. Firavun : "Ey Haman! Bana yüksek bir kule yap; belki yollara, göklerin
yollarına erişirim de Musa'nın Tanrısını görürüm. Doğrusu ben, onu yalancı
sanıyorum" dedi. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş, süslü gösterildi ve yoldan
saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı.
38. O iman eden kimse : "Ey kavmim! Siz, bana uyun; sizi doğru yola götüreceğim"
dedi.
39. Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret
gerçekten kalınacak yurttur.
40. Kim bir kötülük işlerse onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya erkek mümin
olarak faydalı bir iş yaparsa işte onlar, cennete girecekler. Orada onlara hesapsız
rızık verilecektir.
41. Ey kavmim! Nedir bu hak? Ben sizi, kurtuluşa çağırıyorum. Siz, beni ateşe
çağırıyorsunuz.
42. Siz, beni Allah'ı inkar etmeye ve hiç tanımadığım nesneleri ona ortak koşmaya
çağırıyorsunuz. Ben ise sizi, aziz ve çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum.
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43. Gerçek şu ki sizin, beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de davete
değer bir tarafı yoJ<tOr. Dönüşümüz Allah'adır. aşırı gidenler de ateş ehlinin
end ileridir.
44. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız.
Ben, işimi Allah'a havale
ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını çok iyi görendir.
45. Nihayet Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zatı korudu.
iravun'un kavmini ise kötü azap kuşatıverdi.
46. "Onlar, sabah-akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı, gün de Firavun
ailesini azabın en şiddetine sokun" denilecek.
53, 54. And olsun ki biz MOsa'ya hidayeti verdik ve tsrailoğullarına
· in bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kuran'ı miras bıraktık.

akıl sahipleri

• Zuhruf Suresi (43. sure, 46-56. ayetler)
46. And olsun biz, MOsa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına
göndermiştik de Müsa : "Ben, alemlerin Rabb'inin elçisiyim" demişti.
47. Onlara ayetlerimizi getirince bunlara gülüvermişlerdi.
48. Onlara gösterdiğimiz her bir öğüt mucize diğerinden daha büyüktü. Doğru yola
dönsünler diye onları azaba uğratllk.
49. Bunun üzerine dediler ki : "Ey büyücü! sana verdiği ahde göre bizim için
Rabb'ine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz.
50. Fakat biz, onlardan azabı kaldırınca sözlerinden dönüverdiler.
51. Firavun, kavmine seslendi ve şöyle dedi: "Ey kavmim! Mısır mülkü ve altından
akıp-giden şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? "
52. Yoksa ben, kendisi zayıf ve neredeyse söz antatamayacak durumda bulunan
şu adamdan daha hayırlı değil miyim?
53. Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil
miydi?
54. Firavun kavmini aldattı. Onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar, yoldan çıkmış
bir kavimdir.
55. Böylece bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık. Hepsini suda doğduk.
56. Onları sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldık.

• Duhan Suresi (44. Sure, 17-37. ayetler) :
17, 18. And olsun kendilerinden önce biz Firavun'un kavmini de imtihan etmiştik.
Onlara : "Allah'ın kulları! Bana gelin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir
Resulüm diye davette bulunan şerefli bir elçi gelmişti.
19. Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben, size apaçık bir delil getiriyorum.
20. Ben, beni taşlamanızdan; benim ve sizin Rabb'iniz olan Allah'a sığındım.
21. Eğer bana inanmazsanız, hiç değilse yanımdan uzaklaşın.
22. Bunun üzerine MOsa : "Bunlar suç işleyen bir toplumdur" diye Rabb'ine arzetti.
23. Allah : "O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz"
buyurdu..
24. Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
25, 26, 27. Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve
sefasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı.
28. işte böylece biz de onları başka bir topluma miras bıraktık.
29. Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.
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30. And olsun biz, lsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.
31. Yani Firavu'ndan. Çünkü o, bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.
32. And olsun biz lsrailoğullarına,
bilerek (kendi zamanlarında)

alemlerin üstünde

ir imtiyaz verdik.
33. Onlara içinde açık bir imtihan bulunan işaretler verdik.
34, 35, 36. Onlar (müşrikler) diyorlar ki : "İlk ölümünüzden sonra bir şey yoktur.
Biz, diriltecek değiliz. Doğru söylüyorsanız atalarımızı getirin" .
37. Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları
yok ettik. Çünkü onlar suçlu idiler.

• Zariyat Süresi (51. süre, 38-42. ayetler)
38_ MOsa'dada ibretler vardır. Onu apaçık bir delile, Firavun'a göndermiştik.
39. Firavun, ordusuyla birlikte yüz çevirmiş : "O, bir büyücüdür veya bir delidir"
demişti.
40. Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık. Bu sırada kendini kınayıp
duruyordu.
41. Ad kavminde de ibretler vardır. Onlara, kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik.
42. üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu.

• Saff Suresi (61. sure, 5. ayet) :
Bir zaman MOsa kavmine : "Ey kavmim! Benim, Allah'ın size gönderdiği elçisi
olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz?" demişti. Onlar, yoldan sapınca
Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

• Na'ziat Suresi (79. sure, 15-26. ayetler)
15. Habibim! Sana MOsa'nınhaberi geldi mi?
16. Kutsal vadi Tuva'da Rabb'i ona şöyle seslenmişti.
17. " Firavun'a git. Çünkü o çok azdı" .
18, 19. De ki : "Arınmayı ve seni Rabb'imin yoluna iletmemi ister misin? Böylece
ondan korkarsın" .
20. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi.
21. O ise hemen yalanladı ve isyan etti.
22. Sonra inkar için olanca çabasını göstermek üzere sırtını döndü.
23. Derhal adamlarını topladı ve onlara bağırdı.
24. "Ben, sizin en yüce Rabb'inizim" dedi.
25. Allah, onu herkese ibret olarak dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.
26. Elbette bunda korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.

Musa ve Harün'a Selam
• Saffat Suresi'nin120. ayetinde aynen geçmektedir. Yukarıda kayıtlıdır.
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Müsa ve Hızır
• Kehf Süresi (18. süre, 60-82. ayetler)
60. Bir vakit Musa, genç adamına demişti ki : "Durup dinlenmeyeceğim ta ki
denizin birleştiği yere kadar varacağım yahut senelerce yürüyeceğim" .
61. Her ikisi, iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde bir
yol62.
tutup
gitmişti.yerlerini geçip gittiklerinde Musa genç adamına : "Kuşluk yemeğimizi
Buluşma
getir bize. Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden başımıza epeyce sıkıntı geldi" dedi.
63. Genç adam : "Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu
hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı" . O, şaşılacak bir şekilde denizde
yolunu tutup gitmişti.
64. Musa: "İşte aradığımız o idi". Hemen izlerinin üzerine geri döndüler.
65. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki ona katımızdan bir rahmet vahiy ve
peygamberlik vermiş; yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.
66. Musa ona: "Sana öğretilenden, bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi
öğretmen için sana tabi olayım mı? " dedi.
67. De ki : "Doğrusu sen, benimle beraberliğe sabredemezsin.
68. İç yüzünü kavramadığın bir bilgiye nasıl sabredersin?
69. Musa : "inşallah sen, beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı
gelmem".
70. O kul : "Eğer bana tabi olursan sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey
hakkında bana soru sorma" dedi.
71. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman Hızır, gemiyi deldi.
Musa : " Halkını boğmak için mi deldim? Gerçekten sen, ziyanı büyük bir iş yaptın"
dedi.
72. Hızır : "Ben, sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi? " dedi.
73. Musa : "Unuttuğum şeyden dolayı beni muaheze etme; işimden bana güçlük
çıkarma"
dedi.
74. yine
yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır, hemen onu
öldürdü. Musa dedi ki : "Tertemiz bir canı, bir can karşılığı olmaksızın kimseyi
öldürmediği halde katlettin ha! Gerçekten sen, fena bir şey yaptın.
75. Hızır: "Ben, sana benimle beraber olacaklara sabredemezsin demedim mi?"
dedi.
76. MOsa : "Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme.
Hakikaten benim tarafımdan ileri sürülebilecek mazeretin sonuna ulaştın.
77. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak
köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir
duvarla karşılaştılar. Hızır, hemen onu doğrulttu. Musa : "Dileseydin elbette buna
karşı bir ücret alırdın" dedi.
78. Hızır, şöyle dedi : "İşte bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana
sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim.
79. Gemi var ya o, denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu kılmak
istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı.
80. Erkek çocuğa gelince onun ana-babası mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun
azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk.
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81. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha
merhametlisini
versin. şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında da onlara ait bir hazine
82. Duvara gelince;
vardı. Babaları ise iyi bir kimse idi. Rabb'im istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına
erişsinler ve Rabb'inden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben, bunu
kendiliğimden yapmadım. işte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.

Müsa'nın Duası
• A'raf Suresi'nin155 ve 156. ayetlerinde aynen geçmektedir. Yukarıda
kayıtlıdır.

Müsa'nın Kitabı
• Hud Suresi (11. sure, 17. ayet) :
Rabb'in tarafından gelmiş açık bir delile dayanan ve kendisini Rabb'inden bir
şahidin izlediği, ayrıca kendisinden önce bir önder ve bir rahmet olarak MOsa'nın
Kitabı (elinde) bulunan kimse inkarcılar gibi midir? Çünkü bunlar, ona (Kuran)
inanırlar. Zulmedenlerin hangisi onu inkar ederse işte cehennem ateşi onun varacağı
yerdir. Bundan şüphen olmasın. Zira bu, senin Rabb'in tarafından bildirilmiş gerçektir
fakat insanların çoğu inanmazlar.

• Ahkaf Suresi (46. sure, 12. ayet)
Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak MOsa'nın Kitabı vardır. Bu da (Kuran)
zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş
doğrulayıcı bir kitaptır.

Müsa'nın Mucizeleri
• A'raf Suresi'nin 107, 108 ve 117.
Yukarıda kayıtlıdır.
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ayetlerinde aynen geçmektedir.

Müsa'nın Sahifeleri
• Necm Suresi (53. sure, 36-37. ayetler) :
36, 37. Yoksa Müsa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahım'in sahifelerinde yazılı
olanlar kendisine haber verilmedi mi?

• A'la Suresi (87. sure, 18-19. ayetler) :
18, 19. Şüphesiz bu anlatılanlar, önceki kitaplarda lbrahtm'e ve Müsa'nın
kitaplarında da vardır.
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--BEYİTLER-ŞEYH GALİB DiVANı·NDA
Hz. MUSA (as. )
Şeyh Galib, şiirlerinde Hz. MOsa ile ilgili olarak ekseriya" Kelim, TOr, Asa, Yed-i
Beyza" ... gibi kelimeleri zikretmektedir. Şair, ekseriyetle Hz. MOsa ile ilgili unsurları
daha çok kullanmıştır.

• Tür - Hz. Mevlana :
Şair, bu beyitte Hz. MOsa'yızikretmekle beraber onu çağrıştıran, Allah'ın davetiyle
bu dağa çıkıp Hz. MOsa'nın orada Allah ile konuştuğu TOr Dağı'nı zikredip onu Hz.
Mevlana'ya benzetmiştir.
"Nayına şu'le-i enfasına tut güş-ı kabül
Tür u Müsa vü asa Hazret-i Mevlana'dır" .

s. 55I K. -3 I 16.

• Tur - Kelim :
Şeyh Galib, direkt olarak Hz. MOsa'yı zikretmemekle beraber " Kelim" ve " TOr"
kelimelerini kullanarak ona telmihte bulunmuştur.
" Velik nutk-ı hakimane tavr-ı diğerdir
Olur mu her mütekellim Kelim-i Vadi-i Tür"

s. 85 IK. -20 I 33.

• Tür - NCır-ı Tecelli :
Şeyh Galib, bu beyitte de Hz. MOsa'yızikretmemektedir. Ancak Hz. MOsa ile ilgili
olan" TOr" ve" Tecelli" gibi unsurlara yer vererek ona telmih yapmıştır.
" Tür gibi nôr-ı tecelli Rabb
Sardı bu cismin der ü divanna"

s. 167 I Trc. B. -1 I 40
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• Tur - cos-i Dar
Tür Oağı'ndaki ağaç ile Mansur'un asıldığı dar ağacı arasında ilişki kurulmaktadır.

" Aşk ateş-i tecelli-i Mansurdur bana
Her çub-ı dar bir şecer-i Turdur bana"

s.248/G.-1/1.

• Tur - Çerağ :
Hz. Musa ile ilgili konu edinilen Tür Dağı, Allah'ın tecellisi esnasında aydınlatıldığı
için geceleri aydınlatmada kullanılan çerağa benzetilmiştir.

" Baht-, tirem kim çerağı tura eyler i'tiraz

Şem'-i endişem şeb-i deycura eyler i'tiraz"
s. 330 I G. -145 I 1

• Tur - Sine:
Allah, nasıl Tür Oağı'nda tecelli ettiyse insan ruhuna da tecelli etmesi konu
ediniliyor. Ayrıca beden dağa, tecelli şimşeğe, aşk Kelim'e ve sine de Tur'a
benzetiliyor.
" Rehin-i tiğdir kuh-ı beden berlc-ı tecalladan
Kelim-i aşk Tur-ı sinede ber-ca mıdır bilmem? "

s. 366 I G. -207 I 6
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• Tür - Len Terini
Şeyh Galib, bu beyitte Hz. Müsa'nın Allah ile konuşmasını ve Hz. Müsa'nın Allah'ın
kendisine görünme isteğini fakat Allah'ın ona tecelli edemeyeceğini konu ediniyor.

" Len terani-senci-i tenzih idi çün kim murad
Ya niçün dil ab-ı şerm-i Küh-ı tür etdin beni"

s. 430 I G. -332 I 8.

• Tür -Ateş:
Hz. Müsa hadisesinde Tür Oağı'nda Cenab-ı Hakk'ın tecellisiyle bir ateş
o\uşmuştür. Bu ateş, Hz. Müsa'yı konu alan beyitlerde sık sık kullanılmaktadır.

" Gıbta-i ateş-i Tür oldu çerağan meğer
Eyleyen berk-ı teceli-i Hudadır cevlan"

s. 392 I G. -257 I 5.

• Tür - Niyaz Yeri :
Şeyh Galib, Tür Oağı'nı niyazda bulunan yer olarak nitelemektedir. Bilindiği gibi
Hz. Müsa, Tür Oağı'nda isteklerini Cenab-ı Hakk'a sunmuş ve bunun karşılığında
Allah, Tür Oağı'na tecelli etmişti. Şair, bu beyitten hareketle Tür Dağı'nı isteklerin dile
getirildiği yer olarak nitelemekte ancak yaptığı niyazın fayda vermediğini
belirtmektedir.
" Tür-ı niyaza vardığımız olmadı müfid
Hemçün Kelim berk-ı tecallaya hasretiz" .

s. 316 I G. -117 I 2.
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• Kelim - Mütekellim :
Hz. Müsa'nın Tür Oağı'nda Allah ile konuşması onun insanlar arasında hatta
peygamberler arasında önemli bir farkıdır. O, bu özelliğiyle diğer peygamberler ve
insanlardan öne çıkmaktadır.Bu nedenle "Kelım" sıfatını almıştır. Şeyh Galib, de
aşağıdaki beytinde her konuşanın mütekellim sayılamayacağını ifade ederek bu
gerçeğe dikkat çekmiştir.
" Velik nutk-ı hakimane tavr-ı diğerdir.
Olur mu her mütekellim Kelim-i Vadi-i Tür"

s. 85 I K. -20 I 33

• Yed-i Beyza - Mu'cize:
Şair, Hz. Müsa kıssasını umumiyetle İslami telakkilere uygun olarak ifade ediyor.
Hz. Müsa'nın Firavun'a Karşı mucize olarak elini koynuna koyup-çıkardığında güneş
gibi parıl parıl parlayan, tekrar koyup-çıkardığında ise eski halini alan elini konu
ediniyor.
Tasavvufta Yed-i Beyza ilahi gücün gerçekleşip ortaya çıkmasına bir semboldür.
" Yed-i Beyza-nüma-yı Müsadan
Şu 'belen di menakıbat-ı Şuayb"

s. 260 I G. -21 I 4.

• Asa - Hz. Mevlana :
Cennetteki mersin ağacından yapılmış olduğu, Adem Peygamber tarafından
dünyaya getirildiği ve bütün Beni İsrail peygamberlerinden miras yoluyla (Hz.
Şuayb'dan) Hz. Müsa'ya kadar geldiğine rivayet edilen bu asayı, Allah'ın en çok
sevdiği 4 peygamberden biri olan Hz. Müsa'nın asasını şair, aşağıdaki beyitinde Hz.
Mevlana'ya benzeterek tenasüpte bulunmuştur.
" Nayına şu'le-i enfasına tut güş-ı kabul
Tür u Müsa vü asa Hazret-i Mevlanadır'

s. 55 I K. -3 I 16.
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•

Hz. Hızır - Hz.

Musa :

Hızır, ab-ı hayatı içip ölümsüzlüğe kavuşan kişidir.Yeşillik,yeşerme,tazelik... gibi
anlama gelir.Bu nedenle onun gezdiği yerlerin yeşerdiğine inanılır.Veit olduğu
hususunda rivayetleri vardır.Hz. İlyas'a verilmiş bir lakap olduğu söylenir.
Şair, aşağıdaki beyitte Hz. Hızır'ın darda kalanlara yardımda bulunmasını , diğer
taraftan " güft ü gü-yı Hızr-ı MOsa " ifadesiyle Hz. Hızır ile hz. MOsa'nın yolculuk
yaparken Hz. Hızır'ın, Hz. MOsa'yaher ne olursa olsun hiçbir soru sormamasını ve
sabır tavsiye etmesi, ayrıca Hz. Hızır, etrafında teşekkül eden inanç ve telakkilerden
onun yolunu şaşıranlara yardımda bulunması hususu " Hz. Hızır" kelimesi ile işaret
edilirken " sabır" kelimesiyle de ilgi kurulmuştur.
Ayrıca " ab-ı hayat" ın her katresinin cana can katmasını konu edinmektedir.

" Dil-i erba-ı dilde sımdır İslam u imanın
Muhakkak süret-i ideyndir belki cevidanın
İki ser-çeşme-i ab-ı hayatıdır dil ü canın
Me'al-i matlabıdır güft-güy-ı Hızr u Müsa'nın"
s. 168 I Trc. B. I 3.
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-SÖZLÜK-

-A• Afitab : Güneş

-B• Bahr : Deniz
• Berca : Münasip, uygunluk
• Berk : Şimşek

-C• Cedidin : Gece-gündüz
• Cevlan : Dolaşma-gezinme

-Ç• Çerağ : Çıra
• Çüb : Ağaç

-0•

Oar : Ağaç

•
•
•
•

Dem : Göz yaşı, kan, nefes
Der : Kapı
Oeşt : Bozkır
Oeycura : Karanlık

-E• Enfas : Nefes, soluk
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-F• Fena : Yok olma

-G•
•
•
•

Gavta : Çukurluk
Girye-Hiz : Çok ağlayan
Güft-gCıy : Dedikodu
Gül-berg : Gül yaprağı

-H• Habab : Su üstündeki hava kabarcıkları
• Hakimane : Hikmet sahibi
• Har : Diken
•

-1• İdeyn : İki bayram

-J• Jale : Kırağı, çiğ

-K• Kelim : Söz sahibi, söz söyleyen
• Keşti : Gemi
• Kuh : Dağ

-L• Lenger : Gemiyi demirlemek için kullanılan alet
• Len-terani : " Sen, beni göremezsin"
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-M•
•
•
•
•
•
•

Matlab : istenilen şey, bahis
Mecra : Su yolu
Menakıbat : Övünülecek vasıflar
Mihman : Misafir
Milket : Birinin buyruğu altında kalma
Mugaylan : Deve dikeni
Müfid : Yararlı, faydalı

-N•
•
•
•
•
•
•

Nay : Kamış
Necat : Kurtuluş
Neciyullah : Allah'ın sırdaşı
Nevbet : Bando, mızıka
Nevha : Ağlama
Niyaz : Yalvarma, dua
Numa : Bildiren, gösteren

-5• Sevad : Karartı
• Senci : Ölçen, tartan

-Ş•
•
•
•

Şekk : Şüphe
Şerm : Utanma
Şubelend : Kapı çerçevesi, pervaz
Şule-i püş : Alev, ışık içinde kalmış

-T• Tiğ : Kılıç

• Tir :

Ok

• Tenzih : Kabahati yok etme

-Y• Yed-i Beyza : Hz. MOsa'nın Firavun'a karşı mucize olarak ışıkla
görünen parlak eli.

70

--KAYNAKÇA--

Behçet, Ahmet : Peygamberler Tarihi, Tercüme Eden:
Yrd.Doç.Dr. TacettinUzun, 20.Baskı, UysalKitabevi, 1993,

•

Konya;
•

Hirevi, Muinüd-din Muhammet Emin : Peygamberler Tarihi
Mearıcu'nNubuvve, Osmanlıcaya Çeviren :
Muhammet Bin Muhammet Efendi,
Sadeleştiren : A. Faruk Meyan
11. Baskı, Fatih Ofset, İstanbul, ?

•

Kalkışım, Dr. M. Muhsin : Şeyh Galib Divanı,
Akçağ Yayınları, 1992, Trabzon

•

Köksal, M. Asım : Peygamberler Tarihi, 3. Baskı, 1.cilt, Türk Diyanet
Vakfı Yayınları, 1993, Ankara

• Kur'an-, Kerim : Hazırlayanlar;

Prof. Dr. Ali özek, Doç. Dr. Ali Turgut, Prof. Dr.
Hayrettin Karaman, Prof. Dr. ibra.him Kafi Dönmez,
Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. Sadrettin Gümüş,
2. Baskı, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, 2000, Ankara

•

Pala,lskender : Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü , Ötüken
Yayınları, 6.Baskı, 2000, İstanbul.

71

